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· ao Pl'OJecto. ~e .'lei relativ<> ·ruo· ' im.pd~t<i sob1·e o~ 

mesmos lacttctmos.) PagJl, 2US;20<J, 210 o 211. 

Sú. F:relre: 

•('\l'oLo de peza.t• pelo fa.Jlecimento do co-n~lhoiro 
Rodolpho Epiphll.l\Ío do Souza pantas .) Pa~~ . ~Oü 
eiOi. ' •::. ·· · ···,,·' .! ' ,'" .. · 

(Ropt·esenbç~o qe Manoel Ga.~v!j:oJ ro)a~iva. * ~ntt·o· 
· ducção dç . ulll,~ppa.rcl)~o d~ll~ffi'!<n ado Çon.~ret01· .) 

Pilgs. 127 e i.w. · - · · 
(Auxilio do 50:000$, Jl!l.t'a a.dospoza do in&ío.Haçiio o 

t1•abalhos Ao Congt•.esso ~gHcoll\..) P!l.gs. 1.~? e 187. 
(Ot·çamento da Rocoi~a Geral da' Republica.) 

Paga. 111~, illi, i~t o ~~lti. 

(Ca·oacii:o do mais um . ofllcio do t•ogistt•o do hypo
t)tOC!UI 110 :Qisll'icto · Fcdot•al.) Pagli• i9~ o ·t~~-

(Acoi'Cl.\ elo um tli~Clll'~O tio Sr. dop.ú1adó Hasiliochor, 
tlo cougra\ulnciío com a nac;iio · i\'alt&na· JlO'la da\a 
do ~O do H~~ombi'D .) 1~ag11. ·221; 22Q, ·ü.B ~- 2.~4·. · 

(JtOI]UOJ'imon\O do in for~aç?f.ls ·sÕb~·o, OS -erigonh,os 
. con~raes elo assncJu• -ltto l•undo' e ~guapo;·uo· l~s

tnllo da Bahia.) Pag. 3,3,1. 
(l'ol~ . ordom~i Pag~; 3'J7 o 3\lS. 

Trindado: 

(Dosh;tencia da pal11:vra·.) Pag. 252. 
(:Nogo~ios 11oÚ\ic·~~ · d;: :P(l,'r~hyb'~· :·) Pags. 3511 o 357, 

,oi . \· · I 
(Apt·ese~ta~ão do. um projccto do lei qtw diz l'l.lS\Joilo 
' ·ao · ptstrtcto '~' cderal e ' 'á Munleipalid.adli < esta 
Caplt.al:)'Pags~ 61)·e ·6i. ' " · · · ·'. ,,. Urbu.no dos Santos: 

seil.bra: 

(Pela Ol'dcm.) Pa.g8, 327 e 32S. 

(I1ola ordem.) Pag. 3111.. 

~l~x l'licaçãó pc~soal.) l;:J.g. ~32. 

(Dcclal'ação de vo~o.) l~n:g. - ~20. 
: , · r ··' ~ · .} · : . (·· t 

ValC>is do O~stro: 
. ~ · · .. ,,.:, .... ..; :t . ~ .. . 

(EX)Ilic11:çiio possonl.) Ptl-g!l. 117, U8 e tHI. 
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Affonso Oosta: 

(Aitet·ação na. classe io., n. i, du. To.rifa das Al
fu.ndegns.) Pags . 90, 91, ~2, 93, \JJ, 9:5, 96, 97 e 98. 

(Orçamento da Receita Got·al da Republica.) 
Pags. 98, W, 100, 101, 102, tu3, 10·i, 105, 106, 107 
~.~ow. ' 

Adolpb.o Gord(): 

(Orçamento da Receita Geral ,_da .. Republ~ca,.:~ 
le.gs. 65, GG, 67, 68, 69, 70, 7i, •2, ,a, 7+, 1;.1 , •G 
e 77. 

Azevedo Marques: 

(Orçamento da. Recei~a Geral da 
Pags. SO, 81 , 82 e 83, 

Oarlos de Novaes: 

Oe:tso de Souza: 

Republica.) 

(Cr~d_ito s~pplcm~~tar de 100:000$ para a verba -
Dtl!genctas pol1c1aes.) Pags . . 3, 4, 5, ü, 7, 8 e 11. 

(Aiteraçã:o da classe ia, n. i, da Tarifa das Al
fandegas.) Pags . 26, 27, 28 e 29. 

Oorn.ello da. Fonseca: 

Elpi<lio lle Figueiredo: 

(Desfalque .na.Ca.i:xa. Economica do Es\:vlo de Per
nambuco.) Pag~. K5 o 86, 

Gtl.ldino Loreto: 

(Orçamento da Receita Get·al da Repuhlica.) 
Pags. 211, 30, 3:1., 32, 33, 3·1, 35, 36, 37, 38 o 3'<1. 

Moreira A..lves: 

(Alt.eração da classe 1a, n. i, da Tarifa das Al· 
fandegas.) Pags. <J, 10, H, :1.2, 13 e 14. 

(Ct·~d.itq · supple~e~tar de iOO:OOO$ para a verha -
Dtltgenctas pohCtaos ,) Pags. 78, 7<J o 80, 

:E\'>dolpho Paixão: 

- (Ot•çamenLo da. H.eceita Geral do. Ropublico..) 
(Pags. 39, 40, 41, 42, 43, H, 45, 46, 47, 48, 4\J, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, tiO, 61, 62, 63 e 6-i. 

{Orçamento da Rec~ita Geral da Ropub\ica.) 
Pags. iH, 115, 116, 117, 118 e 119, 

Ta""'are.; do Lyra: 

(Eleição fcdo t·al no to districto do Estado do Pará.) 
Pags. 110, 111, 112, 113 e iH. 

Trindade : 
( Ot•çamento da Receila. Ger:~-1 da Hepublic:~..) 

Pags . :14, 15, i6, i7, 1~ iU, 20, ~1, 22, 2:1, 24, (Negocias políticos do Eslado' da Parahyba.)· 
25 e 26. l'ags. Stl, 87, 8::!, 8\J e \10, 
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MA TERIAS- CONTIDAS NESTE VOLUME 

AlteraQ_ã~: 

Na clas.so fa, u. 1, das tarifas das A.lfandegus. 
( Projecto n. 62 A, d~ 1901. ) Pags. ;-{, \J, 6:. 65, üG 
\!7, 9S, \lU, 100, -!Oi, HO, iH, H5, H6 H7 .J..íS H<>' 
171 e 172. ' ' ' ' 

No n. üO da t:uifa aduaneira. ( Projecto n. 180, da 
1901. ) Pag. 4S. 

Na classe dos funccionarios do Instituto Nacional 
de Musica. ( Projecto n. 11:i1, de 1\JOi. ) Pacrs. 4~ 
o 49. o 

l'\o Intraarapho unico do art. 132 do Ro"'iment~ In
terno á'a Cn.mara dos Deputados. ( Pa~ecer n. 36 
dé"1\J01.) Pags. 55, 56 e 63. ' 

A.p~>sentadoria do engenheit·o Aristir!es Galvão 
. de Queiroz no cargo de directol' da Seci·etarin: da 

lndustl'ia, Viação e Obras Publicas. ( Pt·ojé'éto 
n.· 1Sü, de 1\lJi. ) J:?ags. 86 e 87. 

ApplicaQão das sobretaxas que os I~staelos do
cr.etat:em, se~undo o ~rt. \Jo, § 6o, da. cat•ta con
~tltuetonal, a conce~l'lti.O elos premiaR iustitnielos 
pelo doct;eto de 1i do outubro de 1sgo ( Pt•ojecto 
n. 23 A, de 11101.) Pags. 1_1, 1~ o 13. ' 

Auct:orlsa.ção ao Govorn.o 

P:t:·a lllll.tltlat• pagm· nos Dt·s. F;•ancisco Antunos 
Macio! o Arthtir Antnnos .\[aciol n. 'i ··antia de 
:-~':'~•:r,no~, iiJl[>OI'tancia <lo gado vaccum o cavallat• 
J'oJ•noeido 1'tx J'oJ•c;n.s Jognes, dl!l'anto n pet•iodo ro
volucionario •le 1S\l<l :t t ·113. ( I'rojecto 11. ):!Oi, do 
iSV>t. ) Pags. tiO, r>i o i>~. 

Prwa pagar no D1·. Alfredo de Bn.I'I'OS Olivcim Lima 
os ~ous o;•donn.dos do magistrado Olll disponibili
dade. ( l'rojocto n. iS5, do 1\JOi. ) Pttg. (i7. 

A contt•act';l-t' o ro~gato do papel-mood:t com um 
banco oxistonto ou quo se inxtallar. ( P1•ojocto 
n. 21::>, do i\!01.) l'ngs. 1\lri, i\17, Hl; :3215 e 
i.l27. ' 

A contt•o.ctat• com os ongenhoit·os Augusto Biltcn
court ('1\t'Vallto J\Ionozo~ o Al!'t•oc!o Rezende da 
:-:ilvn o t'ot•.nocimonto do cal'tiíox postao;.; illnstm
dos. ( l'roJndo n ... , do lHill,) l'ngs. -l~tl e ·1~7. 

A.n~Llln tlo r.o:no.;~ Jll\t'n Mi d''"l'tÍxns elo inst.nlla
•:ao o tlos l.t'ltbnlhns elo ('OJtgt•os."·' Ag·t•icoltt. ( l'l'O· 
jccLo u. l:!U2, el11 -1\Hl l. ) l'agx. J~:n, 1.'17 o ·J\1-1. 

Oonco . ..;süo ao chltttliio .João Pnt•oim Bnt•rcto, elo 
gp,;·antia de juros e. amot·ti~ucí\o til\ tj\lttutin. tlo 

2.000:000$ páNl, funelal' um banco do Cl•odito agl'i
col:t. movo! om Ar:t.oajú, Sergipe. ({>rojecto n. 122 A, 
de 1901.) Pags. 1S~, 1\J2, 329, 3:16, 397, 435': 436. 

Oon-tJ:"ibuição do ca.pitão de mar a guat•t•a. José 
Dn:~.t·te da Ponte Riboiro pn.ra o montepio elo posto 
ele contl'a-alrnit·ante. ( Projecto n;· 101 A, do 1\101.) 
Pag-. 4-16. ~ 

Oroação: 

De varias c!trgos na Repartição Gocal dos Cort•eios. · 
( Projocto n •. i~\l, de 1\!01.) P:t.gs. 132, 133 o 134. 

De mais um otnci~ elo rogistt•o de bypothecas no 
Districto Fodoral. ( P1•ojecto n. 105 A, de HlJi. ) 
Pags.1J:>, i'Jo, 2llô, 2:11, 2H, 216,2·17, B2", 330,:147, 
3-iS, 3·1\l, 350, 351, .352, ::l'í~{, 354 o i.l55. 

De mn.is dous logarm; do fieis do thesom•oil·o da Re
cebeàoria da U:tpital Fadara!. ( Projocto .n. 207, do • 
1\lJL ( l'ags. i.l::l~ e 33\l. 

Oreditos: 

De 100:00.l:;\, ~n[lplementat·, n.o Ministol'io 1h~ .JuR• 
tiça o Negocias Intol'iot•os, par:\ n vet•La- Dili-
g~ou,?!as l~o:~ci~~"·.) ~>/o·~~.cto .. :1. 121, do 1\JJi.) 
l ngs. 7, s, 32, 3,l, .,.,, a.J, ,),, e li.:.. 

])n. f!ltanLia nocesRat•ia para pagamento do premio no 
l't·ot'ossot• su!J.<titnLo da Esçoh~ Navnl, capitiio-to
uonto Dt•. Nn:·ciso do I';·Mlo C::u•valho, poht ohm
Liçucs 1.lv Balist-ica. ( l't•ojocto n. iS ll, de ·11)01. ) 
Pag. to. 

Do 53::>~0$\J-10, ao Ministorio da Justiça e Negocios 
Intoriot•os lJar:t. pagamento elas o!Jt·as o moi!tot·a
montos no cdificio do Lyceu do Artes e Oflicios. 
( Pt·ojocto n. iiô, do ill0~1. ) Pags. 35, 30, 53, 51~ 
6i, 73, 74, 75, 70, 171>' o 43G. 

De 100:000$, ao Miuistel'io da Industl'ia a ViaQão, 
pat·a sot· entregue ao St•. Alberto dos Santos Du
mont, como premio pelo resultado do suas expe
J•ioncias ~om o buliio dil'igivol. (Pt•ojoc~o n. 112 A, 
do 1\I:Jl. ) l'ags. a:;, iS,l, iS;), iSG, ill~ o 436. 

no 4t12~:)oo, oxt:·aot·•Unal'io, no Ministel'io da Justiça 
o Nog-ocio' Iutodot'e", pn.ra. pas·n.montos do vonci
mou~o~ no oxcl'iviio do juiz socmonnl da Pnt•ahyba 
l•:utychi;tno fgrlllcio do Loyola Barreto. ( l'rojccto 
u. Ji,..;, do 1\llli.) i'ag • .\G. 

])o -\7:~:1-í:;:-131, por conta tlo i\finístt3rio riu l\fal'inha, 
pttt·n pugt~nwnto no capitiio do ft·agaL:t Aristides 
Mdntoit·o do Pinho. ( l'l'ojoclo n. i\1\t, de 1\101.) 
Pt\gs. 112'0 1S1. 
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Do . .::: 'IOD$ ao ::\Iini>tcrio da (:nc,· t·a, p:ua ]>a?·a1· a. 
gratífica•;iio de Cnmillo .los<'! :\IbutciJ·o <lo., ~~;,,to~ 
c .lt'~1.'Jnim Gonçalves rb. Co .<La, co1,tnt-mcs\J'O c 
mo.H<l<J.<lc'>' J:-. oxtinct:t of11 citi~. do C0 1'ruoiJ·os do 
Al.'~on:tl <le (ht~rra desta. Cal'it<tl. (Pt·ojo: ct.o n .. j;, B, 

Ellevaçú.•.-. 

do ülUl. ) Pags. 100 o Ft. 

Da ,\rlminiSL1':1.•:.iio do . .; C:01'l'Oios do Santa. C:1.tharin(l 
,·,, 2·' cl:~s~o. cotn o mesmo pessoal qno tom :1. Ad
lliillistl'nçiió do.-; Con·oios do . Goal'ú. ( l'1·ojocto 
H. 1\h, do 1001. ) l'ag;: . -127 o i S L 

Da Aclmiuistl':<çilo elos Co:·t·oiox do Alagilas {~ 2" 
cla:-::-:o o com o mo;;mo p:>s,;oal o voncirn<~lltos da 
!\rlmiuisk twiio dos Cor1·eio :~ do M~•·anbiio. ( l'l'O· 
)ect,o 11 . 1~1 ;;, de ül!.il. ) l'ag~. J ~,;::, i:>::!, ·t)·í o tí\1, 

Da qn::wti:.\ ncces~aria par[!. pagar ao crqlililo-Lo
llonto honorario o 11'> \.l'ln oHt-•J ,·ofo<'lllado Collrttino 
:\fa!'ques de Souzl\. a. dilfe,·onr:a do ~olrlo 'JilO doi .. 
xou do t·ecebm· do, de o a.1mo dt~ 1::>iil at•; ·b\li . 
( !'J·ojccto n. J.':'~, rle J\JJl.) P11.g. 1:\L 

l'BpCl~inl ; dil (}t)~()O ·),: , 1JUl':1. OCCOl'l'Ol' :'ts tlN:pcz:~~ c]~ 
J'l)pEescntuçiio dos p :· odllclos. br:1.úlcil·?·' ll::t Expo
:m;;~,o Pan-AmorJC[l.Ht~ de Bllllt\lo. ( l't·ojcci.o 11. 'l\li 
Llc 1\101.) Pugs. i-1\l, 1J 1, J;'j L, 101 o :!1~· . ' 

EquilH."\l'<l.•:-ão: 

Do i0.\:5\2<:>S3, ext,·:wt•t1in:t.t·io, ao 7\lini:-:tcl'io d:t Jln.
zcndn., parn. pagamento do gtatiiic:~çõc~ a. empre
gados do al f:wdogas, ineumbido~ do ~·H·vir;o c],, os
t~ti~.t.ic~ _o .~.c_:;pa~~~ s . ( Pcojcclo u. '•7, do N ':t.) 
1 a.g~. iU.J, ;:,2t e '""· 

De ·l :SO!}.~tit10, ao. Mini c; terio d:t. 9n'll'l'a, pa.:·a r•n.g:t
monto de vencnuentos ao ma]Ol' llomocrt\o l/C1'
I'~Írn da Silva., lcHto om disprlll'ihilidado d ::~. Jo:,coht 
'l,o ·,n,. :i o ~;·a~.1-~l_c ~l.~_Sul.;.,.( Projcclo n. (i/, 1lo 1..'01.) 
1 ao:-:.. l.J;>, <.)""': ol•)l o~··)· . ' · 

Ncco~sal'io , para a. JH:Innt~ç:.iio do consulnclo do 
, NnpoJc~ O Cl'C:I~·âO tl•~ Ulll COU sllhdo OUl l\JO.l'gO\\' e 

]lo~ vencimentos dos f'uncciona.l'ios das Socrctat·üts 
do E~ tado :10s dos fnncc iona1·ios do ;rhe~~nr~. l"c
dc;·:~l. ( P1·ojocto 11. 17\1, !lo '1\H.I:l.) I 'ag~. ·1:1, •; G, ·11 
o .. ,::;, 

Jlo;; vencim()nto,.; dos morlico.< Jogi:-:tas da Policin. do 
.Di :-:Lriclo }!orkral ao -< <]I) < doloC(n<los a.u:(lllat·cs <lo 
me•mo lli,t:•;cLo. ( l'rojo~cto .11. J\1;~, de 1\lOl.) l'ag;;. 
77 c tí~L 

nos Jicix o ndjnncto" do fieis cl:t 2"· Divi:<ão da~·;~
t,·:Hl:t do FGt~l'(i Cont;·a.l do Ht·a.:d aO '> d[l. i:t .llt\'1· 
~ [i. o <ltt me:< ma. Estrada~ ( .l'rojcc to n •.. , <l o 1'..1- .i 1. 
Pag .. \i't, 

na vob ,]o >ouo à vela ;;toarina, pa:·[l. os offoiLos do 
impo~to <lo commmo. ( Projccto n .... , 1b 1\101.) 
Par-;: ... ~~{:). 

· on~ro .c111 8ouihmnplou. ( Projccto n. tlo, do J',lJL) 
Pa.g.~. 211 o ;:.~l.i. 

])a 21::1.16:;:.-,Q, pnra. rostituiçii:o a A. Avenic•· &. C. 
o a Corr(•a. Chaves ~ l'into, o· '/no dema.i~ p::t•.•a-

E:o-::.i;in<'-Gii'~ 'lo \'O ~to de tom~nto no coq>o do cs\.ado 
maio,· do cxo ·: q;Lo. ( l',·ojecto n. 0~ ]), de 1\lDl.) 
l)ag;. :.u. 

rnm à Alfa.JJdega dos ta Cavital. l'rojccto n. Si13, 
rle -l'JUi.) l'ags . 2-17 o ~~~- , 

])o~ 13:3UO~, ao llfinistorio da .Jn~tiç~t, l'[\, '' a paga
monto do premio o impressão do mil o)o:omplat·c;; dn 
ol)t'a 1'hcoria elo pro~esso Civit i; Uom;hc;·cial do 
ll1'. João Porcit·•~ Monloil'o, Pag. ·i:::G. ' 

])o G:S:iO:;i, ao ::\Iinistc1·io da Justir;.à, supplomcntnl' :i. 
verba \.J" do at·t. ;2o dn. lei n. 1-íG, de ~\I de dczom
ht·o d<l i\100. l'ag. 4::l0. 

Doclaração (Lo vol:o,: 

J>o ~~·- <letmtndo Gomos do ilfntto~- l'ng. r.:::. 
])o St·. deputado Gome.~ do 7\Iatto.«. l'ng-. GI-l. 

]lo St•. dopuLndo i\Iot·oit·:t Aly~s. l':q;~. i!Zi o 2:1 l, 
] lo St·. <loputudo Cobo do f-:ou;w._ l'ug. :::::>.~>-

]Jos Sr~. dot,nlado~ !\f~1'0 it• :J. Alvo:-:, ll'ill1'1l .\Iaclin<lo, 
E'mcr:dtlino.Jlandcit·n., c;aJ<lillo Lot·olo, c;i11ciuato 
llt·:tgu. , A!J'ou:;o co~t;~,, l.tmlartiuo o .Josu :\lúuja.t·· 
<lim. Pag.H\1. · 

l\o ~~·. dol'uta<lo U,;ÍJaHo f::n.uLos. P1tgs. 120 o 1:i:ll. 

Dos Srs. deputados Luiz llominguos, ll:\l'lJo~a Lima 
o Diogo li'o r tnua. l'ag. ,; ~u. 

neno~ui.uaç[ío do cngonheí•·o,; auxiliat•cs nos 
I! OVO actn::t.os ongcJdiCÍI'OS \'J1'aticmrto,; dl\ ,.;~e . tlh·i
><ii.o (Locomoção) ela Est1·:ula do Forro C(ll1tml 
<lo l~razil. ( l'l·ojocto n. 210, do 1\lüL) l'a.g:;. ;!H 
I) ~;t.~. 

Direli:o O:\Clusivo, cont'ol'iuo ao c:ovorno, rla. 0X· 
JIOt•ta~;.iio do c:t!'<l e da hol'l'tLeha .. ( l'1·ojoci.o 11. Hl·i, 
do 1H ~ ·1.) P(t 0 ,; , 1:\1, t:,;,, 'li\l u i~l<.l, 

Di.,;p<'"l'lN<\ <lo :l(lÍa!ltanWII~o ·tl n s clln. {L l<'C1 %() llrla 
.\IUiliCii.,;\J, La:--; Ct\H ... a-.. ()lo~l 1)\l'i'. \'tw t . lH~u ~·:\ Ull J'/! a. 
.Ju,ti<_,:~ Joc:1l du ! ;[:-:ll'i<!lu ! }o'cd•w:d. ( Pl'oj••cto 
"· ts:t, tl•J .1\lol. J l't~ 0K . m, ti1, ü~, ;.; ,:; n ~oli. 

r•~órias fo1•en;:cs 11a Justiça 
t1Cl'-:ll. ( Projccto · n. ü~">, 
o 1::>1·. 

I-f'ixn ... .:ô.~>: 

local do lli~~:·ic .to Fo
t1o l\lJ I. ) 1 'ag-s. 1 íll 

·])a. [.?l''i:_t .nl:l~.~d f'~~·n ~~~· ( l'rojoeto n. iS C.} Pag~. 
1:>:>, i:>G, ~.">, ,{;:!, o ,,.,. 

])ns [OI'ÇM de torr:l. l':.l.l'::l. -!'.J j~, ( l'1•0jocLo n. ·12 D, 
. de ·HIIJl. ) Pngs. -11i> c HU. 

Gkl.ra.ntia d o juro~ (I amOt:tisa.l,)ilO tlo omrn·cs~ilJ!O 
q11o roal\~:11' ::~.' As~ociaçiio do t~nn.l'\o .(~o'.'tona•'J.o 
do !\ntzil l''\.l'tt :~ const<'llCf.'iiO rlo um c<h!tcto ~1ostt
n:1dO :i. E <cob Nacional do Bo\1:~~ At•\C!<, ( 1 t'tlJ~
c\o n. Hi í, <lo 1'.1 11. ) Pa.g~ •. ;'.J o ~,o. 

Gratifinar,,f'io : 

Ao~ commatHla.uto;.: ria s E~cola.:-: rio Ap1'1ltHlizox '_f::_t-i
JJhoi:'O',<.JlHtll<lo 11ii0 OXOl'COl'Oll1 OS c:~1·gos do CllJ>!Laos 
de l > o :·io~ .. ( l'rojç,c>o n. 1;" ~ A, <lo t'J .•i.) l'al'~· 
~l(j o ~1i. 

T 1·imom:al do 10 % solHo seus vcnci.montos ~os _func
cioJJaJ·ios do::: Col'l'oios como pt'OJJHO tio asstdllldndo. 
( l' : ojccLo ll, .. , do 1\J:J L ) l':tg~. -~ ·íl, 4-12 o 11::1. 

In.oltJ.S<''to uo 'luar}I'O Joo; -~u· osct•it,tm·al'ios •h~ 
1u. :;ocr;iio d:L ::;:~. Divi~ão ( Conta.IHlid:~do ) '~:~ Jo:,;
tr·Ldu. de Fcrl'o Coutral do D1·n.~il. 1los nnxlli:~J·os 
elo' oHct·i p\:t, ox-pr:J.ticanto;;. ( 1 'rojccto 11 ••• , <1o 
1\l JJ.) l'ng. -Hí. 

Xn d. ioaQi'tn flo Sr. <Oo•·.m::cno l!a:sslochCl' ]>::1.1'~ . quo 
:-;cj:L I'OYO"·:tdn :t tlist>OSI':ao conttdt~ no :u·~. 1.,1 do 
Hi1~imonL~ InL<lt'liO d:L CaJJHtra rios llu[>liL::t.tlos. 
l'n;.;-. ·JJ:t. 

J:,;el:l•:·:·i.·> 1h1 ,'\i,·dLo:-; <l tl impo1 _Lttr;Go J>:\l'lt o l,na~~dal 
ilrq·odndo l':ll'tl o .:tbn~ 1.•\l\L!H"n\n d~lt;,lliL '' ctdarlr~ 
do J\ ,•l•'·tn, llll l'a•·a . ( l'•'OJOdll ll. 1 .\,do 1.1.11,) 
l'tq~s •. ::·:n).\ ··:/c ~:;1. ' 

LiCülU)U. : 

:I.> ou tJ.•lnll. <lo a.rt. :::" <lo doct•cto 11. -'ll.l•l, tln 27 elo 
,Í1lll,l1o. de J\;;li, ox.~o.':~i':;~ ~ .;:1:'lm~<h\. ( Prujocto 
11, itl ·t , tlo 1. .• [.) J ''o"': ~···) ..• ;tG, 

Ao St·. clopuLntlo Artlllll' l'íttto tla H.ocl1a. prt1'::t. con· 
:-;or\'lH'·SO uusouto dos tl'aballlos rl:L Cam:ct·a. ( l'o.• 
l'CCOC 11. \1'1, rJI} 1\1\)1.) l'ag!<. r,~ O 1):~. 
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.Ao St·. tlcptü::tdo Pcdt•o Leito Ghül'll10l\G p:t!'::t ~~·:tta.
mouto do ~ua saude, pot· ~e1nvo l!ldetermutado. 
( l'D-recot· n. :JS, do iV:Ji. ) l'ag-s. 5l· c ü::l. 

l)or urn anno, cn1 proJ·ogaçfl:o, par<; tt•uktt', <~C sua 
:-;:tudo, a i\I:woel Jo:v!lJim Jicl'I'Clc'::t, pOt·tcu·o da 
cxlincta Inspectoda Geral do E~tt·adas do Fet"l'O. 
( Projocto n. 1G7 A, do 1\ll1.) Pags. ()'-), G\ c 101. 

rot• UJll a_nno,· com ordenado, uo 2o c~crip~Ul'tll'ÍO _da 
])o\ogacia l<'bcal do Pat·aná, J\Iauoct Pcrcll'::t 
]\[endcs. ( Projccto n. 1G:J A, uo Sen::tdo, tlo i\Jlll.) 
l 'ags. 66, 18 I o !\li~. 

l'ot• 1\lll anno, com ordenado, a Enéas Fot•reha 
Valle, 2u oscl'ipturm·io do Alfaudega • do 1\f::tnáos. 
(l'i'ojocio n. 1Kil, do i'.JOL) Pag. üli. 

l'ot• do11s aunos, par::t. ·l;t·ata,· do· sons iü\orcssos, ao 
cn~itilo de engenheiros Alf'l'cllo Soat·os do Nas c::: 
monio. (P1·oJecto n. 1';~, do üiU1.) Pngs. (iG. 

l'or um arwo, vara tl':J.l:n de sna >"tt1Jde, a Achillos 
Arna.nd Coutiub·o, macltinis~a da J<;:;tt·ttda do Ycno 
Centl'ttl do BraúJ. ( Projecto n. HU, do 1VD1.) 
l~ag. i:>G .. 

J>or lllll auno, com todos os vcncimouLo~, ao lh·. Ma
noel Jqse de Queit·o;, Fel'l'oit·a, pl'OpnrttdOl' de Pby
:sica da EBcola Poly~ocluüca, parv. tn1.tar do smt. 
>'<lll\lc. ( l'rojecto n. i')2, de i\l01. ) Pa.gs. iíl-1, i\J3 
o 2:>2. 

Pot• dons n.nnos, com o 80ldo simi>les, ao capitão 
l'odro Botelho da Cunha, pa1'::t tratar do ncg-ocios 
de seus intorosses. (EmGncla. ao ]_ll"oje.cto n. '1:·2, do 
1\lOi.)Pags. 181, 103 o 017. 

Pot• nn1 anno, com ordr.n::tdo, a J·of'e do 1\fol·::te~, ;~o 
· osct'ÍLJturario do 'l'J'ibnnal rlo Con ~as. ( P·:o~ c to 

u. ·!()~:, de 1\JOi.) Pag;:. i~;,l, 1'J3, 252 e 253. 

l'or um anno, a F1·ancisco Alvo.s da Silva Pmdo• 
conducto'l' de trem da Estrad:t •lo Fcl'l'o Ccn·~ral 
do B:·:túl. (P1·ojecio 11. 200, do 1t~ül.) P[l.g. ·!\) :, 

Pot• umi~ nu1 anno, com ot•denatlo, ao llr. Fot•nando 
'l'ot·t·a, :cs~i;;torüo de nmn (]:I' cadclt·;<s tlc cli1 dcn 
da l•'acu!<ht.do de :\[<õtlicina tlo lUo <lo Janch·o. 
( l'rojcc~o 11. ~01, do 1\lJi.) Ptt.g:. 1\18. 

Ao lh•. Zn.chat•ins olo ltego í\Iolüoiro, ,i11iz olo 'l'ri!Ju
Jtal Civil o Cl'itllinal, pot• um t\11110, para ~m\:w llo 
~un saudo. ( Projedo n. ~IJI A, do iVUi, \lo ~o-
llado.)l)ng·.::Jm~. . 

1\'Ionsu.gons do J:•udor J!lxoeut:ivt): 

;'::ollici\nuclo a couco~siio tlc Ulll c;·edHo do Ji:t,·.\7:-:;,;:G' 
Íto ?lfinis\ol'io ,Jn tlmH•t·n, pn.t•:\ pn.g:tmonio ao 'mn.
rnclm 1 ,Jo>:o rlo Almoidn 1 ktJ!J'n!.o, J'oin i<'g-l'a>ln n n 
t:ttl'go de 1\Iinistt·o do_ ::-;npt•omo 'f;·ihnnal i\lilitJLt', 
Paw:. -wt o l''~· 

f:nll iciktlldo o c;·eoliLo tln 1: 1'7.~::;:,('>/' 1 •a ":l j>:t;;:llit<' 11lo 
do lll'llcll:'l..lo a I.ont•Ot~r;o lo'J·:wcixcotl:t ( ~nnlm, n1nsll'fl 
do mHsica aposott~arlo ·da o:-.;\inc\a cotllp::tttltin. de 
Apt·cnr!i;.:cs AdiJices rlo Arsewtl do Cinon•:t. do lUo 
0J':LIH1o do Snl. Pag. U\l. 

Sollici\ando o Cl'Clli\o de UU2.) pm:t l'ng·auHlll\O do oe
do;1ado ao ·tonouLtl houonwio do oxcwciLo JOM[uim 
A nlou i o de Olivoira Jlatluom, pedagogo aposon
~ttdo do exLincio At·~onal do Onm·Nt de l'ol'll:un-
ünco. l'ag. 2í7. · 

Nollici\n.ndo o CJ•ormo rlo :·l:OOO$, pn.t·n. t·c.4Liiuic.iio ,J::t 
ílani)[l. tlc ign:\l qnan~ia a Adolpho Gomos Nntto, 
tio! do nt•mn.xom da Alt'amloga do Hio do .l:l.IH~it•o. 
·Jiag. :Jsu. 

!"ollicit~.ttrlo :t enJtcnssão tlo lllll Ct'i!di~o snpp!ntll<llll.ttl' 
d() li:·!;!l.;;7n1 p:tm l'n.gmnoul.ll do "nltfo,: :tn cat>il.ilo 
rln l't•fl.~·:ü:t ',\ I'Ístirlo~ J\roJtLOit'O de l'i11lto o oll~t·n.q 
"11\cinr).-', cnjas roJ'OJ'UHLN foram auuullada~. l't1g·. 
;:··:ü. 

:N'ogooi11s 11olJ.tlous: 

l)o I•::;L;Hlo <ln MaLLo firoNso. l'ttg~. 7, ::l~ü o ::lt\7, 

lJci E;ltH!>J du Pt1rú. Pug;s. 23l o 235. 

Do. ]<};~ado tla l'arallylm. l'ag~. <J;,(j o 3':{1 • 

Do _l,~s\ar~o de __ S;. ~.=>au~?: Pags. :JS7, ~!S.~;, 3V3, 3\H, -101, 
~0.2, ,~O,:,, 40.J, •10u e .;,J.J. 

Do J<:stat1o do Hío de .Janlliro. l'ags. 3\J:), 3~1ll, ~oo, 
~01, -:·1:::1 e 1-l-•1. 

Orç:une:n:to 

))a ltecoit:t l\cntl da ltopulJiiccL, l'am o oxercicio do 
i\lü2. ( Projocto n. 15ll A, de i\llli.) PagR. ·ia, 
H, 1:í, 16, 17, 18, 1\l, 20, 21, 22, 23, 21, 25. 20, 27, 
~-:, 71, í2, \l:.J, \14, \JG, Vô, 12~ iH, Hí:!, H3, 144, ití\l, 
ilill, 1ô1, 162, 163, 1o·l, 165, 16G, 1ü7, 1GS, 16\1, 170, 
-171, iiü, 177, n.s, 1~2, 183, 181, 19J, HH, -1\) \, 1\J:>, 
20?., 20-1, 2:J~,, 206, 227, 22~, 22J, 2 :JJ, 2H, 2·!.2, 2 !<!, 
H22, 323, &2-}, ::H2, 3~3, ::H~-, 3t_ç:) e 346* 1 

Da Despc;r.a do 2\Iinist~t·io da Justiçn. c Negocias In
·i(ll'ioo·cs. ( l'rojec~o n. 20G, do i\101.) l'ags. 333, 
33í, <335, 3::\6, 337 c i:l38. 

Da d~sp.czn. do J\liJJ~stm·i~ ~~a ~,_Ma;i?h:;t·, ( \':"gj~,c.~o 
n. gt\1, de t<JOi.) l ags. 3<>:-<, <>·.>9, .,6.), 3bi, ,:,6,.,, .,63, 
~.~.~M~~,~.~,m.~~m 
e ~H. 

Orgunisa.Qão do estado-maiot• do :Ministro da 
l\Ial'inha e do chefe do Esiado-:\Iaior General do. 
Armada. ( Pt•ojccto n. 1:'í:-l c\, do Hltli.) Pag. G7. · 

N. <U, tltt Commis~úo <lo Fazonrln. o Tndu~tl"ia, indo
fol'illllo a pdir.,ão om <jUO o Dr. Manoel Antonio 
dos 1 'assas c ~i!Y:t rccla.m:t contt·a. a sua aposou
tadoo·ia no logat• do RnlJ-scci'Ctnl'io da }'acnldarlo 
de Dit·cito do H,ccife. l'ags. 5li c tí7. 

N. ·10, ria Commis~úo de :\[at•inhn o Ciuot•t·a, iudolil
rindo o rcquedJnonto do COl'OHol }'nt.nei~co Felix 
do A1•aujo, re!tüivumonto {L contagem de Lcmpo do 
><lltt an~iguidatlo de pos~o. l ':t.g. HH. . 

N. ·!1, rb Couunissílo do Mttrinlm 1\ L\Jtot'l':t, intlot'e
l'indo o t'e<[UOl'iUJClti~O do cattHiin •lo cn.val!at•itt. 
,\cns~t·o .Jot•go do Campo.~ podiJtdo :\ sua ~t·a.usfo
·roucia. pn.t·a a iufn.n La.da. 1 ~ag. :1 L~. 

X. ·12, da Couulli.'"ito rlo l'otir;õos o Potlol•es, t·eco
nlwccndo dOJ'Hiado pelo to disLt•icio do l'a!':'L o Ht•. 
'l'ltootouío Hayumudo do Bl'i~o, com voto 0111 sopa
n~<ill do~ ~t·H. At•t•oxol!n~ Hnlvão o 'l':l.YILJ'Os t]" 
!,~~·t·~_ .. !;~f';~.· ~;~:.t, 'J~~'r, ~:):~, ~~,~' ~;~~' ~~·:, ~~~~, ~~D, 
~ld, ~ .• ~.~,. ~ ,,3, tb :, ...... ,,,,, J..IJl,, ~a,, ~~~s, ,.,.b\l, ,..,; ., ,..., t, 
~i::!, ~7:1, ~i·i, ~i':"'), ~iH, ~77, ~7S, ~7~1. ~·~o,;.) :f, 2S:!, 

~>:: ~~;~~: ~~;·.~~~, ~~~), :7·''~~.)~:'··~:~~·:\~~~i':\:~.~! ':·~~·':'~' :~;\ :,, ~~~; 
::~(l, :·;~~' ;~') :, :;::~', .~~~~~' .::.~1, .;·1.1.2, .}.~:·~; ·.l(:·;.t.\,,.l:·~_lr,, ~!~~' 
... ,7, •t~:-;, .. ,7~1, ~ .. "'o, ... t:-:;..:;, ,,.3, .:,s1, d:--;;,, .,"'::,,,_.}.)o ~h)u. 

N. ·'.il, tl:t Commi,síio tlc MaJ•Jnlm o GtlCJ't'a, inr1ofo
l'indo o t·oqnol'imenLo uo EdnMdo GorLo~, njntlautB 
machiuisL:L ro!'ormarlo lltL Armada, pedindo re
versão ao <pmdt•o oJl'octivo. Pag. 35l:i. 

N. 1-1, tl:~ Commi~:-;iio de. l'onsõa~ o ConLas, [Htltll'll· 
l'indo o l'Ot[l!Ol'Ímon~o (lo ll. Mada Ange](l. de l\Iol'i
cias PHolla, il·mã do cnpiLão Antonio Valol'io dos 
Santos. Novo~, mo ·to om <Jnnndos, J!Cdindo nm:t 
110n8ito. Pn.g·. :·!S~. 

N. ·\li, da mosml). Cnmuli>:sil:o, inclol'Ol'ÍIH]o o roqucri
won\o do ?t!Mit\ Bugonht do ,\loncasLt·o, pedindo 
rcv<ll'siio da pon~fi:o quo . pot•cchitl sn:t mni, Yiuv:t 
do bl'it.,:t.rloit·o JoHri l\fat•it~ do Aloncastm. l':tg. ::·:\J. 

N. ~::>,da Couunissuo rlo l'on~õo.q o Contas, inclofe
l'indo O l'C<[HCl"ÍlliCliLO t]C ]). l<'lol'illcl:t. l\011(,\ti!YC.~ 
ltomot•o viuva do Holdado Josõ l'crc~ do Bat•t·o~, 
podinrlo 'uma pon~ão. l'ag. :Jü'~. 

N. ·í7 tl:.t. tnORt.ua Co1.nmix~fto, indtd~~~·i111.IO o l~eqn•wi• 
lllUt~lo dn ll. J\l :t.t•i:t, h:alwl ci•J ~:d!"s Tot•res H o· 
lllOID, li!lu\ do liu•H!o ~:on~t:!heiro l",:a.nr:isco de SaL-
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los 'lol'l'os Homem , pcdii,do tt l'O\CI'; ão da p0m·iío 
que recebia ~ 1w. fallccida mii.1. l'ag. : :~\1. 

N. ·~t:, (ht Inl~~u1a Con1mi:-:~ão , indefcdtldo os req_11c 
rimcu~o~ do DD. l\Iartinha .Joamw. do E spirl\o 
:San\o c i\Ia.rín }'ranci~ca do Espil·ito ~anto , po
rliu.do a 2'?ve;·,·ão.}l~ montepio quo recebia ~lt:\ fal
lccHla ma1. I ag . .,i>,l. 

K .. 1\), dtt me;:ma Commi~são, indeferindo o rc<Jnorr 
mento do n. Fr:J.Uci~ ca Amelia de :"onza Gonceiçiío, 
filha do finado cot·onlil 1\I:tuoel ,José de Souza. Co;c 

• ceiç.ão, pedindo uma pon~ão. l'ags. 3:.n ~ 300. 

N. 50, da Commissiio -de lla.?.OJHla o llldmtria, inde
ferindo o reqnerimen\o do Joaquim Sobral de Car
valho, gu[lrda da E~cola l\Iilitm• do Brazil rela
hvo á. c~outagem de tempo para sna [l,po~entadori'a. 
Pag. H5. 

N. !:íi, da Commi:::~ão de Marinh[l. o Üno!'ra, indofe· 
rindo o reql}erimonto do capiLão Alfredo J,oão da 
Silva Pedm, relativo i sua. anti~"'lida.do de posto. 
Pag:::. 145 e 446. 

Pensão: 

Do 100~ mensn.es n D. Amalia C:>.vn.lca.nti do Albu· 
quorque. (P1·ojecto n. iOi, do i90i.) Pag. i87. 

Do iOOi'. meusaos ao alferes honor[l.rio Antonio Pae0 

de s:\. B[l,rreto. ( Projecto n. 187 A, de i \lO i, do 
Senado.) Pag. 390. 

Proenchinl onto das ,·agas qno so derem nos 
corpos do fieis, enfermeiros, o>·crevoHtos e artifice8 
da armada nac!ona.l. (Projccto n. 2H, de ii>Ol.) 
Pags. 233, 234, 325 e 32ü. . 

Premio ammal do tí:COü$ }lll.r[l. se1• conferido ::te 
Club do Regatas quo obtiver n vic~ol'ia 110 parco 
do « Campeona\o (Projocto n. 87 .A, do 1\lOi.) 
Png. 3i7. 

Pros1:ação de fillncns pelos funccionu·ios da Es 
t1·ada do Fot•ro Contrai do Ht•azil. (Projocto n. i77, 
do i\101.) l'ag:::. H\1, 10, 1·1, 42, 4:-J, 4·l o 4f>. 

Prl"\•ll<'>glo om fn.vot· dos t;·abalhn.dol'es agri
coln.s1 para J•~gamen\o do rlivirlo. l"'OI'ouiolü? l~O 
~1\lll.l'IOH, (PrOJOC~O n. iGO A, do i~lO .) l'ags. oit, 
llit\ o ::li\), 

Prorogac;ã.o da o.cLunl ~;os~ão legislativa até 
.\ do uovombt•o do corrente anno. (l'rojccto n. 208, 
de 11101.) l'ag. :~24. 

Questão do ordem. Pags, 430, 431, 432, -133 o 434. 

Do Coq:ú tlc Engcuhciro~ Nnvacs e fixaçi\o do pes
~oal ol'dinll.l'io. (Projccto 11. H2 A, de 1Wl1.) 
l'ags. 218, 2H, 2JG o 2Hi. 

Do ind11~tt·iac~ do Estado do ?llinas Gomes sob1•e o 
fabl'ico dos lacticin io:;; . Pags . 3 o .;, 

Da, As;;ociaçüo Commcrcin.l do E8taólo da B<thia 
sobro dimiliuiç.ão de · imposto8 estadoaes do con.: 
:::um o c iU!po;; tos fedcracs. Pags. 77, 78 o 70. · 

Das arljnnta::: :la Roparti~.ão Gor~~ dos 'l'olegraphos, 
solltctlando qne ce~~em os cfieltos d[l, lei que as 
reb[l.iX[I. do cargo. Pags. iO:l c i:J.J. 

De :Manoel Gal"<i:o c outros, propondo, mediante 
condições que c~taholccem, IJ:J.ra auxiliar a la
vom·a de. cm111a, a intl'odnzil· o ap]larelbo deuo
milmdo UvllCI"ctor. Pags. i27, 128, i29 o 130 • . 

Da As~ociaçüo Commel'cial do E:::lado da Bahia, 
rolativ[l. a t.a:xas so~·o. gcnoros do impo :·tação e 
o 80b1·e a unport[I.\:.UO mtor-e,;tadoal. l 1ag. 252. 

Requerilnento: 

no informll.ç.õos ao Govet·no, [l.pr.es;ontndo pelo 
Sr. doput[l,elo Elpidio dcFigueiredo c outL·os,acercn 
do inqnerito aberto sobre o desfalque verificado 
11[1. Caixll. J<:conomica rlo Pernambuco. Pags. 59, 
GO; üi. 7\1, ;-;o, X i, 82, :>3, :->\, 85, 8ü c i iH. 

Do Sr. dopntll.Clo Scrzctlollo Co1•rêa sollicitauclo :n
formaçõos :Lcerca eb cre[l.ção, 11olo Governo do 
Venoznel[l, , do alfandog[l,s m~o zona ol'ion~al do Rio 
Negro. l'ag. 62. 

Do Sr. dopulado Soab1·n. ]JOdindo prot•ogação .. do 
prazo por (l(}. dias para a commis~ão e,;pocio.l do 
Co digo Ci'fil ultiumr os so11s trabalhos. ]>1,1.gs. 327 
e a~s. 

Do Sr. doputndo Tosta sollicitando informaçõe~ do 
Govot·no 8obro os ongonhos contracs do assncar 
denominados Rio Fundo o Jguapo, no l~s\ado da 
Bahia. l'll.g-s. B3i, 3\l7o<:OS. 

Do St·. dopntndo Bdcio llilho pedindo informações 
ao GoYOI'IIO sobro as conrliç.õoR em qno se acha 
a comnJissão do limitos com a Bolivin. Pags. 331, 
<132 o i!V7. ' 

·Do St·. do puLado Hemiqno Lngdan pediutlo in.fOI'.lllA~ 
ções ao Governo ~obro um dect•oto <JllO a;tto1·i~o. a 
coiJstitui~ão da Companhia do.s Docas <lo Rio de 
Rio do Janeiro, ouco.t•rogado. do oxocnlo.r as ob:·as 
do melhor:~.mentos do !IOdo do Rio de Janoiro. 
l'ags. H11 142 o 443. 

~=tostn.l> oleci.:t:n.on to, ~ara todos os efi'eUos, 
J:l.oco:n.l:loclnl.entn o compromisso do s1•. depu- do doc1·eto legislativo n. G.,7, do 25 do novembro 

\n.do Joiio Hoso.nnab de Oliveira, eloiLo pelo 1o dis- do i81>1l. (ProJecto n. Si A, do 190L) Pag. 50. 
"ricto do Es\o.do elo Pm·á.. Pags. 3115 c 306. 

Reintegração do cn.pHão ele fragata. grn.dun.clo 
Francisco Augusto do Paiva Bueno Bt·andão no 
serviço nctivo da armado. e no posto eíl'cctivo de 
capitão do fragata. (Projecto n. 130 A, do 1.901.) 
Pag. iO. 

i=tonl.essa 6. Bibliotbeca Nacional do Rio de Ja. 
nch·o, de dou" ~xemplat•es de tod~s as. publicn.ç~es 
fei\a.!! 11as officmas de \ypogr~pb1a, · h\hog~a.p~to., 
pbo\ogrnphia ou gravura, situadas no Disti'lCto 
Federal e nos E~to.dos. (Projocto n. 196, de 1.1101.) 
Pags. i-1\l, 150, i51, iSO o 181. 

R.eorgunisu.ção: 

Su.bs'tltuições: 

Dos lontoR ca.thedrn.ticos do. Escol o. Nnvn.l · · pe!o11 
lentos substitutos a quom competü• as funcções de 
l'epotidol' do. respectiva cadeira. (Projocto n. i57 A, 
do iiiOi.) Pngs. 114 o H5. 

De membros ere commissões. Png. i73. 

Su.l>venQão anm{o.I do 25:.000$, em cada Estado, 
a uma sociedade n.gl'icola já orgaui~[l,da, ou que 
so orgo.nisar, p:\ra di vo!•sos . fins quo inte1•essn.m 
~o desenvolvimento da indus\ria. agt·ico!~. (Pro
,lOc~o n. 209, de 1QOi.) Pags. 218, 2·19, 2i>O, 251, 
252 e 325. · 

Do rpladt•o elo COl'{IO de Billldc da Armnda. (ProjecLo Suspensão do deet·cto l'eln.t.ivo ao aJ•t•endament.o 
n. 15i A, do iUOi.) Png. 10, das estr:1da~ do fe1'ro do norte, até que o Con~ 
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gresso vote uma lei de tal'ifas provisorias para os Voto de congratnla~,;ão com a na~ão italiana 11ela 
vroductos nacionaes. (Pt·Gjecto n. i34 A, de 1\IOi.} data gloriosa de 20 de setembro. Pags. :lOi, 202, 
Pag. 332, 221, .2.22, .223 e 22i. • 

Voncl:lllen-tos dos medicos adjunctos do Exet·ci\o Voto de pezar: 
quando em exercício. (Projecto n. .212, de 1001.) 
Pags. 248 e 326. 

Vo-to do Poder Executivo, á: resolução do -Congros~o 
Nacional que aucto1•ísa a. abertura de um credi\o 
da quantia de f20:473~52i, para pagamento de 
venc1mentos .aos funccionarios da Repartição 
Geral dos Correios, durante o tempo em que esti
veram priva-dos de seus ca1·gos, de 18113 a 1895. 
Pag. 101. 

Pelo attentado de que foi alvo o prosidoui.c dos Es-
tados Unidos da America do Norte. Pags. 7B e 77. 

Pelo fallecimento do conselheiro Rodolpho E11iphanio 
· .de Souza Dantas. Pags. 106 e 107. 

I>elo fallecimento do ex-senador fedet·al coronel 
Rocha Fagundes. Pag. 322. 

P.elo fallecimento do senador José Thomaz da Por· 
ciuncula:Pags. 422, 4.23, 121 e 425. 

NOTA 

0 projecto de ORÇAMENTO DA RECEITA 'GERAL DA REPUBLICA para o 
eç;cercicio de 1902, relatado pe~o Sr. deputado Serzedello Corrêa, é_ publicado 
em volume especial, que acompanha o do mez de agosto, e figura na coller.ção 
dos ANN:A.~S do corrente anno sob O titulo-ORÇAMENTO DA RECEITA, Appendice 
ao vol. IV. 
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CAMARA -nos DEPUTADOS· 

~~[nnda s~~são da unarta lo~islatnra fio -Gonar~sso Nacional 

88a SESSÃO EM 2 DE SETEMBRO DE 1901 

Presidencia dos Srs. Vaz de J.rfello - (P,·esi
dente), Carlos de Novaes (1° Secreta1·io}, 

- e Va.:; d~ Mello (Presidente). 

Benedicto de Souza, Manôel Alves, Alencar 
Guimarães, Carlos Caval~:;.ati, Paula Ramos, 
Francisco Tolentino, ~~1a.rçal Escoba.r, Soares 
dos Santos, Aureliano dos Santos, Vespasianó 
de Albuquerque e Diogo Fortuna. 

Abre-se a sessão. 
São successivamente s3m debato appro

va.das as actas da sessão de 30 e a do dia 31 
de agosto proxirno findo. 

Passa-se ao expediente. 

Ao meio-dia pl'Ocede-se á chamada., a que 
respondem os St•s. Vaz de Mello, Carlos de 
Novaes, Angelo Neto_, Agapito dos Santos, 
Luiz Gualborto, Gabriel Salgado, Sá Peixoto, 
·José Eusebio, Christino Cruz, Cunha. Martins, 
Raymundo Arlttur, Nogueira Accioly, Fran· 
cisco Sá, Fredm•ico Borges, Gon<;~alo Souto, o !!ib•. A.gapit.o dos Santos 
Eloy -de Souza, Ta vares de Lyra, So:tres (ao Sem·eta1·io, sen:lindo_ de f o) procede á lei· 
Neiva., Lima. Filho, Trindade, Oa111illo de tnra do seguinte . 

· Uollanda, grmil•io Coutinho, Celso do Sonza, 
'l'oix.eira lle S(L, Bricio Filho, .João Vioira.. Po
roira ~c Lyra., Cornolio da Fonseca., Julio de 
:Mello, All'onso Costa., .José Dnarte, Epa.mi· Ollicio~: 
nonda..; Gracindo, Amujo Góos, Arroxellas Do Sr. l" Secretario do Senado, .. de 30 do 
Ga.lvão, Ra.ymundo de Miranda, Joviniano de mez findo, communicando a esta Camam 
Carvalho, Fau~to Cardoso, Seabra, Milton, que o Senado adoptou e nessa ·· data enviou 
F1•ancisco Sodré, Felix Gaspar, Eugenio -Tou· ao Sr. {?residente da.Republica, para a fór
rinho; Sàtyro Dias, Alves Barbosa, Pinheiro _malidade da publicação, a -proposição desta · 
Junior, Celso dos Reis, Henrique Lagden, Au· Camara, prorogando a actual ses:Jão legisla.,. 
gu:-:;to de Vas~oncellos, Ueocleciano de Souza, tiva até 2 de_ Qutubro do correni;e;-lntei
Nilo Peçanna, Lourenço Baptis.ta, Alves do rada .. 
Br!to,S}.lva .castro, Mar~ins Teix.eira, Oli· .Do Sl• .. 1o Secretario da Assembléa Legis-
ve~ra F 1gu~u·e~o, J?a9.mm ~r.eves, Theo- lativa de Matto Grosso, de 10 de abril do • 
phllo ÇHtont, J?ao ! .. mz, ~ont~t~_o de Barr?"• corrente atino, communicando que,em sessão 
Mon te1ro ela Stlvon·.;t. Esp,ertdtao, Carn~u·o dessa mesma. data, deliberou reiterar a esta 
de Rezende, . Francisco , Salles.. Mayrt~k, illnstre corporação a. representação que di
C:rl'~os O~tom, Manoel!< ulgencw, Nog.umra rigiu em data de 2 de abril de 1898, sobre a 
Jumor, Lm ·olph? gaetano, Eduardo P1men· divida do Paraguay, otc.-A' Comrnissão de 
tel, Rodolpho PalXao, Padua Rezende, _ For· Orçamento. 
nando Pres•es, Díno Hneno, Bu~no de An- . --
drada_, Rodolpho Miranda, Joaquim Alvar•o, Roqueruuentos: 
;~dmundo da , Fonseca, Azevedo Marques, De .\molia Ca.valcanti de Albuquel'l!ll~, 
Hermeneglldo de Morae::>, Teixeira Brandão, viuv<L do capitào do engenheiro.'3 Antonio 

53~~ - V oi. V. 
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. Ct~valcan ti do AliJUquerqlio, pedindo uma 
pcn~o .-A' Commis..<:ã.o de ~ensõos c Con:
tas. 

. . De Amelía. Bl'Um ·Gonçalves, pedindo of· 
f'ecti'vidade do pagamento ·do melõ soldo a 
que tom direito c que deixou de l'Oceber ·por 
falta da nocessarla vcrba.-A' Qommissão do 
Orçamento .. 

P<"~S&'tdos tempos, ' começara.m a circular 
noticias de que os immi gt•ados. tra.ta,tam de 
reunir·SelJara vol tar aos seus lares e oc:-
cupações. 

Foi então que o governo de S. Paulo 
organizqu em março liltirno; uma. dispen~ 
diosn, explldiçã.o policial militar, que enviou 
á feonLeil•a a.fim do imperlir que em torri
torlt> paulista se organizassem grupos ar~ 

O Sa•. Dino Bueno vom rospondct• ~1~~~. para invadir 0 Estado de Ma.tto 
às rcferonci"'s feitas · pelo nol.Jro Doputado o otilcia.l que commandava est:~. expedição 

· Sr. Benedicto de Souz~. no · sou ultimo dis-: ao chegar ao ultimo lagar .habitado no Es
cursot ao Estado do S. Paulo · tado de S. Paulo, S . . JoSé do Rio Preto, dia.. 
· No diSC!Jl'SO publica.do no Diado do Crm- ta.ntc .da. fronteira 40 leguas, pediu ao go
u,·esso olln.s O:>tão co"mmbst.ancin.dn.s nestas verno que lhe enviasse reforços. Seguiu 
palavras: · enlão uma. expedição <~ilxiliar e com ella. um 

«Espora. que o iUus~1·e cidadão que dos (lelegados de polici~, enca.rregâ.do .de 
tão dlgnn.mento prt>sido o Estado de São fa.zm• inquerito a. . respeito c de dirigir as 
Paulo não permitta que na fronteira ·forças expodicionarias. · 

· deste E~tado com o do Ma.tto Grosso se Fez·so este inquerito, mas deu , I'OSUltado 
reunam bandidos chefiados polo f<\migo· negativo. Os princi:pacs chefes dos grupos 
rado Dionysio Benitz, para o fim de encontrados · nas regiões lim~trophes do 
p01•turba.rem a 01·dem publict~ tl'anspondo Matto Grosso vieram presos até S. Paulo, 
o &ltadó d<:> Matto GI·osso,p1•aticando de· onde fora.m postos em liberdade· por nadtl. 
prodaçõPS, sn,quos o tQda, a o1•dom de sol· ba vor que se at•ticula.sso contra cllcs. 
vagaria.. om Sa.nt'Anna do Pa1•nahyb!L, Posteriot·mcntc, dizem noticias telogi\1-
ondc a acção. do governo estadual nao phicas, ~ inYasão dett-se .• Mas S. Paulo foz . 
pódo ser prompta c immediata, pela o qu(l podia. e o que devia . As autoridades·· 
distancia de quasi ;jQO loguas que separa de Ja.bOticabal e s. Jo.;é do Rio Preto iinham , 
CuynM dcs.~ t•egião. ordens de exercer a. ·mais compl~ta vigllan-
. Não é à primeira voz qtio so dão taes cia. Deve-se, porém, notar · quo de3Sas loca· 

factos c é por isso quó í'à.z este appollt> lidade.s á fJ.•ontcii•a, em Taboado, . hn. 40 lê~ 
ao illustrc Sr. Rodrigues A~vos, J) ~n· in- gtias .do tcrritol'io dcsltabit<ido. · · 
termcdio dá. distincta ~anc;vla. paitli~ta.» .Respooqondo :talJ~ü·tos dos Srl$ . Bueno do 

~: - São injustas <~s con:ü<lomçõe~ l'eitâf>. pelo Andt·(~da .n Benedicto de Souza, agradoco 
;. . nobre Deputado. A Ca.mm·a e. u p·aiz .não -vcl-os do ltccordo coril 6 que· estâ . dizendQ, a 

ilinor.am o Qst<i.!lo rlu amLL'chi~ em c1ue so do· o testemunho· ocular do St·. Bueno de An-
. bate a. 1i•onteil'n. do . M11tto Grosso com . São dra.da,queacha. a.oortádas c ct•iterióS:1S aS pro-

: • Paulo. Desde 1899 que o diz da tribuna. do videnc.ia.s tomadas pelo gov:~rno de S. Paulo. · 
~ - .sona.do o Sr. AntonicJ Azeredo. Lá mesmo Oútros telegrammas recem·cliegados di
·. jâ o disse tambcm o sr·. Senador Motello. zem já. que não ho_uve ·invasão do munícipió 

.· · A(tui, inais do uma voz, o toem l'epetido os do Parnal1yba, mas simplesmente a. volta dos . 
. ·. Srs. Benedicto de Souza o Lindolpho Serra. seus habitantes, emigt•ado!! ·meze$ antes . . . · 
. · < ·· E' conhecido o telegl'amma. do jui?' d~ dl· .Q~anto ·á·· nomeação do cidadão Dionysió 

rcito de Sa.nt'Anna.. do Po.rnahyba, rccla.· ·Bcmtz, para. tenente-coronel commanda.ntc 
·mantlo, o annQ. pi\ssa.dõ,. contra as autori· de um btttallião dt.\ gmtt'dt~ · n'acional em Ja- ·· 

·:,. dades pollQiaeS .do lo~pu•. U_ g_overno do b~t~calJal, dlz quo Sll:UO que elle é p~oprie• 
E_stado, attenclcu ~ 1:eclama.~~~~~ as auto- tarto no loga.r,_ e ma1s, segundo a.gora.. me.s< 

. rtdades foram substümdas, mas J:.t; m•a. tat•de. mo a.caba. <fe afirmar-lhe o St>. Bueno de An
!{;. Odios e paixões estavam ;lá ' em plena actF: dra.da, estimado e hemristo naq1Jellas para-
:I:-' -vídàde. O go,•crno do E~tadó foi ont.'\o abri· gêns: . · · . · . · . . · 
:·,: ' gà.do a nomea.l' um offl.cial de policia para A uil'ecção get•o.l 1lo partido en1 s. Paulo 
.· ~~êrvir como autol•ida.de local, .evitando as .fez .as propostas para, guarda liaeional de . 
.• .. · ~.uhs.,..Pa.rece que este oftlci~l não. e~ecutou ' acco.rdo conl: as JbJt~sque re<::ebeu dos dire~ . 
: . as ordcn3 que levava, o alhou-sa. a um dos· ctorlo~ d~ cada locahda.de; que lho morece.rn 
. · ..,.rupos cpntendores. Houvo então um ver~ toda w coofiaoça. . . . . · 

= · <iadeiro levante da população o o despovoa- Enketànto, em :vista dag . de~lá.l'a.ções con-
r: :mento completo do· munioipio. Uns eml- trarias,a. reputação · dá.quolle cidadãQ, feitas 
~; · gt•a.vam para S. Paulo, em Jaboticabal e pelo Mbf~ ;Deputado por Ma.tto Gi'oSs_o,o go
~fh s. •TQBé·do Rio Pl'eto, outrós para Minas; em verno-patu~~l1Ueilto : P!'oç,~r~rá. informar-se 
). ·-yber~ba, e outros para_ Goyá.z. ·. e prov1de.ncta~ com:o for de JUStiça, 
!.~ ·-. ·. _ :._··: · .. ~ : ·-.•- _- . - . -. ·.. . J. 
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SEsSÃO EM 2 DE ~gTEMlHto DE lUUl 
., 
0 

Pen.;a ter conseguido o seu tim suuin<lo <i cia, do pe"soa.l iuoneo, (; obvio qno quao~<;
tribuna, que foi frizar que o governo de quer jndustriàB similares a eongonores O:j
S. Paulo não est.eve descuidado o tumou as trangeiras não podor·ão ;:;upportar com Yan
providencia~ que estavam a seu alcance. t:1gem a. concur·Ponoia, destas, ~i não o boi
Desvanece-se de ver que o nobre Deputado verem o uuxitio cflicaz o protoctor quo lhes 
por Matto Grosso está ele accordo com isto. !leve o puder publico. 
(Muito bem.) O estrangeiro, pro_vido de capi.taes fa.cois, 

de pes::;oal idoneo, além das suas necessidades 
O Sr. Padua Rezende~Occupa- industl'iaes, o de materia prirna. obtida a pro

rei· a tribuna, Sr. Presidente,• apenas por ços baixos produz barato, - ao passo qüo 
alguns instantes. Encarregado de apcesen- nús, faltos daquelles recursos, não podemos 
tu.r á. Camara dos Deputados uma re- competir e seremos fatalmente ve,ncidos 
presentação dos indu:;;triaes do meu Esta.do ·pela. avttlanche de prQductos industrla.os
qmmto a•? fabrico dos lacticinios, entendi d.e bons e maus- quo invado o nosso mer-

. í'azel-o hoje para . ser junto com o projecto cado. 
apresentado pelo meu digno collega. de ban- Não pretendemos quo so fechem as portas 
cada e de districto o Sr .. Rotlolpho Paixão, de nossas alfandegâs a qualquer pro(lucto 
afim de fa.zer com que a Coú1mis$ãO. de Ta- industrial estrangeiro, que possamos tam
rifa.s, de que faço parte, possa, estudando bom produzir; entendemos apenas qt\e devo 
ac1uelle projecto, tomar pára esse estudo as ser embaraçada, pouco a pouco, a entl•ada 
bases fornecidas pelos referidos jndustriaes, dos productos que formos explorando c pro
donde se verifica que a- producção da man- duzindo em proporção a supprir ás necessi
teiga eleva-se Já a 28 mil caixas, quantidade sida.des do mercado. 
SU))erior â.q_ueUa q_ue se tem publicado. Sn.beis qne do protoccionismo extremo ao 

Na occasH).o opportuna trata.rei do assum- liYPo cambio, ~~ escala é enorme, o cjno os 
})to nos seU:s detalhes pela importancia e re- fiOLl:'l grans devem sor percorridos com prn
levancia que elle des11crta .da. attenção da rlcncia e segurança do modo a, acautolar-om· 
Ca.tm~r<t. so o~ in l;m•csses do paiz n n:í.o :-;obt·cvirnm 

Por conseguinte, e11 mo limito a pedir· t•of.alia~~õns pr<.·jndieh~es üs pm·nnrl;as inl;ot'
í.L V. Ex. quo ftv;.<~ insüt•ie no lJic{rio Offidal mteiomws; lJOt' i;-;so, Exrrt.;. Sr:-:;., não yos 
a presente roprese11tação que mando :i MeStt. solicil.:..t.rrros Jllotlhh:.; peotccciollisf;a.s, alúm do 

Vem (L Mesa., é lida o enviada. á. Commis~fí.o quo t\ l'azoa .. vol o acau f;nlador dos intores~os 
de Orçamento, a scguinto nacionaes. 

A industl'ia tltl fa.hrica.çií.o tle manteiga no 
REPHESEN'l'AÇÃO ilt'itZil ti do da.1.i1l'OCOI1ÍiCJ; mas ti j;[o na.inral 

Sr.~. Membros do Congros~o Nu.cional
Doanto da ct•i::~o oconomtca quo u,tt'U.V(J:o;;o;:~ o 
nosl:lo paiz o qu~1 atlocr.a. u. tudo o a. f.otlos, 
amoncando de a.nniquilamoni;o al':l indwd,t•i<t:-> 
natura.os quo, com difllcrrldwlo~. v:lo nas
cendo, os <tbaixo a~~ignado~ VCI<llll rcpt•oson
i;:u·-vos ~obro <t llt'gor1fin nonoxsid:ulo doam· 
parardo~ corn medidas Pl'O toe toras um:~ das 
principaes intln:-;tria,:,;, que, p(llos olmnen t.os 
Jl:tl;ttraos dn quo rli;-;ptío, pt'ulo adq rri l'i r· ra.
pidQ desenvolvimento, cõncor'I'flndo ollieaz
monte para augmonto da. Piqn(\Za. publica e 

. particular. 

. Referimo-nos ;í .. .intlustl'ia. de lacf;icinios, 
especialmente á !lo fabricação do mil.ntoiga 
que, iniciada ha hem pouco i;ornpo, atting-e 
já. (t ádmiravcl proporção, promottodora do 
<tHspi~osa l'onto do rond::L. Ma),\,. Sonhoros, 
em um paiz novo, ondp t;ndo so conjura 
para emharaç~at• e entorpecer a.s iniciativas 
profietms, onde faltam todas as condições 
animadoras o favoraveis aos esl'orços dos 
qne tontani. 11proveitn.r com exploração in
tolligfmto as forças productivas do pa.iz, 
onde a C:,<:assei e rotrahimerito do cl'edíto 
c:'ltâ. unidt~ á. alta. (los salarios o á. insufficien-

n L~m tant.o" elomenbs de vitla. o pt•osperi
daclo q 110, ~i ol1ti VOL' a. pt•otcc~~ão •~dun.neira. 
tjHO soliciLamo:-::, }lotlot·ü., dontro' do curl.n 
pmzo, ropell it· eu m plo tu.mou.to do~ 111!!l'C'Ldo~l 
~~~ p:üz a lllt~IILoi~a cstl'angcit·a, com ;m!lwn
~m~ vantagun . .; ptU'tL· o eowmmitlor que torú. 
\llll }H'Ot\IICfiJ puro O sadio, IJO!ll uiflOl't}nto 
tl.o rpw alJUsivnmonto nos envia. o cst.L·t~ngcil·o 
o quo, eom boa fé e simplicidade, é u.dqui-
rido pelo povo. · 

Para pl'ova.t•mos oti!~Smtvolviment.or.nOl'l11P. 
doskt ind!lili.t'in., llfl.:'\1,n.-nos aponta1' o Egtado 
(lo Minas Geraes. onllc <L p1~orlucçã.o do ma.n · 
teig-a em 189FI nào oxcedüt de 4.500 c'ü~as, 
o quo acttfalmentc. JUellOS de d.ous a .. nno:4 
decorridos, l)l'Oduz app·roximadamente vinte 
e oito mil caixas. 

Com a crise quo afl'ccta, os nossos productos 
de expol'taçã.o, pdncipttlmcntc o Qa!C o o . 
assumr, o::; d.csalenti.uloi:l agrlcnHores volta.
J'atn suas vistas ll:Ll'í.t a. indus~ria, pastor· il, e 
n~o ~;nriL temerhhulo ~W<tnçar que, em curto· 
pt•azo, o Hl'azil potlot·~i tamhem ex11ortal' 
manteiga, 110t'qno nos Estados do snl da 
Ropnhlica., como nos u~"' Minas c ltio nn<"on
tl'a aquella industria elementos pat'<t !ll'onl· 
ptr.1 o eie·vado tlesenvolvimento. 
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4 AN N A~S DA C A MAltA. 

Esse futuro bl'ilhante será,, porém, conver~ I pn.t·a as rentlas tio E~tado, com o imposto d~ 
tido em desoladora illusão si não favorecerdes consumo que julgardes eq uitativo. 
essa industria, amparando"a com uma. tarifa Rio do Janeiro, 3 de junho de 1901. -
aduaneira conveniente. Dr. Carlos Pereira de Sà F01·tes, presidente. 

Além das causa '; que já cnnumemmos - Como repr-esen :. :1nte t_le Cal'los ~.,ortes 
como difficultaúoras da marcha, lll> paiz, du. &:Comp., Dr. Cae}~s.ua S1lva _Fortes, Duque 
industria, accresce que a geral fal:'lifi.cação Filho & Oomp., Elld~o Ferren·<\ ~le Castro, 
da manteiga estrangeira pela addição de Azev:edo & Comp., Eduardo de Sa, & Comp. 
margarina, ma teria de vil preço, colloca-a - Ltma & Cornp. " 
em situação de afrontar o producto nacional . 
pela barateza da offorta. TABELLA PARA COBRANÇA DE DIREITOS 

E' geralmente sabido que a marca da man-
. teiga mais conhecida e consumida em ·nosso Um kilo de manteiga }Jagarâ, além dos 

mercado, a Demagny, tem dous preços na addicionaes, armazenagens, etc. : 
Europa. : um muito mais elevado para a que I$600 até ao cambio de lO d 
é alli consunlina ; outro inferior para a que l$750 « « Il « 

"· é expressamente fabricada p~tra o Bea-.il, 1$900 << « 12 « 
· não sendo nece::~saria grande m;gucia para 2$050 « « 13 « 

conhecer-se que não é . pura; 2$200 « « 14 « 
o exame- para veaftcação da. margarina 2$~~0 « « 15 (( 

introduzida. na manteiga em proporção 2$500 « « 16 « 
inferior a 30 % é difficilimo, segundo as 2$650 « « 17 « 
affirma.çõe_s dos competentos e prova.da ainda 

1 

2$800 « « 18 « 
por -uma novissima lei Belga, in:->tituida 3$000 quando o cambio estivera 19 d 
expressamente para facilitar a verificação do ou mais. 
~argarina nas. manteig:as; lei que a. r:rança Compal'ecem mais os Srs. Urbano Santos, 

~ I'_epugnou ~ccetta~· pol' Jttlgal-a coerclt1 v a da Carlos Marcellino, Albuquerque Serejo, Ar· 
liberdade mdustrml. thur Lemo3, Antonio Bastos, Indio do Brazil, 

O producto nacional não pôde ser entregue Serzodello Corrêa, Luiz Dominguos, Anizio 
ao mercado por monos do 4$500 por um de Abreu, João Gayoso, Joaquim Piros, Tho
kilo; obtendo-se um lucro diminuto ; o pro- maz Accioly, Virgilio Brigido, João Lopos, 
dueto e,;;trangeiro auxiliado pelos elementos Se1•gio Sa.boya, Gomos de Mattos, Malaquias 
já expostos é o.fferccido por preço muito Gonçalves, Morcii'tL Alves, E~moi'aldino 
inferior, deixando; entretanto, avultados Bandeira, Pedro POl'na.mlmco, Rodriguns Do· 
lucros, porque o producto não é l1Ut'o e tem ria, Ca,stt•o Rebollo, Noiva, AugtMto Fl'anca, 
fa.cil transito polas alfandegas. Tosta., M<Lnool · Ca.ottmo, Paula Guima.l'iies, 

Os efl'eitos contl'istadorns de tal situa(:ão Adalllorl.o Guim:Lrn.os, Aup;usto 1le ill'uita.s, 
são claros; <t alttL do cambio vo;u incutir Rodt•igncs Lima, Tolentino dos Santos, 
maior temor <10S ihbricante.~ nacionaos, quo, I~dwmlo Ramos, Galdino Loroto, Jos~ Mon
não encont1•ando com)lons:t~:ão, toom esmo· ja.rdiu1, .José Mar·collino,IIcrcdia. de Stt,ll'inou 
rocido, roduz,indo a pt·odtte<,~n.o, ou eossando Maclmdo, Nclsoh de v~.~.:-~coucollos, O~cu.r 
po1• completo o fabl'ico. O desanimo não Godoy, :::ti. Freire, Barros. Franeo Junior, 
pódc. sor maior o sorú. doloroso ver estanctu• Antonino Finlho, . Pereira Lima, Fl'l1ncisco 
uma fontn importante da. riqueza puhlica, e Voiga., Pcnido Filho, Bueno <le Paiva,, Al
pal'ticular. fredo Pinto, Lamounicr Godofredo, Vtnclul-

. A adopção de medidas _de protecçã.o- e ani- pho de Mágalhã.es, Olegario Maciel, Moreira 
· d da Silva, Valois de Castro, Costa Juilior, 

mação de tão impo!'ta.nte in ustl'ia - im- Luiz Piza, Cajado, . Ovidio Abrantes, Lindol-
. põe-se. pho Serra, Xavier do Valle, Lamenha Lins, 

Confiam os induskiacs que,.lev.ados por Barbosa Lima, Germano Hasslocher, . Fran~ 
hem entendido patriotismo, de que tendes cisco Alencastro, Vi.çtorino Monteiro, Riva-
dado .solemne provas, vireis em sou auxilio, davia Corrêa. e Campos Cartier. _ 
avigm·ando .o estimulando seus esforços em Deixam de comparecer com causa partici· 
bem do adeantamento do paiz. pada os Srs. Gctstão da Cunha, José Boiteux, 

Ássim pedem qne decreteis gi'aJHle eleva- Pedro Cllermont, Rodrigue::; Fernandes, Gue
f,:ão na taxa de entrada. ue margarina; na de delha Mourão, Pereira Reis, Silva Mariz, 
manteigas que a contenham, assim como Estacio Coimbra, Elpidio Figueiredo, Ver·gne 
uma tarifa ditferencia.l para as manteigas de Abreu, Marcolino Moura, Dionysio· Cer
puras de procedoncia c:;trangcira, de modo queira, Sampaio Ferraz, Martinho Campos, 
a favorecer a concurrencia do p1·oducto na- Custodio Coelho, Julio Santos, Pereira dos 
cional, on<:'rando esta, 9omo compensa'ção Santos, Aui·eliano dos Santos, Rangel Pestana, 
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Estevão Lobo, Viriato Mascarenhas, José Bo
nifa.cio, Ildefonso Alvim, A.dn.lberto Ferraz, 
Leonel Filho, Neccsio Tavares, Antonio Za
charias, Arthn I' Torres, Miranda Azevedo, 
Gustavo Godoy, Domingues de C tstro, O li~ 
vcira Braga, Adolpho Gordo, Paulino Carlos, 
Alfredo Ellís, Antonio Cintra, Francisco 

_Moura, Angelo Pinheiro, Pinto da Rocha e 
Cas1iano do Nascimento.. · . 

E sem causa os Srs. Augusto Severo, Syl
vio R.omero, Raul Barroso, Henrique Salles, 
Lamartine, Cincinatõ Braga, João Candido e 
Alfredo Varella,. 

· o Sr. Presidente-Tem a palavra 
o Sr. Henrique Lagden. 

Este projecto era marcando a diaria a.os 
carteiros-supplentes do Districto Federal. . 

Eu pedi a dial'ia de 3$ e, de fa.cto, pela. 
l'ecusa da Mesa, eecusa regimental, esta me
dida foi transformada; ern projecto e este 
anno não teve ainda a sua inclusão na ordem 
do dia, porque esperava-se umá. mensagem, 
que já veiu tet' íL Camara, apeesentada pel() 
Sr. Presidente da Repuhlica e .em· que se 
pedia esta diaria para. os carteiros-supplentes 
da Repartição dos Correios, o que mostrava 
á Cama.ra a boa vontade que havia d.a parte 
do Governo e o conheciment9 prévio e bem 
ajuizado de remunerar-se estes funccionarios, 
que não vêem compensados os seus afanosos 
serviços e por isso devem receber um orde
nado fixo para a. sua manutenção. 

Tive a convicçã.o de que facil e rapid() 
O Sr, Henrique Lagden - Sr. seria 0 andamento desta mensagem, de modo .. -· 

Presidente, explica a minb.a presença na a que êlla fosse tra.nsforma~a ~m pr?jecto e 
tribuna a nrcessidade que ienho de dirigir aqui discutida e formada lei, s: mawr ~o~-
<í. Mesa dous pedidos que dizem r-espeito ao . prehensão llouvesso das necessidades e VlClS
andamento de dous projectos de lei que ha situdes por que pa~sam es~es empregados. 
muito se acham submettidos ao· estudo c <.t o que é certo~ que uma_ cl_asse de funcci.o
aprecíação ·das commissões permanentes narios que trabalham dumamente e. com 
desta Casa. .. . o-ra ves rcsponsa bilida.des, tanto ou mats d() 

E' a primeira vez que ouso endereçar que a elfectiva que se divide ·em duas, e 11() 

uma ~olicitação desta ordem á Mesa ; e fim do mez, no entretanto, su.ioita·se a um 
si o faç 1 agora, é attendendo á justiça da rateio, pro rata, das sobras a.gepcias e 
causa e <'t necessidadfl que impõe o dever de das faltas quo 0 pessoal do nvHieaçao \om 
faze1• equidt\de üquelles que della me- durante o mez. (Apoiados.) 
recem. E' irrisorio, é até mo:>mo conh•istadot• que 

Um delles não é peopriamento um pro- osse& funccionl\rios, quo trahlham sob o sol 
'jecto, só mais tarde foi tido como tal, visto e á. chúva, á noite, sujeitando-se ás mesmas 
como no Orçamen ~o dP. Viação o anuo pas~ responsabilidades quo tom o pessoal de no
sado foi mod~lado o seu ubjecto em uma mea.ção pela distl'ibnição. da:s cttt•tas do valor 
emenda que não fui acceita pela Mesa, pelo e ror~i:-;tro quo t'a.zom dw.rw.monto, 6 deso
fa.cto de conter disposição de ca1•actor por- lauo'f, digo, quo estes funccionarios quo tt·a.
manonte. halhu.m ponol'!arnente, no IIm do moz tenham 

O honrado c operoso Deputado pelo Ceat•á, apenas uma ospecio do rc<:ompeusa. <1110 
então relatol' desse orçamento, converteu recebem, quo muitas vozes não attwge a. 
esta emenda oro um projecto de lei que, 20$000.- (Apoiados.) 
pelo u.deantado dos nossos t.ra.balhos e pela Si analysar-se si conf1•on trtr-so o quo se 
carencia do tempo, pois que urgia a dis- p;tssa monsalm~nte na. repartição d<!s Cor
cussão das leis annuas bastante atrazadas, reios si conhece1·-se o r1gor a. quo estao sub· 
não teve o seguimento natural e dose,ja.do. met:tidos certo, incitar-se-hía a consciencia, 

O que é certo é que logrou o pa.1•ecer da aba1ar-s~-hia a generosidade, o coração e o. 
Commissão de Orçamento e teve apenas a espírito altruísta de cada um dos que bem . 

· passagem em la discussão. conhecem este serviço, certeza teria de que 
Pois bem; este anno em que se dovia sujei~ accorreriam pressurosos e solícitos em favor 

- tar-se ú, approvação a emenda que apresente! desta classe de supplentes de carteiros, a.té 
a este projecto em 2a discussão, teve a Com- hoje olhados com indiíferentismo polos pode-
missão necessidade de não dar proseguimento res publicas. _ . . 
a eile, purque de antemão se· sabia, como Não é ét•ive! nao é admtsSivel (,ue em 
sabe o sr. Deputado pelo Ceará, o Sl'. Fran- proveito de outros e em detrimento proprio 
cisco Sá, que o illustre Ministrp das Obras estejam esses ftiOccionario3 trabalhando sem 
Publicas, tem, como o factor essencial, o Sl'. tor convicção de que o seu trabalho será 
director get•al do, Correios, a convicção tle devidamente con:->iderado e recompensado. 
que seria. llücos;;a.rio fazer juiltiça a este (Apoiados.) . 
funccionalismo, dando-lhe ·o que de direito Si a exigencia não se patenteasse, s1 todos 
lhe pertence; não f'oi incluirlo, entretanto, na nó~ nã.o vissemos que, realmente, ha ne?os
ord.em <los nossns traba.liJos, shla.de do accrcscimo do pcs;,;oal c1uc o:w;te 
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de facto, mas que n;'(o é eoTnpen:>ado, si nôs 
vemos que ha necessidade indeclina vel desse 
me.smo pessoal, por isso que elle não é dis·· 
pensavol, não se pórle pôr ;í, margem, para 
cohonestar, nem tão 11ouco se deve fugir á 
nomeação dos.sap~rtc do funccionalismo,par~ 
qud éontinue a exercer as ine.-nnas funeções, 
sem }Jrejuizo do serviço. 

A dispensa desse pessoaJ é inconcebível, o 
dos(le que o é, merece elle que as vistas do 
Congresso para elle sejam voltadas, afim de 
garantir os grandes sacrifi.cios que tein feito 
pelas regalias asseguradas em lei, com o :fito 
ul1ico de que em qualquer tempo sejain elles 
reconhecidos e amparados. 

Que a justiça, não està divorciad~t da causa 
desses homens é uma causa que á primeira 
vista resalta. · 

<> Esta ê uma das questões que mer1cem o 
devido apoio desta Camar<t, por isso·que, an
nualmente, esse serviço tem de accresccr, 
como toem provado todos os relatarias do 
Ministro e do director dos Correios. E isto é 
uma verdade mais comprovaria ainda pela 
mensttgem do Sr. Presidente da Republica, 
baseada no conhecimento que lhe foi forne
cido pelo 1\Hnistro da Industria e director 
dos Correios, que hen:i. c!ttro lhe patentearam 
a necessidade de se dar vencimentos a esse 
pessoal, cujos diróitos nã.o podem ser poster
gados e cu,ja perma.nencia é indispensavel. 
Pois bem, creio. que em 12. de julho do cor
rente anno a mensn.gem foi apresentad::t a 
esta Casa. 

Em confabnlações, em conversas que tive 
intimas com o Exnt. c (ligno Deputado, rc
pJ•esnnta.nte do Coará, o Sr. F1•ancisco Sá, 
soln·o o projecto . reln.tivo aos vencimentos 
J.os carteiros-supplontes, S. Ex, me declarou 
que m·a prudente e razoavel esperar a 
mens:tgeJJJ, qur. mal~ al.npla.mente so occnpa
ria dl) caso. 

Apezar do advonto. tla. menflageril, ainda 
continuam estes pobres homens a YOr rÍutl
lJarate;\dos os seus serviços, a sua saude sa
crificada e o seu futuro .. sombrio, em uma 

• époctt tão difficil como a actual, em que a 
miseria toca ao auge, em que o des!'lspero jti. 
se· apodera dos espiritoJ mais calmos e espe
ra.nçados. 

0 SR. FRANCISCO SA-V. Ex deve S::tber 
que da minha parte ha toda boa ~ontade de 
prestar todo o apoio :t esse funccionalismo. 

0 SR. l-IENIUQUE LAGDEN-Citanclo o nome 
do llonra.do Deptitado. (loclai•ei que S. Ex. 
promettel':t auxiliar no q no pudcsso, nom 
podilt doixal' c).c se 0spo1'ar i~su da. pal'le tln 
qunm com tn.nt.:t ju~t.iç·:t eoshmw, c:;t111lar 
todos o::; assnmpto;.;, 

O Sn. Fiu~cisco Sk-Ohri~aclo. 

O Sn.. HENRIQUE LA.GDEN - Faço essa. ju.3-
tiça :t V. Ex. 

Essa questão, como já dis~o. merece toda a 
attenç~to da Camara (apoiados), por isso que 
nada mais é do cgw o reconhecimento de 
quem tanto se sacrifica pelo serviço publico. 
E', pois, um acto de justiça e de franco e leal 
reconhecimento o estimulo n. estes dignos 
funccionarios, como dedicados servidores que 
sempre se toem rcvel:tdo no cabal desempc
nlm da sua ardua e delicada missão. 

Assim, está a questão neste pé. . 
Reconhecid:t a vantagem inilludivel da 

medida, o Governo veiu com uma mensagem 
em principio de julho, e até o presente 
nenhum passo se deu, não por cttlpa da 
Camara. que tem geande soinma de tra.balho 
que demanda C<tlllla e e~tudo. 

Mas o que é verdade é que o pessoal pe
queno e quê vive de uma verba insignifi
cante, de uma qn:LTitia qúe lhe cabe em 
rateio, na, épo-ca actual quantia indigna, 
porque não dá para. a compra, siquer, de 
um :par de botinas, este pessoal, apezar da 
bott vontade de alguns, <Linda estâ sujeito 
a esse e5quecimento, quando é assilrhpto que 
deveria jà ter sido resolvido. 

O outro motivo que mo obrigou a vir (~ 
tribuna é para . referir-me a um pro,Wcto 
de lei que tencionava hoje justificar, afim 
de suJeitar mais tarde tt aprecin.çoão da 
Casa. 

E' um projecto q_ 110 julgo importante, em· 
vista, não s(> da crise actli.al, como mesmo 
pet[tS difficul,ladcs, pela má vontade e, tts 
vezes, falta, de conti:l..nça que se tem feito 
scntie em detl'imcnto do uma classe, <1uando 
obrigada a s:ttisfazer exigencias do lei. . . 

Este projecto do lei precisa de mttis calmn. 
c de mais tL~mpo, nfí.o pot•que queira fazet• 
uma discus~iio sob!'e nllc, mas simplesmentn 
pu.rn. dar <t Cama!•a dos lJcpu,.a(lO;{, qüo 
nesta occasião nu prcstartt n. devida ü ttmi· 
çiio, dados mais nnccssal'ios c informações 
précisas que podem actual' sobt•e . o espil'ito 
de cada um de modo a fazer jtistiça. com
plet:J. sobt•c a medida qiu:~ tenciono apreson-
tm. 1 

Antes, porém, de terminar precis:1va. pedir 
a V. Ex., embora não tenha :.ünd<t li
cença de um digno cJllega, qtte, creio, não 
está airida. i:m ..Casa, parct inqluir na ordem 
tlll dia um projocto de lei pelo mesmo digno 
collega. apresent:1do e que talvez pot• excesso 
de set•viço da Commii;são re>pcctiv:t não 
l'osse ainda. pnsto na, ordem do dia. 

l•~n1 to!lo o ea311, nú·ei amttnhã. o;l;e pe· 
1lido, tlopnis !lu tm• :t lieenqa. deste hom•a1lo e 
illustrado colleg:L. 

Teu h o concluitlo. (Muito vem ; muito l1cm..} 
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o ~ .. ~: Benedicto de Souza, 
occ11pa.ndo a att:- nç:lío d<l Camn.ra, em nma 
das nHima.s sessões, dis-:c que vinha <lefendct• 
os seus amigo~. acc11 :~<u los injw~tamcntc pclÕ 

· St•. Senador Gonero~o Ponco, não obsl;ant.o a, 
r npugnancin. que t.nm poe esl;a;;; qll(\:;tões 
Jocae:-:: que nã.o podmn ~cr i;n:\.t:1das com 
calma. 

•· Em resposta. <is :mas considcra.ções, . o 
Sr. Senador Ponce· declarou que em Su.nt<t 
Anna do Paranahyba. não se tom dado 
conflictos. 

Leu S. Ex. um telegramma firmado, entre 
outros, pelos Srs. Olym:pio Oliveira e Macario 

- Santos, assegurando que eram falsas as noti
cias ~ecelJidas p3lo governador de Mp,tto 
Grosso. · · 

Os signata1;ios deste teleg1•amma são ami
gos do Sr. Senador Ponce, naquella locali
dade, e estão· envolvidos nos acontecimentos. 

Este telegr'amma exltibido pelo nobre Se
nador tem por fim de~truir o qne o orador 
l1avüt atfirmado e qne repete : a. ordem pu
blica está sendo alterada. na.quella localidade 
c, além disto, ha combinação pa.ra se contla· 

~ grar ta.mliem a fronteira com o Para.guay. 
· Tem por ha.hitq não pnb'licar nain tcgm os 
discursos que profere, relativos 11 (ItlC~tí>es 
locae::;. 

Tendo, porém, o St•. Senador Ponco uechv 
rado que espera v a a pu bliea(•ão intrgr:tl da::: 
observações adduzidas }lelo orador, n<~ nltima 
sessão, para dar-lhe re~poskt cabal, pl'Omott;e 
1hzet', em br•eves ditL:::, ossa publicação c. 
depois rla rcspost;a do nobt·e Senador·, ropli
ettrti. 

PRIMEIRA i.lARTJo: DA OJWI•~l\I 1>0 IHA 

E' :tnnunciatla <L eont.inuaÇã.o ria. 2" dis· 
cussã.o do project.o n. 121, de 1901, autol'i
llltndo o Podct• J•:xecutivu iL abrir ao l'vlinis· 
tcl'io da .. lu:-;ti~,~a. e Negoeins Intorlol'o::; o cre
dito do 100:0008, supplcmental' ao n. 14 do 
art. 2° dtt lei n. 746, do 20 do dezembro de 
1900. 

O Sr. P~esident.e--Tem a pa.lavl'a 
o Sr . . Celso de Souza. · 

O Sr. Celso de Souza t ert't o 
mais profundo poz:w si combatendo o pl'O· 
jncto em deha.tc, oJrendel' :t susceptibilidade 
1la honrada m aioria. . · 

Fiel á. norm a de conducta que se tl'açou, 
ria mais franc11 oppo:;:ição ao Governo, nega. 
o seu voto á concessão deste credito destinado 
ao pagamento de tlcspezas 'de caracter re
servado. 

A honmdn. maioria da. Camm•a, justificando 
o apoio incondicion:tl quo presta. ao Governo, 

tem pintado a siturtção 11ul itica , com as mais 
cn.rr·egadas côrf\s. 
Diz-~c que o momenb (~ rll! appt'rltensõ0s; 

fitlla.-~c em opJlO~kão tlemago;;ica; assegn
ra-,;e que n Rcpultliea est.:t sii.iarla ']lülos 
inimigos; que a n:to da moJJ:I,l'ehi a. :tpl'ô:.t pa1·a. 
o nosso porto. 

Pensa o oradol' f}liC os rp1n assi.m sn ma.ni
fnstam, não se referem <L humilde mi.no1·ia 
que se maJ1tém na csphnra constitucional e 
quo estartt prompta a. auxiliar os pu_deres 
con~f.ituidos quando as instituições correrem 
perigo. 

Mas onde estão os inimigos dar:; institui· 
ções '? 

Nas classes armll.das ~ 
Não crê. O exercito e a armada, factores 

da Republica, só desejam o progresso da 
Pa trla e a re ;tauração é regresso. 

Nas classes populares ~ 
Não acredita. O povo acéeitou franca e 

lealmente, com enthu·siasmo, a Republica (} 
~1mais snffragou efficazmentc, . e~ pleHo 
eleitoral, qualquer nome de rnonarchista. 

Onde estão, pois, os inimigos fln. Hepu~ 
hlicn. ? 

Os inimigos são os propr·ios a.ctos do Go~ . 
verno que infelicitn. a nossa Pai.rüt; <llH\ 
despreza n. opinião publica., mantentlo um 
t.linistro q_uc onsan~ruenttn·a as ruas d:.t Ca
pital, que fez o i nfoliz e desastrado arr·eiida
mento das e~tradas do norte ; que esbanJa os 
dinheit'OS publicas, ora em gratificações il
loga.os n.os empregados das estrn.das de !'erro 
iqgtezas, ora na representttção luxuosa e im
proficua. do Bmzil no Mnxico ; do Governo 
quo premedita t·cscindit• um contracto. in
dcmnizando Hlll<L rolLr. companllit~ ingleza. 
eom tlons mil conto;;: de rt\i$. 

O:-; inimigos (l:~ RepuiJlimt cstti.L, 1ina.l
men to neste pt•otn·io el'cd itn supplcnu:ilta.r• 
de cem conlos <,lo réi::;, (llW constitue um 
nltJ·age ao llOvo que gumo oppeimirlo do 
posa,dos e otlioslls imp•l~tos. 

E' . in<1crcdita.vd ((I te, om junho, no meio 
dt> exercício ftna.nceiro, o Sr. Epitacio Pcssôa. 
tivesse consumido a ver·h<L- Diligencias po·
lieiaes. 

Refere-se ao ex-Ministro do 1~. ierior }Jor
que foi S. Ex. quem pediu o credito e foi na. 
sna. administração qne a verbn. arrebentou. 

Quem analysar os nossos servir,\os policiacs, 
convencer-se-ha. (1ue a av ultada vcl'ln vo
t.rtda uo orçamento foi "dispcntlida inutil
mente c que não é possivcl a.ttcndcr a. este 
novo p~dido de cr~dito _ 

Todos o~ jornaes desta. Capital, mesmo os 
que so distinguem pelo apoio tto Governo, 
pr·oclamam a. inutilidado da. policüt. 

O .T01·nal do Commen;io, de li do agosi;o, 
noticiando o esmagamento de uma crianç:t 
pu r um vehicnlo 5la Compa.n llin. do S. Cht'is· 
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· tovão, diz que a inreliz fa.lleceu por ter fi
cado muitas horas sem soceorros medicos e 
no mais completo abandono, em que as auto
r_idades a deixaram. 

A Tribuna, sob o titulo «o que vale o poli-
ciamento», ·narra um roubo escandaloso em 

· estabelecimento de cabelleireiro, <L rua Sete 
.de Setembro, e nm assalto a uma casa eom
mei•cial, em um dos suburbios desta Capital, 
q uasi em frente ao posto policial. 

E' inacreditavel que em uma cidade da 
importancia da Capital brazileira, o ser
viço policial continue nas deplorabillissimas 
condições, em q_ue ahi vi3mos. E' de hontem 
o facto lamentavel da aggressão brutal que 
soffreu um dos nossos mais distinc tos collegas, 
o Sr. Adalberto Ferraz,illustre leade1· da ban-
cada mineira. -

Não tosse tão inepta e imprevidenteniente 
·feito o _serviço de segurança publica, não 

_ ter-iamos que lamentar tão desagradavel 
incidente. 

. . Entretanto, esse serviço nos custa a impor-
tantíssima quantia de 2.888 contos annual
:mente, além dos pedidos de creditos supple
mentares; como este que se acha em debate. 

· Que facto anormal justifica este pedido ~· 
- Pede a attenção da Camara para as lar
guezas do Poder - Executivo, em relação ás 

' despezas :policiaes e aos boys das companhias 
de estr_adas de ferro encampadas, em con
traste com a feroz · economia para= com os 

·nossos pobres operarios dispensados do ArRe
nal de Marinh~ desta Capi~al e dos extinctos 

. da Bahia e Pernambuco. 
_ A proposito lem~ra o orador que desde o 
anno passado o Cong1•esso votou um credito 
de 50:000$ para est.es infelizes servidores da 
nação, credito que ainda não foi aberto por 
uma obstinada recusa do Sr. Ministro. 

Deante de taes factos pqdemos a.pplaudir 
este Governo ? 

Recorda que, em meio exercício apenas, 
já foi gasta toda a. verba de 300:000$ desti
nada a diligencias policiaes e, tudo faz 
prever que essfls 100:000$, que agora s'i\.o 
pedidos, não chegarão para os seis mezes 
-restantes. 

Não acha conveniente, deante do estado 
· financeiro em que estamos, que a Camara 
esteja a concedet' creditas supplementares 
a verbas ~sgotadas, sem que o Governo 
explique em que foi ella · applicada . Nã.o 
é possível que estejamos a aggravar im
postos, para que o Governo esbanje os di
nheiros em frequentes pedido~ de credites 
supplementares. · , 

E' grande a verba que se gasta annual
mente com a policja e no emtanto grande 
numero de · .ruas desta Capital , zonas 
inteira~, são policiada~ t particularmente, 

f<wto este que não pôde abonar um Go
vern o. 

Inüa.g<t quaes foram os~as diligencias 
polici<tes ele caractm• re:-:;ervado que esgo
tal'<\111 uma verba de 300:000$ e que forçam . 
o Governo a pedir mais 100:000$.-Comba
tendo os:-:;e crediGo, o faz .sinceranwnte e 
não sómente com o intuito de fazer oppo
~ição. 

Essas despezas mascaradas não são im
prescindiveis, para assim serem concedidas; 
eram necessarias explicações do G:-overno. 

Concluindo, diz que a Camara. não pôde· 
mer>ecer os louvores da Nação, approvando 
a cohce;:;são de creditos como este que 
constitue o l)Ojecto em debate. 

Ainda lhe soam aos ouvidoo as palavras 
pungentes com que o honrado irmão do Sr. 
Presidente da. Republica se dirigiu, ha 
pouco, no seu memoravel Balanço Politico 
ao Congresso Nacional : 

«Não ha mais um vislumbre de digni
dade o independencia naquella grande 
corporação. Agachada e humilde, como 
os miseraveis cortezãos do Oriente, 
rastejando aos . pés do ·Governo, cujos 
intuitos procura advinhar, com medo 
de . desagradar, o Congresso Federal 
é o symholo mais perfeito e acabado 
ue nossa. profunda decadencia moral e 
política» · -

Pois bem, quando o Governo, por todos 
os modos, está. a esbanjar os dinheiros da 
Nação, arrancando-os das fontes dos contri
buintes dopauperauos, par<!> atirar á vora
gem de gastos inconfessaveis, qne tanto im
porta.m essas suas despczas de caractey re
servado, so.iw·nos dos pes do Gove1·no, mostre
mo-nos dignos e independentes, negando cre-
ditas desta ordom. · 

Assim teremos dado um passo para nossa 
elevo.çao moro.l e política. (lvlttito bem; muito 
bem.) · 

Fica a discussão adiada pela hora. 
Passa-se á. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a continuação da. la dis
cussão do projecto n. 62 A, de 1901, alte
rando a classe Ja·, n; · l, das tarifas das 
Alfandegas. 

O Sr. Presidenf.e.....,.Tem a palaVl'a 
o Sr. Affonso Cos'ta. . · 

O Sr. Afronso Costa começa 
declarando qyc nãQ vem combater o projecto, 
estando de accordo com as suas linhas ge
raes, c a sua presença na ;;ribuna não im· 
portará na demora da passagem do projocto, 
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antes pelo contrario. Fiquem, pois, tean
quillos o illustre autor do projccto e toda <t 
bancada mineira. · 

Estranha, porém, que este projecto tcnht~ 
sido tão promptamcnte dado n, debate, ·pois 
que a Commis~ã.o tem em seu poder um .pro
jecto sob1•e tarifas de estrad<ts de ferro apre
sentado h a mezes, o ct ual <tté hoje não 
conseguiu entrar em ordem do dia, apezar 
de terem sido ' feitas varias reclamações. 

Acha digno de censur<t o procedimento da 
honra.da Commissão de Fazenda tran:;ando o 
projecto sobre tarifas das estradas de ferro 
da União ; entretanto , pressuro:>ainentc 
deu parecer sobre o projecto em discussão. 
Tal-procedimento denota que de sua parte 
ha dous pesos e duas medidas. 

Si o projecto da bancada mineira creando 
imp9sto sobre o gado platino é de vantagem 
para o paiz, não ·. o é menos o do orador, 
pois igualmente consulta .os interesses da, 
Nação. Assim, o objectivo, o e .;copo é"O 
mesmo. 

O orado1• não combate o projecto da hon
rada bancada a que se vem refeT'indo, 
nem lhe creia difficuldades: · apenas quer 
i'u.zer um a.ppello a esta illustre banGada, 
para que intereeda perante a Commis$ãO de 
Fazenda, na qual nguram V:tl'ios rept•escn
tantes de Minas, pn.ra. que o pa.recsl' não se 
faça demorttr. 

Ainda bem que o ouve o illustre Sr. Ro
' dolpho Paixão, cuja interferencia, para que 
o seü pedido seja coroado 1le exito, sot•;L 
grandemente valiosn.. 

Lembra que n.s tarifaR d:ts ost.I•n.da.s de 
ferro do nort.e são mais elevadrL:-l do que as 
do sul. Já um notn.vel eng-enlloh•o, o Sl'. 
Silva Coutinho, trata.mlo desl;e a.ssumpto, 
combateu a det•ra.ma de dinhoh•o pa.t•a con
strucçã.o de linhas f'ert•eas nas l'ogiões do 
norte, porque não davam I'OJHlimento, mas 
cuja causa otficiont(' m·a a, elevação das t,1. 
rifas. 

Chtt'() é qne, son1lo elevado o preço <lB 
transportes, as ID<WCttrJorin.s procurarfi.O Ull· 
tros meios de escoamento. 

Nota que esta. preoccupa.ç:ãu.nã.u tiveram 
os estadistas do implwio quandu tra.taeam 
de tão importante asmni.pto: os da Republic<t 
seguem a mesma rota, infelizmente. 

Ha uma cousa digna de reparo: o assucar, 
queé producto pl'incipal do norte paga, em 
igual distancia, mais do que na Estrada de 
Ferro Central. 

A differença é enorme. -
Assim tambam o algodão e o café, inclus

tria nascen-te em Pernambuco e digna, por· 
tanto, de toda pPotecção. 

Refere-se ás promes;;a.s con titl.a'l na platu. 
{01·ma do Sr. Campos Sn.llcs tí.H indnstriitS, 
ainda que pol' meios indirectos. 

Camara Vol, \' 

Assim, S. Ex. foi o primeiro a reconhEcer 
que as industrias são dignas de todapro· 
tecçã.o, ttl i<ls já di~ pensadas ás industrias 
pastoris. 

Cumpre, pois, tormw e.ITectiva n. pala.vr<t 
do Sr. Presidente da Republica. 

Na mensagem que S. Ex.-- dirigiu este 
anno ao Congrei.iSO , embora, referitldo-se 
exclusivamente ü, Estl'ada de Ferro Central, 
lembra a neco:>sidade de serem modifica
das as tarifas do certa.-s mercadorias, tari-
fas que S. Ex. reconhece moderadas. . 

Com maioria de razão deverão ser modtfi
cadas as ta.rifas das -e.;;tradas do norte, que 
além de não serem absolutamente modemd(!s 
como as da. Central, certamente sm·ão ele
vadas, no;; termos do contracto do arrenda
mento ultimamente celebrado. 

Nada, poi:;;. maisjusto do que o que pre· 
tende o projecto, que f"Stá encalhado na 
Comm issão . -

Si o peojecto da bancada mineira, au· 
gmontando do 15 a :~0°/o o imposto sobre o 
gaflo importado, consulGa os altos interesses 
do paiz. o projecto a que o orador se estii 
refel'indo não os consulta m enos, o sendo 
assim e;pera que a.quolla, b :tncalta lho pres- · 
te todo o apoio. ' 

Apoza.r do que é gl'a.nde, é pe.3adl) o au
gmento do impo::;Go sobre o gado, nl'í.o nega 
u ora1lor o s::m apoio <t ·) project•) da bancada 
mincit•a om snas linhas geeaos. . 

I-Ia, llOt'óm, uma. consideração a a.ttende!' 
neste projecto; são as conscquoncia.s ~ue ~t·az 
os to <Lngrnen to de impo:;; ~o.-indenuuza.çuus, 
sini'io tt t'oscislLo do actua.l contracto de ca.t•
nes verdes.· 

Mostra o ora.dor, lendo esto conLt·a.cto, quo 
pelo modo por que cll(} ostá. redigido, os con· 
tractantos poderilo usm· da chic:tna. par:t 
ol~tor imlomnizaçõos, pois quo os pr(~<,os 
os ti pulados n<ts tahelltts deixarã.o 1ln sr11• ma.n
tidos, n ·.~ ft)rmn. do conf;J•a.cto, nos c:tsos tln 
gttet'l'U., peste, no vo.~ únpostos on cwg111tmln 
dos actttacs. 

Nes.tas ·condições invoca o anxilio dr. seu' 
collega o Sr. H.odolpilo 1-tstixã.o, quo o ouve, 
no sentido de intervir junto aos seus coll_egE-s 
de bancada que fazem parte da Cotmm~sao 
de Tarifas , para que o mais br,9ye poss1vel 
tru,gam i.'tdiscussã.o, com o respecttvo parec~r, 
O! projecto ·dd. bancad<t p Jrna.mbucana. ( . .i\tftttto 
bem; muito bem.) 

Fica. a discussão adiada. pela hora. 

O Sr. Presidente-Antes de dar a 
ordem do dia pa!'<1 a sessão seguinte, cum
pre-me dechtrar á Camara que, examinando 
as emendas olferecidas em 2a tliSCU$São ao 
projecto <lo orçam~nto da rc.c~ita e me. par~
cendo que ellas nao contl'..trJam as dtspost 
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çõc:> J'egimcnl,;;es, en vw t-:t.s ;í, W!spocl.iv;;, 
Commi;-;sfí.l> p :u •;;, dat· p:t.t·eceJ' ~oht'l\ :1.~ til C~
mas. 

Si i ll':l~u pul' nx:1mo )10:·dol'i"r· e mai:-~ tln
iidlf SU Yerifiear fJIIC uma, OU Ol!f,J':I, uas 
emr\!ld < L~ t·omei.tiiL;,s :1. C11JII mi:::sfí.r) Júo cst:;,v;;, 
11a,; e()ndic_,iJm; . do 8"1' :1.1\I'IJil.a. ;1, M11...;a. prn' 
" ''.eagi:-111 d:t discusx:-10 o votac·.:,n J'l \::: cdYm':i : ~ 
rnspnit.o enJHI> dn ,J il·oito J'n1·. · 

V:io :t impt·imit• as sogtiintPs 

l~I~DA CC,'ÕES 

N. 18 H- l0Ul 

l?,crlr l(~çao (lnal fl,t emenda s~tb.~Utul. iv(t rlo Se 
nml11 rw pro} ceio n. 18, âcste tólno , que r~u - . 
lon:;c( 0 Poder l·,'.r;:cr·l_tlirn n abril' 110 Minis
teria lla Jiw·inha o CI 'Cd1:to necessm··io JitO'C'

JW()'tmen t.o rl n )Jl'emio CJHC compele rw )WO
fes$Ol' Slll18/.itu/.o dr( Escoln .No,v~_tz. ctr.piUlo
tene11 1e })J· • . JVa; ·cisn dn Pratlo C:tc?·mdlw, 
Jlelr! nlwrr. -Linics rle T1ol1:stica. 

O Congeosso Nacion~tl resolve: 

Art. I. n Fi<' a o Poclor Executivo autot•iz:L<lo 
a alJl'il' n,o i\Iinistct'iu da Marinha, de accoJ•
dn com a ro ... peeti va d is posiç~ã,~) do Coili,!:(u 
do Ensino, o credito ncees ;al'itJ pa.t•:t a im
pl'e.~silo da ohr·a clu len Ge :-;ubstitut•J da Es
cola Na \·;d, c:tpit:'1n-ton onb fJr•. Nareiso elo 
Pl'ado Carva,llto, Li<;ões do B:tl istica, dovilla
mentc app1·ovada. pol:t eo ngt-.•ga.<}ii.'J l!u.rptdla. 
est·ol:!, ou, no caso de J:i ostar impt'.Jss;;, a 
rcl'c•t·i1la oht·;~, p:Lra incl(:m~dz:~J' u SOII allt•Jt' 
1la desp:lza qu e hut!vm· Coito éo111 a im})t·ossã.o 
do numor·o do vulum n-: , do C!IIO t;t '< Lté~ o cH:Ld'' 
Co,ligo tlo Ensi1111, 

AJ't. 2.'' H.evogam-sr. as d ispmdçiin .~ 01n 
contJ'i1l'ÍIJ, 

Sal:t das Gontmi:-:;f.í ,\ s, :l i do agl)stu de 1901. 
-:lnn~jo Oocs . - - Ln ndulr1ho rir: J[u rtlll!I!Tcs. 
- ('wlltn. Jlf,u·lins. ' 

N . 1:10 A - HlO l 

Redrteç(To final da m"rmrltt substituUI)tt rlo Se
no.rlo ao projuclo n. 193, de 1809, f]ltr. 

autor i~t'- n Porh~1 · E.n~rttUvo rt ?'rJintegrar no 
s : •J ·v:~~~n aclit-() tlri rinnwl,1, no J?O.~to t:f!'ecl·il)n 
rlc cnp itao de fragalu, e c/.nssificl!Çrio no 
quad'l'o espccü1l do Cfl?'JIO dnccnfl' , n crtp!:t,To 
de (rauatt'- unulut1rln Frunc·isco Augusto de 
Po irrr, B1.wno ]/,·rmrlrTo 

O Cungresso Ni),r:ional dcerefh.: 
Art.igounico. Fica o Po~cll·~xocutivo an

tor-izado a rovert.oe pa,r·a o serviço actí vo 1la 
aJ·m<l.lln. e clas.;ificar no quadl'o óspecütl elos 
officia.cs de ma.t·inlta quo servem no cor·po 
doconi.e d:~ Escoh~ Na.vt~ I, o capitão-tencn te, 
gr·aduad o c1n capi 1 ilu de ft•a.g;;,tn,, Francisco 

,\.ugu st.o do Paiva Bueno H1·andho , sem onLPa, 
V<11Jtag<ml m ai:;, a n<'io sor a da, contagom do 
Lc111po que í; um snt'Yido como lente, paPa ul
i;rwiut· l'el'o!'tl!a. ; r·evoga.•la.x as d i.~ t)nSiçú<\R r.m 
contt.'Mio. 

S:d:t. tl:q; Comn!is:-;lips , :31 do agosto 1lc HlOl. 
- Ann~io ( :tit ~ '·-- J,rtnr lttl)ilto !Jfu_wdltr7!:s.-
(;tmlta ilforl.iHs. 

N. 131 A-1901 

Hedrw:1io fhM l do pro)cclo n. 37 I , de 1900, 
com as emendas do Senado, que reó1·ganiza 
o rprr(drn rlo Coi'JlO ele Saude da Aniu rrlr( 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I .0 O quadro do Corpo de Saude da 

Armada ficai'á. assim con-stituido: 
1 inspe~tor de saude navnl, contra-almi

rante . . 
2 cirurgiões, capitães de mar e guerra. 
6 cit·urgiões, capitães de fragata. 

18 cirurgiões, capitães-tenentes. 
20 cirurgiões, L!'' tenentes. 
20 cirurgiões, 2· " tenentes. 

1 chefe de pharmacia, ca.pitão de irag.:lta. 
2 pbarmaceuticos, capitães·tenentes. 
3 phaJ•maceu ticos, l' g tenentes. 
~ pllal·maceuticos, 2°~ tenentes. 
3 pbarmaceuticos, guardas-marinha. 

§ I.'' O posto <le conka·almii·ante, in· 
spector 'l~ sa.ucle-nava.l, como posto de accesso 
que é, será sempre preenchido por cirurgião 
de 1" classe, capitão (le mar e guerra1 de 
con !'ormidade com o a,rt. 85 da Constttuição 
e com as l13is e Regulamentos v-igentes. . 

§ 2. o Ficn. oxtiilct.o o quadro extt·anume· 
rario, transferidos os offlcia.es medicos nelle 
HXistentes para. o qU!'tdro ordinario, de que 
trata. el>te artigo. 

Art. 2." A idade por·a a reforma comput
soria do coutl'a. almirante inspeclor íJeral de 
saude da armada e do capitão de- fragn.ta. 
chefe de pllarmacia será de üô annos · para 
aquelle e de (H para este. 

Art. 3. o O tempo em que os oillciaes su· 
periores do Corpo de Saudeda. Armada ser
virem 'nos logares de chefes de clinica .do 
hospital e dos arsenaes de marinha, deve · 
ser computado, para todos os effeitos, como 
si esses facultativos exercessem os logare.s 
de chefes de saude de forç;~s navaes. 

Art. -4." Os medicos que tenham perten
cido ao Col'pO do Saude da Armada, mo
diante concurso, poder<'io reverter ao mesmo 
corpo int!ependente de novas provas. 

Art.. G. o · Revogam-se as disposições em 
cont t'ario. 

Sala das Commissõas. 31 de agosto de 1901. 
-A1·aujo Góes .-Landulpho de Mu.galhttes.
Cunha Martins. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 21/05/2015 08:55- Página 21 de 59 

~!~SSÃO gH 2 Dl~ SETJ<~MBRO Dl~ lDOl 11 

Vão a imprimir os scgninto; 

PRO.TECTO:'l 

N. 2:í A - 1 no 1 

Autor·iz-a os [!OWJI'nrí.~ do.~ !?.~lados a applica1· 
o prO(lt!cto das soúJ•drw:a.~ qtw rlr:c1·etm·em, 
na conj'onnülwlo 11(). a1·t. .~" § 2" rla cro·tr1, 
1:onstitttcioiutl, r~ concr:ssr.ío dos J)tCntios in
sl-itttirlos no decreto n. 8.'17, rlr~ 11 tlr! outtt
bro da 1890, c ncstr1, lei, r; rlri. Mt!ras p1·ovi
denciC!S 

Da,hi se dept•ehendc quo a, Ca,rla, . Com>l.i
tucional do 2i uo fevereiro sú pet'lllllto :w:-: 
Estallos tl'ibutarem a ímponaç:Tin do goiWI'll::o\ 
csteangciros : 

a) quando dcstina.tlo3 ao Govnrno mu "~cn 
tcrrit.orb ; 

b) mediante a clausula expressa de r1111: n. 
receita ela h i. proveniente seja. da, U nin,l). 

Ora, o projecli9 detonp.ina que .ess:~ re
ceita soja dos Estados para a appltcarcin a 
assumpto exclusivo do sua economia intama, 
o que clara.mente infl'inge o tlisposto no 

Os considm~anclos quo procedem o projocto paragra.pho citado. · 
n. 25; deste antlo, justiftc11m-lho cabalmente Segundo_ A commit~são do Orçamento 
as disposiQões, de modo a. julgar a Commis- pon:'>a que 0 § 3o do ,~rt. go teve menos IJOL' 

são de Ctlnstituição, Legislação c Justiça ex- fim dar aos E:ltados a faculdade <lo t•u:tt· a. 
cusada qüalquet· outra razão para. aconse- importação do quo o.Intuito de evitar cla.J•a
lhar sua adupção. mento 0 uso dessa fãculdade. Esse pul'ítg"l'U.-

0 art. go, § 3°, da Cons;ituição pemütte a pho não pôde, com effeito ser convoniontn
cada Estado tl'ibutar a. irnpot•ta.çã.o para con- mente interpretado sinão á. lnz ue ont.t·o~ 
sumo em seu territorio, revól'tcmlo o tributo art•gos, que se referem ao mesmo m;sum pl.o 
para o Thesouro Federal. Pois bem, o peo- ou a assumptus que se lhe pwndem, ~~. t1~xtu:,1 
jecto applica esse tt·ibuto :t concessão-i.l.os ha que projcc t.am Luz para uma J•:wtonal o 
premios instituídos pólo decreto n. 8:37; de conveniente interpretação. Assim ü que, pelo 
ll. de outubro do 1800, isto é, ])L'oporciona art .. 7o, n.l ,é- privativo da Uniií.o o impo,l;u _do 
o meio de tornarem-se o1lcctivo.~ esses pre- importação ; e como ter ellu.. esse illL'lJJto 
mios. privativo si aos Estados se qmzcr da,r, pulo 

E como nenhnma razã.o li aja p:l.l'a. adstl'in- § 3o cio art. go a faculd<~de de t<1mbom ta
giro premio, como incetiliivo, :t industria xarem a importaçi\o?. Pelo art. 8° c outt·os 
agrícola; para a qual foi imititnido por e.3so esta,beiecó a ConsLittlição n, igualdade. de 
decreto; . estende-~ o pr?Jecto, igualmente onus pal'a eis Estados ; e, como conscgu.Il-o 
co~o ~sttmulo_, á. mdus&rta om gm•ü..l: _ . em r 0 laçã.o ttos generos ostrangcil'os do Im-
, ~tmttá-se, .11 V_!St:t dis~o, a Comm1ssao . a portação si essas tu.xas f'ossem divcl'$US.pa.r:.t o 

dmxar ámcditaç<LO <!_a Camara . a somm:.t d~ commercio e para o consumi~or dos dtvcrsos 
ben~ que da adopçao do pt•o.!ccto . pod(3ra Estâdos da Fedcra.ção? Finalmente, pot• 
advu::yara cada Estado Clll pat·ttcular e para outro dispositivo, al't. 4.~ capit~l~ IV da 
a Urtmo ent gera.l. . Constituição, cabe á Umao a po~lttca com= 

Sala.. das Commissões, 8 de julho <le 1901. mercial ; e esta absolut~inc~te ·nao. podcra 
- J. J. Sealrra, presidente. - Lui:t Domin:... ser f'eita uma vez lei do patz o proJecto em 
gues, relator .-Prede1·ico lJm·ges. -Rivadavia q ue')tãci. 
Cm·J·êa.- Alfredo Pi1itó.- Artlwr Le11ios. Os trata.do3 commorcia,cs c a:-l convcn-
-P. 1'olentino.- A:wvedo llfm·qucs. çõcs do commcrcio d:l carac~Cl' intcrn:v:~onal 

A Commissão de Orçamento sente não po- consi~tem em concessões reciprocas, Olt I::;en
der dar p<wecer favorà.vel ao p1•ojecto em ções de direitos aduaneiros ou diminuiçúo de 
questão, apezar çle. consignar elle um fim da taxas para estes ou aquelle .;: generos de pr!)
I)laior e 1na~s palpitante necessidade, qual o ducção es~rangeira mej.1ante_favo_re~ conit?
de dotar os Estados de recursos para promo- ridos {t noss<~ producçao ; e Isso e unpt•;tt~
vcrem o desenvolvimento de sua producção. cavel e isso naçãoa.lguma far(~ com o Hrazll 
Não lhe 1} possivel, .com eiteito, concordar de::\de' que os Estq.dos tenham. a faculd:1.1le. ~~o 
com os meios consignados no projacto paea annullar esses f<tvorcs conferrdo.) pel:t Unmo 
a realização desse lJenefico 0 pl'oficuo desi- por meio do taxat~ por ollcs crcadas. Por 
deratu1n. - tudo isto, c pelos receios dos-abusos ClHO 

Primeiro-Diz 0 art.• go
1 

§ 3o 1ta consti- haviam de gora.t• os governos locaos, 6 <t 
tuição : Commissi'io de Orçamento de p:~recet' ctnc o 

«Só é licito a tim Est:J.do tributar a projecto nfí.o soja acceito pela. Camara.. 
importação de mercadorias estra.ngeiras Sala. 1hs sessões, 27 de julho de 1901 .-• 
quando destinada ao consumo em seu Pau)a Guiman1es, presidente. - Se1';edello 
tcrritorio, revertendo, porém, o p1·o- C01·rêa, relator. -llfayt·'inh .-Nilo Peçanha • 
dueto do impo:;to para o Tltesouro Fe- Francisco Veiga, vencido, com vot!J nrn se-
dera!.» para.d o • 
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VOTO EM SEPARADO I por exemplo, o Estado de Minas privado do 
clirc.ito de onerar a, importação estrangeira 

Bm nwn cone :ito o projecto n. 25, do no seu t :leritorio do ferro, dos lacticinios, do 
corrente anno, é perfeitamente constitucio- fumo e de outras mercadorias, que elle j<t 
md, visando um fim de incontost<lvel van- produz em grande e:>c<tla e isso, não para. 
tagem. augmentcn· suas rendas, mas, o que nã.o 

Destinando, para certo e determinado vale menos, para proteger, fomentar e for
eifeito, o producto dos impostos que, nos taleceL' suas indus~rias ? 
termos do art. 9° § 3° da Constituiçã.o da Não fôra a, previdente disposição, a que 
Republica, os E::>tados podem lançar sobre me tenho referido, e essa razoavel prote
ns mercadorias estrángeiras qne forem im- cção ás industeias locaes só poderia realizar
poetadas paea consumo em .-;eus teeritorios, se por meio de leis federacs que, não raro, 
o projecto, 1)so facto, reconhece que ess J são iniquas, pois peotegem a. zona A, com 
pr-oducto pertence á União. pelo que delle prejuízo e detrimento da zona B, cujcts con
só ,l?óde dispor. o Poder Legislativo federal. 1 diç~e~ s~o profundan?ente diversas. Assim, 

S1, como se mfere do douto parecer supra, reptto, .Julgo o preceito do§ 3° do a1•t. 9 da 
s0 prctcnucsse que o producto dos réferidos Constituiçã.o sabio, previdente e uma canse
impostos ou sol1retaxas pertence aos Estct · quencia logica do regimen federativo. . 
dos, o Congl'esso Federal. careceria de com- Quanto á possibilidade de se darem abusos 
petencia para. destinai-o a este ou áquelle e inconvenientes, em relação ao commercio 
s ~; I'viço, cabendo, nessa hypothose, a com- internacional, da applicação do citado dis
petencia exclusivamente aos Esta,dos. Mas positivo, sem a conte:;tar, peço licença pai'a 
nã.o é isso que se deduz do preceituado no observar que essu. possibilidade não se ori
projecto. . gina do projecto, que não crêa, nem poderia 

Dispondo nossa lei fundamental que os crea.r, nenhuma nova con1petencia para os 
Estados podem tributar a importação das Estados, ma-{ sim dJ nosso esta. tu to funcla
mercadorias estrangeiras, destinadas ao mental, onde essa. eompetencia tem assentb, 
consumo em seus territori0s, revertendo, po- limita.da apenas pela obriga.ção de serre
rém, a importancia desse tributo para o colhida ao The.:>ouro Federal, a importancia 

· Thesouro Federal, evidentemente, é re:;;pei- da.::; sobre-taxas decretadas pelo Estados~ 
ta.d~ esse preceito, desde que o Congres.:>o .Seja ou não lei, o projecto e os Estados estão . 
Nacional é que dá destino(~ referida imp;)l'· em seu direito decretando-as. O quo é de es
ta.ncia. A medida proposta, de seeem os go- p:n·ar e de desejar é que, quando o fa.ça.m, 
vemos estaduaes autorizados, pelo poder fe- sejt1 com o maximo criterio e com a ponde
deral, a mupregar, d~ certo modo, es:)es tri- ração que a ma teria exige. 
butos ou sobretaxas, bom mostra que estas, Pelas razões succintamente expostas, 
embora só pOS$am ser decretad;ts pelo Poder acceito o.projecto, em sua generalidade, jul
Legislati v o dos Estados, nã.o pertencem a gando-o digno d<t approvação da camara, 
estes, mas sim á União. salvo pontos de ordem secundaria que po-

0 dispJsitivo constitucional solJre a igual- derã.o ser, talvez, modificados .com van-
dar.le dos impostos em todo o territorio da tagem. · 
Re.~u~li~a. n~o é, d~ m?do algum, ferido,. Sa.la das Commissões, 30 de agosto de 1901. 
po1s elle. :se Iefere, tao somente, aos 1mpos- _ Francisco Veiga. 
tos decretados pelo Poder federal e esses 

. continuam uniformes c nem ·o projecto co-
gita. do alterai-os. · 

Não :penso que o legi:slador constituinte, 
determltlando que pertencc~se · tt União o 
produ~to das sobeetaxas que, elle peoprio, 
autorizou os Estados a ddcretarcm ti v esse o 
intuit? d~ assim impcdil-os de usa{' daquclla 
autor1zaçao. De feito, admittitlo esse sina-u. 
lar intuito, mais facil, ma.is simples e m~is 
efficaz seria não dar aos Estados semelhante 
com:petencia, como aliás foi foito expres~a
mcnte, embora :-;ubordinadatL alludida condi· 
ção. Demais, a, di.:;:posição do citado arJ. 9•, 
§ 3° ... se me afigura · mbia c p1'eviuente, pois 
h<tblll ta os Estados; cada um conforme suas 
condições peculiares, a proteger, sem onus 
alf?"Ull~ para ~s o~tros Esl;ado.;;, <:ls suas peo
pnas mdustwts. Em verd arle, porque seria, 

N. 25-1901 

Autoriza ·os govm·nos dos Estados a applicar o 
producto das sob~·elaxas que decretarem., na 
confo,·midade do art. 3°, § 2° da Ca1·ta Con
stitucional, d concessao dos premios insti
tttidos no decreto n. 837, de 11 de outubro 
de 1890, e nesta lei, e dá outras provi-
dencias -

Considerando que « incumbe ao ·Congresso 
Nacional <1nimn.r, no paiz, o desenvolvi
mento das Iettras, artes c sciencias,- bem 
como a immigl'ação, a agricultura. a in
dustl"ia e o commercio » (Consti.tuição, 
art. 35, n. 20 ) ; , 

Considcrando,que o decreto n . 837, de ll de 
outubro de 189/J, estabeleceu um systen~a de 
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premios a cônferír em exposições rcgionaes, ~ -27a cla.sse. De 50:000$, para o molhar ci
t '"ndentes a. despertar na, Republica. um fe- men to, produzindo a fabrica cinco toneladas 
cundo estimulo industria.l, systema. até hoje po-t· dia.-28"- classe. De 100:000:5, para. a me~ 
inapplicado, por absoluta. fal&a de veeb.:t. nos lhor porccllana, si a fhbrica tiver capacidade 
orçamentos ; · . paea aba~tccer todo o E::,.tado.-29a classe. 

Considerando que esta se pôde decretar sem De 100:000$, para a melhor carne conservada, 
o minimo gravame para. u er·ario federal, não pelo processo commum (xarque), produ
antes muito em seu beneficio, pelo augmcnto zindo a fabrica trezentas toneladas por anno. 
do nossa producção e decorrente diminui\ão De 10:000$, para o melhor peixe conservado, 
da que nos vem <:lo estrangeiro, o• que coo- produzindo a fabrica dez toneladas :por anno. 
perará para a melhora do camlJio ; De 30:000$, si a exportação excedel' de vinte 

Considerando mais que os premios creados toneladas c o producto for acondicionado em 
no dito decreto favorecem _apenas· a in- latas ou caixas de material impermeavel.
dustria agrícola e q_ue a ..fabril acclimavel 30a classe. De 100:000$, para o melhor sal fa· 
errí nosso meio não merece menor protecção, bricado por processo que não seja o da. eva
sobretudo a que venha fornecer os productos poração natural, produzindo a fabrica du
supplementares indispensaveis ás industrias zcnto~ hectolitros por dia.-3Ia classe. De 
já radica<las no paiz e de que estas precisam 100:000$, para o melhor trigo, de _plantio 
em absoluto para seu completo floresci- não infedoe a 544 hectares, em tres :;-..nnos 
roento ; · succcssivos, no minimo.- 32a classe. De 

Considerando ainda que ha industrias que 80:000$, para o melhor cavallo de guerra, 
só precisam de algum amparo para iniciar- de coudellaria, que prove haver tido em cinco 
se o que com elle terão sem demora o mais annos successivos, no mínimo, uma produ- 
largo vôo entre nós; vencida assim a lcthar· cção de mil ca vallos de tu.l typo, na.s condições 
giu. u.ctuaJ do nosso organismo economico ; nmrcadas pelo regulamento desta lei. . Do 

Conside1·ando finalmente, os brilllantissi· 40:000$ c 20:000$, respectivamente para, os 
mos e cxtraor~inarios resultados da ex.posi- exemplares que forem cla.ssificados em 2" c 
ção rio-grandense, que evidenciam a con• 3° logara~. nas mesmas condições. 
veniencia de promovei', frequootemente, Art . 4. 0 No art. 1° do decrato citado 
dignos certamens dessa. natureza;. n. 837, depoü da palavra lavrado~·es, accres-

. cen te-se: o ~' otttros industriacs; e assim 
O Congresso Nacional resolve : tambem depois r T mesma palavra, no § 1o 
Art. 1.° Ficam autorizados os gcrvernos do dito art. 1. 0 Accresccnte-so igualmente: 

dos E::;tados a applicae o producto da.s sobre· ott mdttst1'iaes, dcpoisdapala.vraag1·icolas, no 
ta.xas que decretarem, nà conformida.de do a.rt. 4. 0 No art. 5° substitua-se_ agi'icolas 
art. 9", § 3°, da Carta. Constitucional, á con· por industriaes. 
ccs.:~ão dos premios instituídos no decret? Art. 5. 0 Revoga.m-se a,; disposições em 
n. 837,de 11 do outubro de 1890, e nesta. lei. contPa.rio. -

Art. ~.o O prOducr.o das sobretaxas de que . 1 . , . l 

falln. o articro anterior ficará mn doposlto I Rw f e Jancuo, de maw. de 1901.-At~ 
nas delegacil's. fisca.es do, J'hesouro N acionn,l, r~· e do . v w·ella. -BIO"bOS(I, L~ me! .-St•a l'CS elos 
its quaes por esta lei incumbe o pag<Lmento .~antos • · 
ou entrega do::; pr0mios · Jonccd.idos, mo· 
diante requisição do governo do Es tado onde 
se realize o cert<unr.n. 

·Art. 3. 0 Aos pl'omios que registra. o mcn· 
cionado decreto, accl'escentem·se: 24a classe. 
De 100:000$, para. o melhor fm•ro gusa, do 
minet•io do Estado, -sendo de cinco tonela
das por dia a. producção da fa.brka. De 
150:000$, si o ferro for produzido por em
prego de olect1•icidade. De 200:000~~ . t:li o 

.- t'e1·ro for em laminas estanhadas (folha de 
Flandeos). De 250:000$, para á producção do 
molhor aço, nas · mesmas condições.- 25a. 
classe. De 100:000$, para o melhor cartão 
endurecido e impermea vel, proprio para va
silhame e outros fins industriaes, produzindo 
a fabrfca quinze toneladas por dia.- 26"' 

· cla.ssc. De 50:000$, para quem tlescobrir um 
~ perfeito succedaneo da juta, attingindo a cin· 

coenta toneladas por anno a producção do :fio~ 

N. 150 A - I V j l 

Pm·eccr solJi'G as c·menrl rt .~ rtpl·esentarlas Jlltl'a 

a 2:~ rUscussi70 do p1·ojeclo n. 150 A, de 
1901, que o1·ça a 1·eccila ge1·al da Republica 
para o exc;·cicio de 1902 

A Commissão do Orçamento tem ·~ ltOill'iJ. 
de offerccer á discussão o estudo da, Camam 
o seu parecer sobro as emendiis que · foram 
apresentada::; em -2,_ díscus~ão aó projecto de 
receita go!'al. · 

Confot'me os seus precedentes, estudou tlc
moradamcnte e isoladaní.cnto cada uma das 
emendas, dando <t Camara os fundamentos 
em que se IJaseou ou para accoita.r ou para, · 
pedir a rejeição. A C amara, em sua sabedo
ria, 1•esol vm•á. o que Julgar mais acertado 
e conveniente aos intcrcsilcs public·Js. 
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E:.\IC1\DA N. 1 

Onuc se 'diz « Imposto sou1·e veneimcntos 
• c wbsidios » uiga-se: imposr.o sobre venei

mentos e subsidio::: , a. saber: •!' 0 /o sobec os 
vencimentos que exccdC:rem de 1:200$ n.~
nuacs, mantida a taxa rlu2 °/o sobt•c venct
mcntos :.üé l:200SOOO. O Presidente o Vice· 
Presidente da Rcpublica, os membro; do 
Congresso Xaciona.l e os ministros de EsGado 
pagarão a taxa, de lO 0 /o sobre os seus sub
sidias. 

S<da das sessões, 21 de agosto tlc 1901.
Roclolpho Paixao. 

A Com missão não prido acce it:J.l' a ememlu.. 
Elh ímporta em reduzie o imposto sobre 
certos vencimentos, e emboea reconheça que 
é pesada a contribllição, e grande o sacri
ficio, csigidos aos funccionarios, todavia as 
circumstancias do paiz c a situação do s~u 
credito não :permittem ltinda ao 'f.hesonl'O 
di::lpGns<l.l' nenhum dos recursos que contri
buem para. a formação de sua receita.. E' 
certo que os ultimos orçamentos teem tido 
sa.hlo, mas esses saldos siio de imprescindivel 

· necessidade, já. para. continuar-se o resgate 
<lo papel-rnoetla., j:t pa.1·a. fm·ta.leccl'-se o funtlo 
<le ~at·anf.i;t nccessa.rio a cm·ta ost<tbilidade 
no valor de nossa. moeda .. 

A situação Jinanceiru. tem sem duvida me
lhorado ; mas está longo de ter attingido o 
grão ue mclhor~tmcnto de que carece o paiz 
para não continuar a ter profundamente 
ctvi!tacla a smL moeda, depreciada a produ
cçlí.o nacional c aniliquilado o trabalho so
cütl. Sobl'e a natureza de nossa moeda. as::;en
tam todos os gl'andes mn.les quo solfremos, 
n emqua.nto não nus appat•db.armos par<L dar 
a essa moeda a maxima estabilidaclo, propa
ranuo o regimen da. moeda. motalliC<\ c du 
bilhete elo bn.nco convct•sivcl :í. vista o a'o 
]101ita,1lor, impossivelli no Estado rorlu7.iJ' os 
rct~uJ·sos ttllü l)l'C~cntcmcn tt.\ possue. · 

Mt. 1 o, n. 20-:--E:;:eopi.ncm-so o:':! juir.c.~ ela 
jnstic,~;~ local do Dlstl'ic:t,, Fodol·a.t. 

Sa.ln. das scssücs, 24 cle n.gosto d,l 1901.
All[/ttsto de YasconceUos. -Ce/.so dos Reis. 

A Comn1issi:i.o não accc\ta. a emenda .. Não 
se comprclirmtle no rogimcn repulJlicano, em 
quo;~ ignald<.~<h\ <lo onns ü esb.belecüla. pela 
Constituiçií.o, u-ma clctSS(: <lu •funccionarios 
isenta de dctcmnina.tlos i.m})ostos,que incidem 
sobre todas a-:; oulil·n.s. O imposto sobre venci
mentL)s o subsidio.;; ê um imposto soln'e ri. 
renda,c nii'.o sn com)H'eiwntlr. quo os vencimen
"l<l~ 1\os funcciona.rio::; n\onos 1·emunera.uo.:; se
jam attingido.~ t.: c:xdnitlos vendmentos m:ús 

elevados, A Commissã.o entende que e;;so im· 
posto, me;;mo ret!wento :ts classes que teem 
vencimentos fixos, e que não podem por lei 
ser diminuidos, attinge esses vencimentos, 
porque a. diminuição a. que de certo se ref
feeiu a. Constituição tem caracter de certa 
permancncia, importa em reduzir para todos 
os eifeitos esses vencimentos, já -para apo
sentadorias, j:t para o . montepio, ao pas3o 
que o imposto tem caea.cter annuo, consis· 
tindo em um sacrificio a que não podem e 
não devem furtar-se todos os brazUeiros-que 
exercem qualquer funeção publica e doEs
tado recebem uma. determinada retribuição. 

• 
EMENDA. N. 3 

Ao n. 29, do a.rt. 1°, onde se diz: - Im
posto sobre venciment<;>_.s, accrescenté-se:
ficam excluídos deste imposto todos os qu,o 
peeceberem yencimentos de 2:400$ annuaQs 
e inferiores. 

Os que vencerem lUt\ÍS de ;?:400$ pagarão 
2 °/o até 5:000$-4°/o a.té 10:000$ o 7 °/o os 
que excederem desses vencimentps. 

Sala das sessôes, 2ô de agosto de 1901.- · 
J. A. Neiva. , 

A Commiss~l.o .iulga. prejudica.tl<~ ;_t emend<.~. 
á vista. do ,seu parecer em cmond;_\ dtt mesm<~ 
natureza. 

J.o!MENJJÀ. N. 4 

Art. 1°, n. 29- Redija-~o ttssim: -Idom 
sobre vencimentos e subsid.ios, exceptua.dos 
os vencimentos dos juizes fodoraos (§ 1 o do 
art. 57 da Constit~ição) e os subsidios dos 
membros do Congt•esso Naciona.l. (Art. 25 da 
C:onsmuição.) 

Sala das so~sões, 26 de a.~usto do lvOl. -
Paula Ramàs. 

A Conunissãojulga., pelo mcs1uo motivo 
do seu PM'ccor em emenda idontica, pl'ejudi-
catla. a a.ctnal emenda. , 

EI\l~N DA N. fi 

Supprima-so o 11. 25 tlo u.l'i;. 1°. 
Sala drts sossõcs, 24 do agosto do 1901.-

0aldino Lo1·eto. 

. A Commissão nào pôde acceita.t• a omonda. 
A ron<l<L om f]Hcstii.o é -ovidontenwnto d:.~ 
União o nom loi n.imla llouvo restituindo ,Oil 
entregando aos Estatlos os proprios aquoso 
t•of'or,: a omonda. Po~· oui;ro lado nã.o poditt 
sm· o pensamoni;o dü logisla.<l.or cons1rrtuinto 
dospo.i<Ll' a União em beneficio dos Estados, 
(1uo ficavam tle posso das tet•t•a.s dnvolntas, 
de to1lo usou llomiuio, <LUa.ndo, J)O orut.a.ul,l), 
lho confiava <L tlet'os\i dtt intogridttde elo ter· 
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l'i(;ol'io, ;trcspon~:abilillado da rlivid;L pulllica I De longa, da t;L vüm inscl'ip',<.L nos o ~·~a
o ;:~ J_nanntonçã·o· UO ct•etli!.;:! lll,tblicu .. Enl;l'C o.s 11.lürtt:;S da l'llCOii!a, CSli<t ~·ubl'~C_a, C fuJ.as as 
scrvtços a c;.trgo 1la. Un;nu flglll'i1 u u<t dt- vez(~S tem eli<L stJo lll<:tllttua., .)tt nas pt·opus
vida, além de que mesmo para o.s scrviç:os i,as üo Gove;·no, já nus pt·ojoe i;os da Com
internos c<Lreco olli:t, em m;tis tlo um E~tado, rn issão, j<í, 1inal111.oni;c, nas leis v o l;rtdas pnla 
(lO propl'ios onde soja.tn insblla.Llos, pagando, CP_Jnat'n. o pJll> So!lailo. A Coinmissão nilu co
em outros, aluguei.-; pém1 esses S:.lrviçus. nlwconrlo motivo razon.vol p;.u-<t a smt :-.lu-

Seria cnl'ioso, poi::;, ClllC cJs ontmga,sse aos pt·c::;sãO e não aclmndo na Constitniçào ))l'in
Est.ados, sob pl'eiiexto de que . não carece cipio algum que justifique a sna olimimtt;ão, 
tlollcs, porque não se pt·es1jarn <~ adaptrtc;·ão é de parccct· quo a cnwmht do huul';~do 
do 'vario~ serviç~os pa.ra, no omta.nto, ae;tr- Deputado pelo Espil'ito Santo SQja rocus;tüu. 
1·etar despez<.ts, m<wdando constl'niL' ou arren· pelct Canmra. 
tla.ndo tHtnellcs de quo Ci.tl'Dce. 

O rel<ttor do pt·csente pittocm· apresentou 
emenda. dBstinando o quo fô~· ;tpur<.tdo pela 
execução do a.rt- :-3o do ot-ç:amcnto em vigor, 
;i. a,mortizaçü.o d<1 tlivitla ir1i:ci·n<L, tli v ida 
fLUe tem augmentado de muitos millmrcs 
de contos e em relaç:ão <i qual não toem 
sido executados os' cont:ra.cws relativos ü 
a.mortizaçã.o. A Connn is~ão pu r smt YOZ 

E:MENII.\. N, 8 

Acqrosoentc-sc : 
Artigo. As rendas do:> fóros c laudct;l i os 

dos tet·ronos de mal'inlm pa8sa.rü,o a sct' ar
recadaúas pcl<.ts municipalidades, n;t fóPma. 
da. legislação em vlgor.ao tempo dt.t promul
gu.çilo ela Repuhlict.t. 

a.cceitou umct emenda do Sr. FNncis,~o Sn,tles S<.tht das sm:::;õcs, 21 do ago~Lo uc 1\JOl.-
c outro~, mandando a,pplicar tmw. Jl<.tdo Gahlúw Lor·cto. 
ll<tS quantias Qbtitla~ .a coni>lil'uct:~c1cs do 
p!·opt·\os adequados u. certus sot·vi<.~os da Em nnis do um<l. voz, o mesmo em legisla· 
Unifi.o, para evitar quo csüt cstcj;t a :wronuar turas diversas, teern vaeios 81'S. De:putados, 
o alugar cdift.cios pam o;:; seus servi!}o,;. SDIJ o fundamento de que os terrenos do nm-

Ain(la pm• outro ladn é corto quo a União rinlta pet·tcnc<'lll ;\.s municipalid.aües, pt·o~ 
efl, l'CCO de lllOltlOl'<tl' all'atHlO~:t.~, lle I'.CJil:->tl'ttil' Clll'<.tdu Clilllillitl' ('Sttt VCL'b<t ÜIJ Ol'Ç'<LllWUto Ül1 
itlgurnas, lln o1l i fiea.r IIU;n·toi 4, e!.e. , e n;'i 1> ,;c t•ecoita. A Commissfto Ul's::>a~ occasiüD~ tom 
~~.•mpt·elwntlo tLHO t•.n lit gl'al,llif,;~Juonto ao:> ,discutido o asstHllltto mos~1·ando- o equivoco 
Esi;:t~lus )lt'OlH·ios, pu.r;t, nu eudi<.tlltu, cum- em !JUO labwam os ~ue assim pensam, con· 
pt•;w llll cuu;:;l;t·uit· il.:tucllo::; tlc 'rJHO Citl'ccc. cluinüo pol' :pedü· a. rejeição uessasemondas. 

A Ca.mara e o Senado toem :tpprovado esile 
modo do vor c por i~.~o rcpol'ta.ntlo-so aos 
estudo; feitos o aos p:í.rcccrcs dados do novo, 
pede ti. C:tm;wa. a ro,jeiçrLo tla ~monda. O as
~-;unqY~o j<i. foi long:,Lmentc tlebrttido, e om 
urn mcmor<tvol tliscueso, pt·onLmciaclo !JOio 
Se. Paula l{<tmos, encontt·ou o }H'opl'io Potlet'
Jt:xocuti v o razõe;:; par.•. um veto quo deu t.L pt·o~ 
jcct.o .. ret'orento ;:to a.s~umpto, ·oelo q IH\ foi 
appL·ovado llOl.' geanüo nuüol'la, d:t, C:.tlllil.l'<t.. 
O <1.'3~tniipto parece, poi~, ü Cutnutis.-.:;:Lo, L'U· 
solvido pelo CongroBso. 

Suppl'iHttL-se u n. :a tlo al'L. 1". 
S;da tias sessões, ~L ,Lo agosto do 1 VOl. -

Galdino Lm·cto. 

A Cotnmi~sft.o nfí.o iLet:cilia a omcnda para 
. lLS apoliCI\:; 1'otllll'iUH, j)OL'IlllO,SOllllO U lU ti l;utu 

tla, União, não potlcn1lo om l'it•r:um:;~;~neh al· 
gumn. os t•:stw.los o os tnunidpio::; liii.Xc~l-as, u 
imposto uc transmissãiJ :-;1·, ptido í:l3L' õs~all::· 
lceido vota pl'OJH'ia Un i<-io o ~ú a clln. neve 
pnrtetwm·. (Jna.ut.o fi mnbn.t•eat:Õni:i, :~ Conr
Jnis~ão n~.o pí'tcln taml1r~m <tcc•oilia.e a. crnon
rl:t. Elln. ammlla. ronrl:t (ht Unlã.o, fJlW fui 
n t'st;í. sendo · ai·rnc;t,l:vht om vil'tn1lü do 
i;;tx:t cst.a.b~lecida poe solicita.r,rr<> om ecln.
torio . do honraclo Ministro da Fn.zonrla, <lo 

- · então, o Se, flcrnttl\cliuo de Cc.tll1110S. Conl .. 
pctindo (t União regular a navogar.·ão, as 
transtilissõcs d.c emiJ;n·r~a.c}fíos su pmtom ser 
t<txa.das pda. Uniàu e dalli o dbpusi!;ivo que 
a Oluéntla, no omt<~uto, qum· su]!pl'imü·. 

mmNDA N. 7 

SulJPl'itna,-sc o n. 37 do n:rL 1°. 

I o • 

Sa.la da.:-.~ so~~üos, 24 ele agosto tln WOl.
Oalr.Uno Lorelo, 

A Commissin r eport;L-se :w :-;ou paL·ccel' 
soht•o i.t orn:lllli<L ailtol'im· c pur i::J~o pode tL 

I'lijui.ção da :r.etual emeúda.. 

El\11-:NDA N. 10 

Supprima-se o n. :10 do ~H't. 1 ". 
S<LI<~ 1rc1s so!ls<ícs, ~-l d,~ ;tgnsl,n do Jfl(ll.- Sa.la. tla:'{ Sll'l:-!Õí\:.:; 2-1 !lo n.gtl5,d;n de 1 !101,--

Gctl{/.ino Lo1-eto, O!ddino Lor~to, · 
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- A Connuis~Ko n<'i.o acceita a cillcnda. 
Nas circmnsütncia.s em que u.indn. se acham 
o credito _publico e o Thesouro da Rcpublica, 
não é possiveldispcnsar imposto algum,tanto 
mais quando não ha razão alguma de ordem 
constitucional que aconselhe a supprossão da 
ümt a, que se refere a emenda.. 

El\iENDA N. 11 

Ao art. 1 o n. 44 --:- Onde se diz: imposto de 
consumo sobre o sal de qualquer proceden
cia, diga-se: 

Irnposto de con~umo sobre o sal de qua1-
q uer procedencia., a taxa de 25 réis p3r kilo. 

Sala das sessões, 23 de agosto de 1901.
Bodolpho Paixa:o. 

A emenda, refere-se sem duvida ao sal 
grosso ou-impuro que na Alfhndega é taxado 
por litro e no con::mmo por kilo, resultando 
d<thi grandes embaraços c ü.s vrz::s prejuízos 
e recla.mações. Convindo obstar esse incon
veniente, a Com missão substituirá a emenda 
pm• outJ•a, om (1ue seja obviauo osso incon
vcnien to, sem sensi vel diminuição do im
posto, attento iLO que já disse em emenda 
antet·ior rerm·entc tL diminuição da t:endit 
proveniente dtts taxas sobl'c vencimentos c 
sub .. ~i,Jios. ProrJõo, pois, que seja 11'.!Ceita. a 
omcndn. com <t seguinte modificação: 

Em voz do-kilo, 1liga.-so: litro. 

B':\lE:i'iDA N. 12 

Art. ~~.o -Onde eonvier :-A isentar do 
dii'OitolS o nmtm·in.l pal'tL <Lha:-;l;ecirnento do 
a~1u pot:LVI'I i\. r.id<uln do San1.a. Ln;t,ln. do Rio 
daí' Velhas. no .l•:st:ulu dn ~Iinas Oot'<tes, im
llOL'tiLdo pola. l'ü~pecti m C<mmra ~Iunicipal. 

Sala das so . .;,..;iil•l'), 21i de~ ago:-:~o 1lo 19fJl.
'l'hcophUo 01/oni.-Olt!fJa?'itJ Jfaciel.~ .. llfi·ello 
Jlilllo.-.Ttnio !.tri.~.·- ('arlos Olloni._:_Rspe-
?'Ü{i(Tv. · · 

A Commissão u.cceita a. omonda. Trata-se de 
urna isenção lle direitos pal'a. serviço de na· 
tm·eza indispemmvel c ele vital ilitel'csse 
p:n·a as popul<Lções ditS localidades· <t que so 
retere '" ementla. 

J~l\IÊNDA N. 13 

Ao a,!'1;. :~"-Fica. destle ,jú. isento üe novo 
imposto de consumo-o sal rnflna.do ou beno
flcindo no p(l,ir,, 

Sala. das Hn.~sõr.~, :!(i de agosto tln IDO!.
Alfredo Pinto, 

A. Cornrnis~ã.o acceiti1 em val'te os intuitos 
da emenda., pois tr<tta-so do urná industria 

. norc~ ; rnas, como o ;-;C\,1 <:~~::;im beneficiado é 

um pl'oducto superior <W sal gro~so, entendo· 
quo elle devo te1• uma pequena taxa e por. 
isso propõe o substitutivo: 

O sal refinado no pa.i.z fica sujeito á taxa 
de mais cinco réis por litro do quo o sal 
grosso ou impuro. 

gMiilNDA N. 14 

Fica isenta de imposto de consumo a vela 
nacional de stearina ordinaria, acondicionada 
em pacotes azues do peso mínimo de 400 
grammas. 

Sala das sessões, 26 de ·agosto de 1901.
Nelson Vasconcellos. 

A Commissão nãe acceita a ernenda, pelo 
receio dos abusos que se praticariam, não se 
vendendo mais velas stearinas de outro 
caracter, em prejuizo do fisco. 

El\rENDA N, 15 

Ao art. 2. 0 n. li, "accrescé.nte-se depois da. 
palavra - dinheiro-as seguintes-,·~cebido 
na Capital Fedc1Y1l. 

Ao referido <trt. n. accresc'entease: 
Paragrapho tinico. Pertencem ~os Estados 

e dever-lhes-hao ser 1·estituidos os depositas 
pe1·'tencentes a defuntos e ausentes e os de 
evento, ar1·ecadados nos mesmos, bem corno os 
saldos nao 1·eclamados de orphaos e inte?·di-
clos. - · 

Sala das sessões.- Julio Santos. 

A Commissão não accoita. ambas as emen
da.~. A primeira., que é consequencin da dou
tl·ina consagra1ltL .na seg-unda, o ílca.rá pt·o
.iudicad:t desdn que sejttm doatr>uidos os 
l'undamentos om que so apoiou o honrado 
Doputa.<lo quo as apresentou. Esses funda
monto!') consistem na.turalmonto na cqni
pa.t'açilo dos bons do defuntos o :msente~ ás 
t_sJ rras devolutas e propi•ios_nacionaos de que 
falla; o <trt. 64 da Constituição de 24 de . fe
vereiro. 

Cabe ponderar, em relação ao assumpto, 
qite, a.inda mssmo quando constituídos por 
terras. o::; bens de defuntos e ausentes nfí.o 
se podem compt•ehender naquelle a1•tigo da; 
Constituição, porquanto das disposições do 
ar-1;. 3° e seus paragt•aphos do decroto n. 601, 
de 18 de setombro de 1850, leis ns. 1.114, de 
27 de sotcmbro de 1860, art. 11' § so; 
n. 2.G7.2; do•20 1lo outubro de 1875, 3.348, de 
20 do out.ulH'o·dc 1887, e avisos do Ministe
I'io do Impm·io ns. p2, de 21 de outubro de 
18;)0, c 148, de 1857, do da. l<'azenda n. 166, 
de 1857, e das Instrucções deste mesmo Mi
nisterio n. 28, de 1889, claramente se cem·
prehende que, corno terra.s devolutas, devei!\ 
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se considerar tão sómente aquellas sobre as 
quaes jamais SB exerceu o direito de posse 
ou de propriedade. 

forma importará em novas modificações que 
trarão perturbações e exigirão de novo certo 
prazo para que sejam bem comprehendidas 
e appticadas. · A ostas é que evidentemente se refere o 

citado art. 6i da Constituição. 
Os bens rlc que trata a emenda são de 

outra ordem e, uma vez considerados vag'M 
e devolutos, nos termos do regulamento 
annexo ao decreto 'n. 2.43:3, de 15 de junho 
de 1859, e arts. 127, § 1° do decreto n. _:-W84, 
de 5 de novembro de 1898, são vendido~ em 
hasta publica e o seu producto recolhido aos 
cofres naeionaes, afim de ser entregue a 
quem do direito. 

EMENDA N. 16 

Ao art. 2•, n. V, accJ'escente-se depois da 
palavra - re{onna1·, o- as seguintes :- os 
1·egu.lamentos sobre impostos de conswno e o 
1·especti1Jo. · 

Ao final accrescentem·so as palavras: -
Obser'Vados os principias seguintes: 

§ l . o Nenhuma mu~ta poderá se1· imposta 
sem que o competente fiscal 'Verifique a in
[racçilo com duas testem'unhas, fazendo a 
apprehen.~tl:o de uma amostra do a~·tigo de ,ie
gocio exposto ct venda com 1Jiolaçt!o do regtda
manto. 

§ 2. 0 Nenhuma multa podm·d exccde1· o 
valor elo stock do artigo ou artigos expostos d 

· 'Venda, at,aliado o mesmo, acto conlintw, con~~
gnando-se quaesqtte1· decla?"(!Ções ele impugna
çao do inte1·essado. 

§ 3. 0 Ncnhwm stock podc:·ct se1· al)a/iado em 
menos de cem mil dis. 

§ 4. ° Ficam annullados todos os c,r;cculiuos 
~m andamento e torto o cxr.•csw ele multas 
impostas, em opposiçcTo a e.~tas clispo~içü!Js e 
ainda nr1o 1"ecolltidas ao '1.'/w.~uro·o aiJ o dia 
1 de setemln·o do C1Jr1•enle armo. 

§ 5.° Ficam pm·cloado~ todos c;: Í11{1·acto1·es 
do 1'cgulam.rmto dos impostos de consuino que, 

. dent1·o do pra3o de 30 dias depoi3 da ptoJnul
ga,:tio da presente lei, pago1·em os impostos 
devidos. · 

§ 6. 0 
_ Se1·á gratificado com a quantia de 

du.:entos mil reis e perdoado da multa em 
que ti'Ver incorrido todo aqueUe que denim
cia?' e der prova procedente de prevaricaçt1o, 
peiCa ou suborno commettido pelos . fiscaes de 
consumo, sendo estes multados naquella quem
tia, alem das demais penas em que in,correrem. 
-Julio dos Santos. ·· , 

A com.missão não aecoita a primeira parte 
da emenda. Os regulamentos foram expe
didos ha pouco tempo e a p1•atica, não é 
ainda suffioiente para aconselhar a/sua re
forma. A população já vae habituando-se 

-ao pagamento desses impostos, o.~ ftscacs vão 
exot•cendo a sua acção com melhor conheci
JD,ento do seu devo1• c d~ lei, o todo, t~. re

CAme.re, Vol, V 

Tambem não acceita o paragrapho 1°, 
porque,attentos os habitos da pop11lação, im· 
possível quasi se tornaria a acçãn dos fiscaes 
e o re:>peito á lei. Sente tambem não poder 
dai' o seu voto aos§§ 2°, 3°,4° e 5° porque em 
relação aos dous primeipos paragraphos re· 
ferem-se 0lles a. multas que já estão esta· 
belecidas, que o proprio coromercio já a.ccei· 
tou, c que tem da.do bom resultado, além 
da difficuldade que haveria para cada ca.so 
na avaliação do s~ock sobre que deveria 
incidir a multa. Quanto a9s §§ 4.0 e 5° por
que importam em concessões feitas a infra· 
ctores das leis em vigor, e que nada. justifica 
no momento presente. 

Tambcm não acceita a Commissão o § 6°, 
porquo isso importaria em uma. sede .do 
vexamos a. os agentes do fisco, em quem a lei 
devo suppor condições de idoneidade e de 
rhoralidade. Si prevaricarem, ha os meios 
da publicidade, ha as reclamações á autori" 
da.de competente, que uma vez eerta do de· 
licto os punirá nos termos dás leis em vigor. 

EMENDA N. 17 

J\.1•t. 2". n. V-Supprima·se. 
Saln. das sessões, 26 de agosto do l90i.~ 

Paula Ramos. 

A Commi:..;são não pó;le a.cc~itar a emenda, 
o dispositivo tem a forma de autorizã.çfio o 
obo1loco ao -intuito do t;Ornar ma.is actinL a 
cobrança. o assegumr a arrecadação sob a ba.s~ 
do considm'<U' sómento incobravel a divida 
1lepoi:l llo .. ouvida a competente repartição 
fiscal. A mediu<J. estú, a impôr·so, afim do 
aoautotar a receita • 

E~lENDA N. 18 

Ao n. VI do art. 2° accrescente•sc: 
§-Da isenção de taxas postaes não gó• 

sará . om·rcspondencia alguma a quo . esse fa
v-or não tenha sido concJdido expressamente . 
em lei. Ficam, desde já, revogadas todas as 
concessões feitas fô1•a dessa regra. 

Sala da~ sessões, 20 de agosto de 1901 . -
Francisco Sd. 

A Commissão a.cceita a emenda. Ella vem 
ao eneontl'O do:i intuitos da Commissão 
ao mesmo tempo que cor1•ige abllsos qno 
não se justificam o que tanto contl'ibuem 
parx:~ di~falcal~ a, l'ond~ ·dos Col'.l'~ios; 

a 
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---------------------------------------------------------------------e como essas tenham dado logar a abusos 
e ·á. diminuição darenda, tambem em gl'a,nde 

O p:.~.ra.gra.:pho unico do ar•L 2°, n. VI. parto devido a serem cobradas sobre o 
substitua-se pelo seguint~ : p1•eço da fabrica e não sobre o preço da 

RMBNDA N. 19 

§ t.o Substitua.m-se as palavras- nCio 3 erà 1 venda a re talho, d isse a Comm.issão em seu 
par!eada- pelas snguintcs: serà d_evoltJida da parecer· = , . , . 
repartição ou 1·emettent~ de ongem, sendo « O cha1 uto d~ men~L preço que se 
mul~ado 0 i»(ractrw na fd!'ma do regulamento, vood~ nest:a Cap1ta! (nao .me retiro ao 

' . colQmal), e o de 100 r61s e vem sel-
Accrescentem-se : lado com 8 réis ; o limite do preco 
§ 2.o Toàa a cot-respondencia parlic"«lat' 

8eZlada com o. sello especia~ set·d apprahcrtdida, 
sendo multarlo o infracto,. em cem ll6ZCS o 
valor do sello de'Vido, por q u;~olqucr agonte a. 
quem caiba. expedir ou entregar a mosma..
J"uUo dos Santos. 

Á Commlssão não Maeita as emendas pela 
impossibilidade de dar-lhes na :pratica. ex
ecução, a nã.o ser que se estabeleça. o direito 
da violação da correspondench, o quo não 
parece razoavel e se prestaria a largos 
abusos. A existencia. do sello otfieial, e as 
difficuldades que terão, em obtel-o, 03 que 
delle não podem fazer uso, j1i, estabo!ecem 
um certo correctivo aos abusos que se 
teem praticado sem ha.ver necessida1le de 
adoptar-so a providencia lembrada nas 
emendas. 

EMENDA. N. 20 

Onde convier : 
O art. 3a, ~ )0 , d&. lei n. 641, de no

'\'embro do 18~9. é molllftcado da S6guinte 
fórma: 

Charutos JH\.cionn.cs, por cadª' um : 
Até 50$, Pt'tJço d:\ t'ahric:.t . •.... , , 5 réis 
De 50$ ató 300$, pt•cço da fabrica, . 21) réis 
De ::100$ om doanto. .. • .. . . . . .. • .. 10() réis 

Sala. d1ts sessões, 24 llo agosto do 1001. 
- Ignacio 2'osta. ·-.Manoe' Oaetano.-Jl{iUon.. 

A Commissão accoita a emcnd•1, modift· 
ca.ndo-a, pois o intuito com qne propoz o 
dispositivo do corpu do projocto, si não foi 
de modo algum augmentar as taxas sob 
os char utos, não foi tambam a de diminuir 
e slm a de esta.bel'ecer uma certa aqui da· 
de, de modo . a attender as condições do 
charuto de baixo preço fabricados em 
larga escala. na Bahia, Sanb Catlla.rina e 
que ostá visivelmente prejudicado. 

As taxas aetua.es são : 

IJara essa tax~ ê o de 40$ o milheir6 na. 
fabl'ica, seja 40 réis por charuto; mas, 
venuendu-so por 100 réis, é evidente que 
.elle suífr•eu um augmento de preço de 
I50 °/o! ora, nenhuma mercadoria na
cional soíl'l'e, nem póde soffrlir essa; 
desarrazoada desporporcão, para ir do 
productor ao consumidor. No en
tanto, não raro se veem charutos do 
preço de 200 réis no va.rejo com os 
sellos de 8 rêis ! · 

As tabellas das marcas e pl"eços dos 
J)roductos, verdadeiros preços correntes, 
que o art. 04 do regulamento com tanta 
p1•evide!1Cia estabeleceu, não os possuem 
as fabricas ; pelo menos a Recebedoria 
não receheu urna só ; mas, si porventu
ra. a :fiscalização, no ex e r~ i cio de :auas 
funcções, apul'a. o l'<J.do, ahi veein pre
ços co;rrentos escriptos á mão, o.s quaes 
não podem merecer· fé 'como os impres
sGs, pela facilidade de sua alteração.:. 

l.embra ontií.o o directot> da. Recebedo
ria. quo seria. de grande conveníencía e 
perfeítamenoo conforme as vistas do 
Congresso redigir-se (l,ssim a. primeira 
pa.rte do art. 3°, § 1<>, da. lei referida: 

Charutos cujo pt•eço nã.o exceda de 20$ 
o milheiro, cada. charuto ·s réis. 

Idem do jn·cçu do mais de 20.$ até SOO$ 
o milheiro, cada cba.J•uto 20 réis. 

Idem cujo IH'eço cltcad.a. de 300.~ o mi-
lbóiro, cada ciiaruto lO() rúi~, • 

Por este modo o Congresso voria. 
rea.lizado o · seu desideratum e franca. 
circulação para o char·uto barato ema
nado das colonias do sul l) da Bahia; fi. 
cando muito cerceu.dos os meios de a cÇão 
á fL'aude que está se fazendo em g['a,nde 
escala. :. 

A emenda, Pol•ém, aggrava. o mal, porque 
esta.belecau o sello de cinco réis par~ o eha..
ruto ~ujo milheil•o seja do valor de 50$000 . 

Charutos, cujo preço não exceda 
de 40.~ o milheiro, ca.da. charuto . 

Idem, de preço de 40$ a :100$ o mi· 
lheiro, cada charut.o •. . , • ..••..• 

Ide~ CUJO preço exceda M 800$ o 
milheiro, cad.;~ chil.ruto • . . . ..•... 

E' c&rto quo a 1i·áude a que se l'afme o di
rector da Recebedoria, quando aprecia o cha.· 
ruto de 40$000 o mílheil'O, vendido a va,rejo 
a 100 J•éis cada um, tendo no emtantn o sollo 

$008 do oito réis, não é tã•) grav~ como pa.1·eceu 
á. primeira. vir~ta, ao dh•ectOI' da. Recobedoria, 

$020 pois, em charutos do 40$ omilheh•o, on{):ra.do 
espontanca.rnento de <lil•aitus na Bahia., tloa. 

$100 ao rota.lhist.1o po1' pouco mano~ de 70$, e l\ 
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-venda a. 100$ dá-lhe um luél'O de pouco mais Outrà fraude é a exercida com o - fumo 
de 40 o/o. desfiado, migado ou, picado. 
Ma~ nem po1• isso deixam de ha-ver abu- Póde-se dividir em . quatro classes o fumo 

sos que a emenda, elevando o limito a 50$ e desfiado que se vende nesta Capital aos 
o sello a cinco l'êis.sello que não compensa o fabricantes de cigarros, a sabe1•: . , 
fabrico do mesmo,seria augmenta1• de modo s · · 1 d 3 ' 0 ~ o 
a dar o p1•ejuizo, certo de que egse imposto .u.perwr,cuJo preço regu a e $ 00 _a ·5 .o.· ._ .. 
não pagaria mesmo a. impo1•tancia do sello Regular :;.. » ~ » l$100 a 600" 
emprea-ado. . Baixo » » » » l$200 a 1 400 · 

~ Picado » » » » $300 a . 500 . 
A Cômmissão. propõe, pois, 0 seguinte sub- Destes prc"os deduzem-se estas médias: . 

stituti-vo, · preferindo, caso a C amara não o v 
acceite, o statu quo á. emenda apresentada Superior~................ . . . . . . . . . . 3$P50 
pelos S1•s. Tosta e outros: Regular............................ ~00' 

Charuto.3 até 30$ o milheiro....... 8 réis. PB~ixod. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • 1 '34°0°0 . . < 
De 30$ a 60$ 1~'~ êis Ica 0

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · .. ..... ... ... •••• ... • v r , -~ 

De 60$ a 300$ •• , •• ~............. 20 l'êis. - Estabelecendo-se a relação entre ó im: 
De 300$ para. cim~., .........••..• 100 réis. ·posto e estes .preços médios, vê-se que cor· ·. 

Por esta emenda eleva-se o imposto do responde ella a 
charuto de 40$ de mais de dous Iéis em cada Para à Ja. qualidade . . ..•.. •.... 49,23 o/e 
um, o que não é exaggerado, pois esse cha- '> a 2"" » • • .. • .. • .. • • • 72,72 % 
rli.to -vende-se- a 100 réis, mas em compensa...;. » a 3• » ••• ~·.,...... 123,07 % 
ção o charuto de 50$ o milheil•o e de 60$,que » a 4a. ~ • • . . . . . • . . . • 400,00 % 
pagam 20 réis cada. um, passam a paga1· 1 O Em virtude desta des}lroporção, seguem-se 
réis, tendo a diminuição de oito. réis. dous inconvenientes: 1o, uma certa restri- .. 

EMENDA N. 21 cção imposta á.s grandes casas coinmerciaes, ' 
por exemplo, a casa de José Francisco Corrêa, ·. 

Supprima-se o § 9° do a1•t. 2ó, que altera que pagou · em 1899, quando, em um tri· ,'· 
o. lei n. 641, de 14 de no-vemb1•o de 1899, na mestre o fumo dosfiado estava sujeito a taxa 
parte relativa á, incidencia das taxas sol}re de 400 rd;; por kilogramm~. 826:086$100, e · 
os chàrutos (art. 3o, § 1 o). em 190Q, em _quo o imposto foi sempre de 

. sa._la_d.as sessões_. 23 ·ae agosto de 1901.--- 1$600 :por·kilogramma, pagou 765:925$100. 
_ · ou menos cerca. de 60:161$100. O segundo 

. lgttacio Tosta.-Manoel Oaetanó. · inconveniente é qae, colhidas nasmalhas da · 
A commissão jillga prejudicada a emenda flscalizaçã.o as casas pequenas, de então por 

á. vis ta do que propoz sobre a hypothese de deante não sellam mais cousa . alguma, por
serem recusadas as suas emondas. que, não podendo pagar a multa, ·quando o 

Executivo lhes dá em cima, apre::;ontam 
EMENDA N. 22 pra.teteiras -vaslas. Propõe então o mesmo 

t'unc~ionario que se reduza a tà.xa.» 
Accrescente·se onde convier : A' vista disto, a Com missão propõe: 
Artigo. Fica. reduzido a 1~000, no oxer~icio Fumo . desfiado, picado ou migado : 

de--1902, a tua sobre o fumo desfiado ou 
picado. Até o preço de 1$200 o lülogr;1mma 

Sala das sessões, 24 de agosto de 1901.- por 25 gramma.s. · · · · • · · · • · • · · · · 20 réis De 1$200 a 2$000 o kilogramma, poi' 
Bue_no de Paiva.-Alfredo Pinto. . . 25 ao · él ~~rammas.,.......... •. . . ...... r s 

A Commissão não . acceita . a einonda, mas De mais do 2$000 o kilogramma, 
propõe um substitutivo que atte.óda de al- por 25 grammas .•........ ~.. . . . . 40 réis 
gum<l so1·t~ á situação da lavourà do fumo. EMENDA N. 23 Em soü parecer, disse a Commissão, referin-
·do-se á. diminuição do imposto do fumo: Fumo desfiado, picado ou niigado, 400 réis' 

~ Attribue o faeto a duas causas que se o kilo ou 10 réis por 25 grammas ou fraccã.o 
ligam á. existencia do art. 44, n. 1, dâ lei -Cigarros, 400 réi9 o milheiro ou 8 réis por 
n. 641, de 14 de novembro de 1899, e a1•t. 64, maco até 20 cigarros. 
mesmo numero do regulamento n. 3.622, Papel pa1•a cigarros em livrinhos, 10 réis 
combinado com o disposto no art. 12, § 2o cada livrinho até 150. folhas-Papel para ci ... 
do mesmo t•egulamento, e á. taxa excessiva ga.rro:;j em maços de 1.000 mortalhas, para. 
que recahe sobre o fumo destl.ado, migado ou fabricJmtes, 10 réis o maço. · 
picado (1$600 por kilogra.mma), o qne aonduz Palita portugueza para ciga.rl'os, 200 réis o 
á fraude. milheiro ou 10 réis por maço de 50 mortaHtaiJ 
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-Cha,rutos nacionaes, 2 réis cada um, até ao 
preço de I 00$ o milheiro-Charutos nacio

, naes, .5 réis cada urn'de mais de 100$ o mi.
. lheiro. 

Nos a1•tigos e:itrangeiro.~ o imposto _deve 
ser calculado pela Alfandega para ser pago 

•juntameme com os direitos, sendo abolido o 
sello. 

Sala. das sessões, 23 de agosto de 1901.
. Henrique Lagden. 

legislativo, e o Poder Executivo não póderia 
adoptal-a, por lhe faltar competencia para 
t anto, competencia que só tem o Podjr Le· 
gislativo . 

Com effeito; o dispositivo que a Commis~ão 
aconselha refere-se a impostos e ninguem 
dirá que isto seja attribuição do Executivo 
pelo simple.i facto de ter dado regulamento a 
uma lei que se referia a esse assumpto. 

EMENDA N. 26 

· A' vista do quo propoz na emenda anterior No art. 2o, n. XI-final do § 2o substi-
julga a Comrnissão prejudicada a. emenda na tua-se a palavra imp1·ensa pelas seguintes: 
parte referente ao fumo. . que inte1·essem ou contenham communicações 

Quanto á OfD:~nj.a ~obrQ o P.apel ~ara. Ql.: ; para quaesqtter jornaes ou re1;i~tas da Repu· 
garros, a Commbsao n~o a acce.tta. Ella 1m blica.- Julio dos Santos. -
porta em uma reducçao de ma1s de 300 % e · 
não é justo que o vicio seja assim beneficiado. A Commissão não acceita a emenda. O in· 

O mesmo se dá com a emenda referente á tuito dl\ diminuição das taxas para a im· 
palha em quo a reducção é de lCO %. prensa é a de favorecer a propagação das 

Em relação aos charutos, a Commissão a noticias pelos jornaes diarios e as revistas 
julga prejudicada. não taem essa missão, razão por que pr.efere 

Quanto á ultima parte, referente ao sello, a conservação do que já foi proposto no orça-
· que deve ser abolidp, a Cornmissão não a monto. o uso d-a expressão-communicação 

· aeceita, porque olla viria permittir grandes com referencia a revistas, publicações em 
· fraudes e impossibilitar a ílscalização sobre geral de caracter periodico, prestar-se-hia 
··. o s_imilar nacional que ma.ntém ~ fórma do a abusos que convem evitar. 

estrangeiro, o que dar-se-hia fatalmente 
,para subtrahir-se ao . imposto. EMENDA N. 27 

EMENDA N. 24 Supprima· se a. áutorização consignada no 
n. 12 do art. 2° ,. para regular a extracção o 

Onde convier: serviço das loterias federaes, -por pmzo 
· Modiftque-se 0 art. 3G, §}o, da lcfn. 641, igualou equi1Jalente ao actualcontracto. · 
de i4 de n_ovembro de 1890, na parte rola- Sala das·sessões, 22 de agost\> de 1901.- -
tiva ás taxas do imposto de consumo do se- Germano Hasslochm·. 
guinte modo:-Em vez de 25 réis por maço 
de cigarros nacionaes atê 20 cigarros-diga· A Commissão não acceita a emenda: o 
se: Por maço de 20 cigarros nacionaes, Thesouro não póde infelizmente dispensar a 
20 réis. renda quo dalli advom e menoa tom:Lr a seu 

cargo, na hora presente, o encargo de subsi
Sala das sessões, 26 de agosto de 1901.- di ar as instituições que são auxiliadas pelas 

J. A. Neiva. ' · lotet•ia~. O quo a Commissão propoz é mora-
A Commissão julga a omenda prejudicada.' lizador o tira dahi o maximo que lhe parece 

á vista do que disse om emenda. que soro· pos:liYel. Podo licença plra transcrever aqui 
~ · t o que disse no parecer: -· 1el'Ia ao mesli)o assump 0 • cExtrahiram-se durante o ann'O finclo 

EMENDA N. 25 698 loterias, representando o capital do 
- 43.368:000$000. 

Art. 2o, n. IX. Supp1•ima-se, não só por . Destas loterias, 300, representando o capi· 
·que os imposto:S de consumo são cobra.doe em tal 31.566:000$, foram extráhidâs p3la Com· 
virtude 'de lei especial e que não deve ser panhia de Loterias Na.cionaes do Brazil, om 
alterada por. uma lei annua, · como tambem virtude de seu contracto com o Governo Fe· 
porque a attribuição de expedir instrucçõos deral. 
e r.egulamontos é privativa do Poder . Ex- As outras, em numoro . de 398, reproson· 
ecutivo • . (Art. 48, n. l, da. Constituição). hndo o capital do 11.802:230$000, dos qmtes 
· Sala dás sessões, 26 de agost-o de 1901.- 363:630$, ém ouro, ao cambio de 27 d., de· 
P,aula Ramos. vida1nente autorizadas, nos termos do l'egu-

lamento vigente, pertencem aos Estados de 
A Commis.são não póde acceitar• a úmenda· Sergipe, Minas, Paramt, e ao Districto Fe

A dispo~ição que se manda modificar no re- dera!, sendo a desto por concessão feita em 
· gulamonto é uma disposição de car•acter beneficio da Irmandade dt~ Cimd~laria. 
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A Companhia de Loterias Nacionaes do 
.Brazil entrou para o Thesouro Federal com 
a quantia d~ 1.831:_910$356, sendo: _ , • 
Imposto de 2 °/0 ........... 631 :320$000 
Idem de 5 o 1 o. que depois 

do mez de agosto foi sub
stituído pelo sello adhe-
sivo de 50 r(Jis em cada , 
bilhete .................• 

Beneficio ás instituições .... 
Contribuições para os Esta

dos de Goyaz, Matto Gros-
so, Ceará, Rio Grande do 
Norte e Piauhy, que se 
ha:bilitàram nos termos 
da alinca b do art. 2° do 
regulamento vigente ... . 

Remanescentes ... ; ....... . 

100:44"4$400 
807:000$000 

177: 145$956 
3rJ: 000$000 

Renda e contribuiçcto das loterias durante 
o exercicio de 1900 

Imposto de 
2 °/o .. • • 

Imposto de .· 
4 °/o .... 

Imposto de· 
5 °/o,sello 
adhesivo. 

Rema n es
centes .•• 

Multas .•.•• 

Aos Estados 
Beneficio ..• 
Quota para 

fiscaliza-:' 
ção .. ; •• 

Quota pa.ra 
expedien-
te .. ,,, •• 

• 
Renda 

631:320$000 

472:115$990 

167:944$400 -

30:000$000 
4:400$)00 1 :305:780$39~ 

Contribuição 

177: 145$956 
807:000$000 

26: 000$000. 

12: 000$000 1 . 022: 14õl956 

Somma........... 2.327:92<3$346 

Rer~da e coni'ribttiçlto da Companhia de Lote
rias Nado1tae& do Bra:lil durante o · exe1·· 
cicio de 1900 

Capital do 300 loterias extra.hidas 
31 • 566: 000$000 

Impostodo2%, .. 031:320$000 
Sollo 1Hlhos1 v o 5 •: í 
(v ido rolu.tol•io)., WO: ·144~400 

Remn.ncsacntol!. I ao: uou. ·ooo 
Multa. ...... , .. .. •J: 01111 1100 82.'5 :704$·100 

Contribuição 

Para os Estados .. 170: 145$956 
Beneficio ás insti- · 
tuições. . . . . . . . • 807:000$000 

Quota para a fis-
calização. . .. . .. 26 :000$000 l. O 1 O: 145$956 

------ -------
31 • 566: 000$000 .1 . 835:910$356 

Não estão ahi as rendas provenientes das 
vendas de bilhetes nos Estados. 

Do exposto vê a. Camara a receita que 
dahi aufere o Thesouro e os beneficios a. 
varias instituições que antes m·am custeadas 
pelo Estado e ahi encontram os recursos de 
que carecem para viver -e semear o bem. 

Do.. certo seria preferi ve1, si as circum
stancias do Thesou~o o permittissem, quo a.s 
loterias fossem de vez abolidas, dispensadas 
a~ quantias que a titulo de imposto dellas 
percebe, assumindo o Governo o encargo de 
subsidiar as diveraas instituições que por 
ellas são auxiliadas~ Infelizmente a situação · 
de nossas :finenças não o permitte, e dahi a 
conveniencia de transfurmal-as em uma 
fonte de beneficios, tanto' mais quando, 
a.doptado o jogo de loterias em varios paizes 
do mundo com a pePmissão e regulamentação 
dos governos réspecti vos, os nossos mercados 
seriam invadidos por bilhetes de loterias 
estrangeil'as, por maior que fosse a fiscaliza
ção, continuando o jogo com todos os seus 
inconvenientes, som nenhuma das vantagens
que delle colhem presentemente o Thesouro 
e esse grande numero de instituiçlSs de a~is
tencia, inst1•ucç·ão o educação que temos. 

Accresco que um grande numero de nações 
das mais civilizadas e adcantadas, cujos 
thesouros possuem outros recursos quo não 
possue o nosso, em condições de prosperi
dade, e não em criso como o nosso, adopta.in 
as loterias. 

Na Europa as loterias publicas se dividem 
etn tt•es categorias distinctas .; ' 

la, loterias estabeleciuas directamente 
pelos governos afim de formal' um ramo dos 
impostos indirectos; 

2a, loterias autorizadas pelo Estado para 
vir em auxilio das obras pias ou para esti
mular as co usas artísticas ; 

3a, loterias organizadas por empreza. par..,_ 
ticular, muitas vezes para a valorização do 
vastos immoveis, igaa1mente autorizadas 
pelo Esta.do, a quem pagam direitos ele-
vados. .. 

J:. primeira categoria existe nos pa.izes se-
gumtes : 

Austl'ia-Hungria. 
Dil1arna.rca. 
Hospanha, 
O reei a. 
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Italia. 
Roumania. 
Russia. 
Servia. 

Allemanha 

Portugal. 

) 

Hamburgo. 

Brunswick. 

A segunda categoria., quasi· sempre even
tual, é, em certos casos, autorizada em to
dos os Estados da Europa. 

Quanto á terceii•a. categoria, que existe em 
estado permanente na All~manb.a., m Aus
tria-Hungria e na Russia, ella é empregada 
mais constantemente p:.~ora tornar mais van
tajosa e mais facil a venda de propriedades 
d,e um preço elevado. Na Allemanha, sobre-

. tudo, venderam-sepor este meio immoveis d..e 
_ gr~nde valor, o que, nas condições ordina
rias, não teria sido possi vel conseguir-se. 
· Eis aqui a renda liquida média que, de 
conformidade com as .est~tisticas · offl.ciaes, 
fornece a primeira categoria..de loterias ao 
fisco dos paizes seguintes: .. 

.· ltalia., «Loteria Nacional~. 95 a 100 mi
lhões do liras. Hespanha, «Lotoria do Es~ 
tri.do~ 38 a 40 milhões de }lesetas~ Austria
Hungri~. 43 a 44 milnões de fiorins. Ham
burgo,« Stadt-Lotet•íe :., 2.055. 755 m~rcos 
(Frs. 2.569.694). _ 

Quanto aos outros Estados, as estatísticas 
comprehendem a. renda das loterias, sob a 
rubrica «Contribuições indirectas», confun

. dindo-a com outras receitas ànalogas, de 
.·sorte que não é muito possível sa}:)er·se a 
importarlcia que provém exclusivamente da. 
receita. da loteria. 

O modo adoptado para as extracções é ge
ralmente o seguinte: 

1.0 Para as loterias de cinco numeros, 
como a loteria nacional da Italia, o meca
nismo, aliás muito simples, consiste em uma 
caixa cylindrica basta.nte _parecida com um 
apparelho de torrar café, porém de um dia· 
metro maior,· isto é, do 0,40 a. 0,50 centíme
tros. Esta caixa, que tem em sua superficie 
conwexa uma parte bastante larga para que 
a. mão possa passar, é collocada. horizontal· 
mente sobre dous supportes verticaes, ter-

, minados em sua extremidade superior :por 
_uma argola, na qual entra o eixo quo passa. 
pelo centro longitudillal do cylindro, de 

. fórma. que este possa gyrar, livremente. 
Esta caixa, a que se dá o nome de roda, 

contêm. em 90 rolos de papo!, da. mosma di
men~o. o seguimento arithmetico exacto 
dos ·numeros de 1 <t 90. 

Depois de se ter feito gyrar a «roda» um 
corto .. numero de vezes, abre-se-a. e proce
de-soá cxtr3.cção successiva dos 5 numoros. 
Esta operação, que tem lo~ar publicumente, 

é feita por um menino, com o braço direito 
despido e os olhos vendados. Entretanto, esta. 
ultima précaução nem sempre é tomada.. 

A' medida que tem log~r a extracção de 
um numero, o menino o entrega ao · mem
bro da commissão, encarrog/!.dO da desdo
brai-o, em vista do . publico, e de anl).un
cial·o em voz alt~. . -

Chama-se extracto a sabida de um só den
tre os nuineros de que é po1•tador o client~. 
O extracto faz ganhar 15 vozes a E)ntrada, e 
70 vezes, si o numm•o foi p:réviamenta de
terminado. Um ambe, isto é, a sahidª' de -
dous numeras, ganha 270 vazes a ent1•ada e 
5.100 vezes, si foi determinado. Um tente, 
isto é, a sabida de tres numeros,ganh~ 5.500 
vozes. O quaterne, a sabida qe- quatro nu
meros, gapha 75.000 · vezes a. entrada. O 
quine, a. sahida de cinco numm os, não se 
joga sinão na Austria e na Italia, onde faz 
ganhar 150.000 vezes a ent1•ada. 

1 
. 

Em França a loteria de cinco numeras · 
não existe mais desde 21 de maio de 1836 ; 
mas, em compensação, · as grande~ loteri~$. 
chamadas -de caridade ou de estimulo ás 
obras de arte, asSim- corno os empreJtimos 
com premias, n~o fazem sinão crescer e 
desenvolver-se. Nenhumbaile ou ba.nquet~ 
tem logar sem termim.r_se pela iqevitavel 
tombola.. · 

Além disto,· a.pezar da lei qt1e pro}libe 
a venda de bilhetes de loterias estrangeiras, 
a Hespa.nba_ tem uma clientela muito grande 
no . suJ da França e na Algaria. 

2. 0 Para. as grandes loterias, compondo-se 
do milltares de pl'eniios, ou mesmo de cen
tenas de premios. o modo de extt•acção reco
nhecido como o mais pratico é o segqinte: 
Admittindo-so quº a ~xt1•acçãode um,.a.1otet•ia 
devo se compo1• de um_nunioro de promios 
de 2L'O .000, isto é, que deve começa1• pelo 
numero 1 e terminal' pelo numm•J 200.000, 
dispõe-se em um mesmo eixo seis caixas cy
lindrica.s de metal, apresentando no sou coiJ.
tor~o pequenaspol'tas que se possa.lll f~ch.ar 
oq abl'ir á vontãde para passar a mão. 

O oixo com as seis caixas~ dispJsto ho1•i· 
zontalmonte sobre nm supporte elevado, e 
por traz desta eixo, fazendo fac~ ao publico, 
acham~se seis meninos, cada "lllll deante de 
uma caixa. · · 

Cada uma. das cinco caixas, collocadas â 
direita do publico, contém doz folhas om•o
ladas tendo intorio1•monto o~ algarismos O, 
I, 2, :~. 4, 5, 6, 7, 8 o 9. 

A pi"imeil•a caixa, â esquerda do publico, 
contêm sómonto duas folhas em•oladas com 
os ns. O e l. 

Faz-se gy1•a1' todo o systema om to1•no do 
seu oix:.o, o, depois de um corto numerv do 
vortas, abt•em-so todas as portas, e cad<J, um 
dos meninos eJÇtrarhe da caj~~ Qolloca,d~ di· 
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ante delle, um.dos numeros que ella contém. 
O seguimento dos algarismos assim extra
hidos dá o total do numero que ganha. 

Este systema offerece dous inconvenientes: 
-:- 1<>, si a caixa â. esquerda contivess~ o 
algarismo 2, então poderiam sahh• numeros 
superiores a 200.000, como por exemplo, 
280. 772, 223. 743, etc., etc., que não per
tencem á loteria, ; 2°, este algarismo 2, não 
existindo, o numero de 20Ó.OOO será repre
sentado por 000000, que póde sahir effecti
vamente, e que não representa numero 
nenhum. 

Fazem-se tantas extracções quanto ha. de 
premio~ a ganhar-. · 

As probabilidade~ de ganho, fixas ar-1 
thmeticamente no que concerne á loteria dos 
cinco numer•os, são, pelo contrar·io, muito 
va1•iaveis naJs duas outras categorias, onde 
dependem absolutamente das disposições ada
ptadas pelos organiza,lorew. _ 

As loterias mais generosas otferecem um 
g_p.nho sobre vinte bilhete.3 ; porém ellas 
sao extremamente raras, sobretudo no que 
diz respeito ás loterias do caridade, nas 
quaes, na ma.ior·ia das veza i, não ha sinão 
um ganho sobre milhares de bilhetes. 
t t .t ••• I I I I I I I •. I e I 1 I I I I I I I 1 • 1 I I I I I 1 I 1 1 1 1 1 • 1 

Para provar ainda qile paizes ·dos mais 
civilizados adaptam as loterias, dá aqui ore
lator uma carta. que veiu as suas mãos: 

« Prezadis-;imo . senhor - Pelo pre
sente tomo a liberdade de otferecer-lhe 
anne~a a.- esta a lista dos premíos da 
loteria do Estado do Gran-Ducado de 
Mecklenbur~·Schwerin, pedindo a V. S. 
ter a bondaoa de examinal-a. 

Esta loteria all~ma de dinheiro, auto
rizada e garantida pelo go,erno é uma 
das mais velhas e mais favorecidas, pois 
que sómente é de um pequeno numero 
de bilhetes, e podem·se ganb~r os pre
mios principaes do: ev. marcos 500.000, 
spec. 300.000, 200.000 e 100.00::>, ev. 
80.000, 70.000, 60.000, 60.000, 60.000, 
spec. 50.000, 50.000, 40.000, 30.000, 
30.000, 30.000, etc. 

Mui brevemente principiará o sorteio 
da Ia. série e d,esta maneira é possível 
partic~par de todas as seis s~1·ies da lo. 
teria. 

Por esta razão permitta·rne V. S. que 
lhe apresento nesta carta. um bilhete in
terino para. wn bilhete intei1·o originai 
no pr·eoo offlclul do marcos ~4 ou ~ 1, 
sh 8, d 7, ou franoos 29,60 tendo eu o 
bil hcto Ol'iginal rose[·vado para. V. s. 
até ao principio do sortoio. 

V. S. póde tambeni pedir 1/2 ou 1/4 
de um bilhete original ou varios bi· 
lhetee inteiros~ meios ou quartos de dift'e· 

rentes numeros, de conformidade abso· 
luta com os seus desejos.. . 

Após o recebimento do importe em 
dinheiro do seu pa.iz ou em cheques sobre 
casas de banco da Allemanha ou de qual
quer outro paiz, expedir-lhe-hei o hi
~hete original da la série e, logo que o 
sorteio da l"' série se tenha effectuado, 
enviarei· ao seu endereço os bilhetes 
para as séries seguinte;, bem como as 
listas offlciaes do sorteio. 

Porém para poupar a V. S. a íncon~ 
veniencia de reme&ter o importe para. 
cada série ·~ para evitar corresponden
cias inuteis, ofiereço-lhe a opportunidade 
de mandar o importe de todas ~ts seis 
séries juntas ou de fazer um pagamento. 
parcial, comtanto que a ultima prestaçt1o 
esteja em meu pode1· antes do sorteio da 
[[a. série; nestf3 caso, enviar-lhe-hei, sem 
qualquer outro pedido da sua parte, 
os bilhetes originaes . de .todas as séries, 
assim como as listas . officiaes doa pra· 
mios. 

Os bilhetes serão sempre enviados em 
sobrescriptos muito sirn.plese não tendo 

- nenhuma impressão de firma, de . ma
neira que não possam excitar a curiosl· 
dade. Tanto os bilhetes, como as listas 
de sorteio, expedem-se sempre em cartas. 
fechadas. · 

Os bilhetes premiadoi serão annun· 
ciados por carta, os · premios grande~. 
segundo desejo, por telegramma.. 

Os premios podem-se cobrar imme
diatamente, e quando são g~andes, serão, 
segundo pedido, enviados por vale tele· · 
gra-phi.co. · 

A existencia da casa de banco e do 
eacriptorio principal privilegia.do pelo 
Estado, desde muitos annos, ofl'ei•ece todas 
u.s garantias para uma execução leal, 
promptC! e discteta dos seus. dedejos. 

Muito~ milhares e3tão arriscados a. 
miudo em emprezas, os lucros da~ quaes 
são muito duvidos)S ; tanto mats tem 
cada um. o dever de experiment~r a. 
sorte em outra fórma., e a~sim é que 
esta lotel'ia de dinheiro offerecà a !lle
lhor occasião de ganha~ grandíssimas 
sommas com pequenos desembolsos. 
' Muito a rniudo estive ou no caso de 

pagar a. pessoas do seu paiz premios 
muito consideraveis, e por isso rogo a. 
V. S. ta.mbem faça um ensaio da. ~o teria. 
allemã. 

A. mão ditosa. não duvida que este en
saio tenha para V. S. o melhor successo 
e nesta esperança tenho a honra de ma 
assignar-de V. S. muito a.tten-to -ven~ 
rador o obrigado, O'onrado Lewin, 
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Casa do banco, O$Criptorio principal 
privilegiado pelo Esta<lo-Neustrelitz, 
(Allemanha). 

E}!ENDA N. 128 

:Art. 2°, n. XII-Sup}n•ima.-se: 
A Camara aguarda a. terminação do actua.l 

contracto para. resolver a.respoito. 
Sala das sessões, 26 de agosto de 1901.

P aula R amos, 

A Com missão, á vista do que disse em 
emenda identica., julga esta prejudicada. O 
serviço, attentas as actuaes circumstancias 
do Thesouro e das sociedades beneficiadas, 
não póde ser interrompido, e, como póde o 
Governo vir a contractal-o coro quem tenha 
então de organizai-o, não parece prudente e 

- conveniente resolver o assumpto maiB tarde 
e sim com a previdencia precisf.l.; Accresce 
que, resolvida a questão. desde já augmen
tarã.o os onus ela empl'eza, maior renda re
ceberá o Thesouro e maior numero de asso
ciações são auxiliadas, associações <1ue estão 
arriscadas a, succumbir como o ·montepio 
dos servidores do Estado, o Lyceu de Artes 
e Officios, a Liga Contra a Tuberculose, 
que não. se pó;e fundar sem um auxiliÓ, a 
mater01da.de, etc. . ... 

EMENDA N. 29 

Ao art. ~o, n. XII- Supprima.-se. 
Sala das' sessões, 26 'do agosto do 1901.

Virgilio B1·igiclo, 

A. Commissão julga prejudicada a emenda. 

EMENDA~. 30 

Ao art. 2°-Acm•escente-se onde convier : 
- Do beneficio das loterill;S que forem ox
trahidas, 20:000$ serão destinados <i manu

. tenção do instituto cEiectro-therapico A. 
Alvim» (na Capital Federal). 

Sa.la das sessões, 26 de agosto do 1901.-
Carlos de Novaes. . 

A Commissão sente não po<ler accoi tat• a. 
emenda por ·· se tratat• do uma cmproza ou 
estabelecimento p:u•ticular• do caracter eom
mercia.l, apezn· do fim utilíssimo que po.~sue. 
A emenda não consignit coneossão alguma 
feita em favor do publico pela. empx·ezu. que 
explorará o referido inlltituto e, em Yirtude 
disto, comquamu reconheça. a utilidade da 
instituição, não póde concordar com o auxi
lio proposto, 

EhfENDA N. 31 

Ao n. 28, do art. 1°-Accresceri'te-se:
sen'do o producto deste sello adhesivo appli
cado ás obt~s do editicio e monumento do 
Lyceu tlQ Artes e Otncios desta Capital. 

Sala das sessões, 26 de agosto de 1901.-
Barbosa Lima , -J. A. Nei-va. 

A Com missão accei t.n. a e monda.. Ella dá. 
razoavel e conveniente applicação aos re
cm•sos de que trata a r:eferiua emenda,. 

EMENDA. N, 32 

Na Iett1•a-~--do n. XII do art . 2°:-onde 
se lê 2 •t o destinado ao Montepio dos Servi
dores do Estado. substitua-se do seguinte 
modo: 

· 1 o I o para. o Montepio dos Sol'Vidores do 
Estado o l 0/ o para a ~:la.ternitlade da Capital 
Federal, afim O.e ser realizado o programrna 
da Commis;ão do Congresso Medico. 

Sàla das sessões, 23 de agosto de 190 l . - ·· 
Rodrigues Lim.a. 

A Commissão acceita a mnenda, a;ttenta a, .. 
necessidade que ha na. instituiçã.o da Mater
nidade· nesta Capital. A mortalidade dé 
crianças é nesta cidade verdadeiramente 
assombrosa, devida em grande parte á falta 
de uma mato1•nidado dotada de todos os me
lhoramento.~ e recursos precisos, o por isso 
a. Commissão dá o seu parecer fa voravol á 
emenda. 

Já o anuo passado d('u a Commissão as 
conclusões a quo chrgou o Dr. Moncorvo 
Filho, sobre a. natalidade e mortn.li<lado das 
crianças no Rio do Janeiro o de novo aqui 
as transcrevo para quo ·a. Cama.ra voja. a 
gravidade dossa quostão, e pussa fazm• o 
possível no sentido de minoral' os males 
existentes : 

d . o Provam as estatísticas quo o numero 
.de nascimentos, entre nós, diminue grada
tiva a paulatinamente na razão inver.:;a do 
augmonto da população. 

2. o . Pelo c.mfr•onto dos dados porcentuaes 
da mêllia da. natalidade em um numero não 
pequeno de cidades cultas so l'oconllece oc
cupar o Rio do Janoil•o o primeiro logar na 
escala a.scondonto. seguindo-se-lho as cidades 
<lc Bombaim,Burdou.ux, Pa riz, Bruxella:i, etc. 

:L o ~lu.jt,o contribuo par•a. a nos ia esca.':!sa. 
na.talhli~1lo o decrescimento d:~. nupcia.lidade 
uhsm•vadu nos uHimos annos na. Capital da 
Rapuhlica. 

4. o E mq uan to o- coofficien te da natalidade 
para l.OUO hu.bitantes .e em Londres de 8, 5, 
em Paris de 9, 5, em Bruxolles de-8, 9, em 
Buen.os-Aires de 8, 1, em Montividéo de 5,2 
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assignalam as estatísticas a cifl'a do 4,3 pa1•a 
o Rio de Ja.nc·iro. 

5. 0 A nossa média de natalidade (19,6) en
contrada no quinquennio de 1895 a. 1899 é 
insignificante deante da de Buenos-Aires que 
é de 40,3, por mil habitantes. 

6." Segundo Uifelmann o coefficiente de 
26,3 poe 1.000 habitantes é muito exiguo e 
sempre verificado nas cidade:> mais dec'Lden
tes do mundo, naquellas em que predominam 
os gosos materiaes e o menosprezo pela san
tidade do casamento. 

7 .o Emquanto em Buenós-Aíres o elemento 
estrangeiro muito concorre para augmemo 
da população, entre nós é elle o que mais 
contribue para elevar o obituario, registran
do-se em nossas estatísticas numero muito 
reduzido do filhos de ostrangeieos aqui nas
::>idos. . 

8. o Er1tre os factores que mais concorrem 
entre nós para a fraca nata.l\da.de salienta-se
ao hdo dos maleficios da malxria, da. tubJr
culose e outro._, a"fl'equoncia da syphilis paio 
fJ.cto de acarretar ella,em grande numero de 
casos, os partos prematuros, a nati-mortali
dade, etc. 

9.0 A população do Rio de janeiro tem 
crescido a van tajadamen te estes ul ti mos an
nos, notoriamente depois do advento da Re
publica. 

• Isso, porém, se devo á emigração estran· 
geira e dosEstados do BrazilJlara a.qui, atra
hida pelo grande movimento político, com· 
mercial e industrial en tru nós observ.tdo 

, depois daquella data, e nã.o á. fecundidade da. 
nossa populacã.o. 
Da mortalidade inrantil no Rio de Janeiro 

1.' E' fóra de contostaçã.o o itupo1•tante pa
pel que, sob o ponto de vista. social, repre· 
senta a mortalidade das cria.nças. 

2. 0 Desde longa data. que a natalidade inran
til tom despet•tado o inteL•os .10 de rtlguns 
medicos brazileiros, os quaes em épocas di
versas para ella cham~ram a attenção dos 
poderes dirigentes da nação. 

3.• De 1859 a 1898. isto é, em um periodo 
de 40 annos, a mortalidade infantil nesta 
Capital, que era de 17,7 °lo, elevou-se grada
tivamente até aquelle ultimo anno, chegando 
a attingir e~p 1898 a 25,6 °/o· Examinand9-se 
a mortalidade infantil no quinquennio da 
1895 a 1899 tem-so a triste impressão de re
gistrar, longe de diminuir, haver ella cresci· 
do de anuo para . anno, sondo de 32,0 o 1 o em 
1895 o de 36,4 ° /o em 1899. 

4.° Cotejando-se a. 8ifra da. natalidade in
fantil de nossa Capaal corh as do , outras do 
mundo, vê-se ser a cifra do 36.4 sup.3rior ás 
do Montevidóo, ·washington e Pariz e inferior 
ás do· Buenos-Aires e pl'incipalmonte de 
~~~; . 

Oamara V o I. V 

5.0 Sendo nece~sario não accoita.r esses 
dados isolados e estabelecendo, por -outro 
lado, a diiferenca entre a mortalidade e a 
natalidade, emquanto se verifica, em todas 
as cidades tomadas por termo de comparação, 
um excesso da natalidade sobre a mortalidade, 
1'ecebe-se a dolorosa impre$sdo de encontrar 
um coe !fiei ente de 6 ,1. o I 0 da mortalidade sobre 
o t<umero de nascidos vivos, o que é inferior 
ainda d realidade, tendo em 1Jistçr, qtte a poptt
laçrio do Rio de Janeiro, ;;oje, lónge de ser de 
768.000 habitd'fite~, deve ser computada em 
mais de um milhão. 

6.0 Assim sendo, emquanto Buenos-Ait·es em 
1.000 habitantes ganhou em 1895 mais 17,8, 
o Rio de Janei?o p~deu na mes1aa epoca mais 
dê 6 ,1.. o 

E~fENDA N. 33 

Ao n. 2 do§ 20 do art. 24 da lei n. 423·; 
de lO de dezembro de 1896, accrescente-se:
sendo 15:000$, L'epartidamente, para as 
Casas de Caridade do Serro Diamantino e 
Itabira, no Estado de Minas Geraes. .~ 

Sala das sessões, 24 de agosto de 1901. -
Carlos Ottoni. 

.A. Commis~ão acceib. a emenda., mas não 
podendo desfalcar outras instituições, e nem 
augmentat' novos onus, sob pena de tornai' 
incxeqttivel o contracto, propõe· que essa 
ve1·ba saia dos 5o 1 o sobre o valor dos pt•e· 
mios dado:'! pelas loterias esta.duaes. 

EUENDA N. 34 

Ao n. 2 do§ 2° do art. 21 da lei n. 428, 
de lO de dezembro do 1896, accres(}onte-se 
o seguint•J : sendo l 0:000$, I'opartida.mente, 
pf\t'a as Ca.sM do '"ism•ico1•dla. das cidad!3s de 
Uberaua. e do Pttssos, Estado do Minas. 
Geraos. 

Sala das sessões, 23 de agosto de 1901. -
Rodolpho Paicctro, 

A Commissão acceita a emenda nas condi· 
ções da emendá precedente. 

E?.IENDA N. 35 

Ao art. 2°-Accrescente-se onde convier: 
:_Do beneficio das loterias que forem ex
trahidas, 10:000$ serão destinados á manu
tenção do Ho.>pital da Santa Casa. dtt :M;ise
ricordia da cidade da Cachoeira. (no Estado da. 
Bahia). 

Sala das scesões, 26 de agosto de 1901.
A. Milton. 

A Commi.-:;são accuita a emenda, deade que 
o auxilio seja tirado dos 5o 1 o a deduzir dos 
valores dos premios das 1oteria.s eata.dua.es 
vondidM nesta Capita.l, 

I 



Câmara dos Deputados - Im presso em 21 /05/2015 08:55 - Página 40 de 59 

ANN.AES DA CAMARA 

EMENDA N. 36 

Accresoente-se ao n. 21, § 2°, do art. 21, 
da. lei n. 428, de lO .de dez'3lnbro de 1896-
sendo elevada ao dob1•o a quota de3tinada. 
ao Lyce~ do Artes e <?tllcio3 desta ~ap~ta.!, 
sem preJuizo das consignações das .mstitul
ções de caridade, montepio, Lyceu de Artes 
o Otllcios e Institutos Historicos e Geo
graphicos. 

Sala dai ses~ões, 26 de ap&io · de liDl.
Barbosa Lima. 

A Comrnissão sente não poder da.r o sau 
parecer a favor da emenda, á vista da.s con· 
cessões já. feitas e que ainda neste projeoto 
são feitas a tão util quão benemerita insti
tYição. 

F.lMEriD..\. N. 37 

Acorescente-§e onde convle:r : 
Ao n. 21, do§~ do art. 21, da. lei n. 428, 

de ·10 de dezembro de 1896, accrescente-se : 
-sendo2:000$, para. o Instituto Historico e 
Geographico do Cea.rá-(sem altorar a som· 
ma daª quota~ distdbuida.s a instituiçõeJ 
daquelle Estado). 

Sala. das se:isões, em 20 de agosto de lQOl. 
-F. Sd.-Nogueira Accioly, . 

A Commlssão acceita a emenda nas con· 
diçõea das emendas precedentes. 

A Com missão não pódB acceitar a. emenda. 
Ella -viria trazer embaraços á administra· 

ção no que diz respeito á arrecadação, ou 
então se~·ia necessa.rio exigir que discrimina· 
damente se declarasse em cada orçamento a 
sarie de medidas qUe teem continuadamente 
permanecido em vigor, por não terem· sido 
expressamente revogadas. . 

Esse trabJ.lho, porém, acarretaria tempo, 
pois s3r1a.necessario o exame minucioso -de 
um grande nu.mero de leis orçamentarias, 
correndo o relato1• o perigo de não menc!o• 
nar disposiçõ3s que estejam em vigor, e que 
assim ficarão revogadas com prejuízo da ar
recadação e do processo fiscal que presido a 
mesma arrecadação. · 

Com etreito, pau especificar essas disposi· 
ções seria preciso recorrer a; um grande nu· . 
mero dà annos e fazer estudo demor;\,do, o 
que retardaria. a discussão dà lei da recrita, 
sem vantagem, pois,. para a admiflistt~~ção, 
quando é certo que em todos os r.a.mos de ar
recadação só se teem manti~o àquella.s dispo· 
siQões: 

Ha mesmo um certo numer-o de ta.~as que 
estão om vigor ha annos e que foram decre
tadas em lei orçamentaria a sem ~s.~a dispo
sição deixariam de ser cobrada a. a.capr.atan:do 
prejuizos á receita., sendo no emta.nto a sua 
especificação longa. e desneces::~aria.. 

EMENDA. N • 41 

Additiva ao a.rt. 8°:-Acorescen~e-se o .s·a-. 
EMENDA N. 38 guinte:-Fica s~m effeito a. autorização con· 

. · cedida, nos termos do art. 2° n. IV da lei 
Art. 5•-supprlm~-se. n. 741 de 213 de dezemhl'o de 1900, &o Poder 
Sala das sessões, 26 de a.gosto de 1901.- Executivo para ari•enda.r ou alienar de modo 

Paula Ramos. · que julga.l' mais conveniente a Eiitrada de 
. _ Fe1•ro Central do Brazil. 

A Commissão em sua. ma.lol'ia. é de opimao 1 d 22 d t d 1901 
que seja. acoeita a · emenda. Tendo chegado ~a a. as sessões, · e ago~ o e .- , 
ao conhelllmento do Govot•no a.cousações ao lrmeu M'ao.hado. · 
arrenda.tarJo e informado o relator de que o A Commissã.o acceita a emenda. Que n&o 
Governo vae nomear commissão para áyn- era mais intenção do Governo usal' da. auto
dica.r dos factos, pa.reco - prudento adi~r a rizaçã.o conferida pi·ova-o a. facto de ter sido 
solttção da providoocia. proposta, a.tê que ella supprimida do · projecto deste anno. 
eejam esclarecidos 03 factos. como, poi•ém, a autorização dada no arQa· . 

EMENDA. N. 39 mento em vigor vigorará para o anno e 
como disso . não pretenda de modo algum 
usar o actual Governo, a Comrnisaão acceita. 
a emenda. 

Ao art. 5~-Supprima.-se: . 
Sala das sessões, 25 de agosto de 1901.

Anisio d8 Abreu. ~ Joilo Gayoso. ;__ Joaguim 
Pires, 

A Commisssã.o julga. prejudic~~oda. a emenda. 

EMENDA. N. 40 

Ao art. 8t-Supprima-se. 
Sala-das sessões, 22 de agosto de 1901 .

lfenrigue La1d~n • . 

EMENDA N. 42 

Additiva. ao art. s• do .projecto n. 150, de 
1901 -Accrescente-sa o seguinte-§§ -En· 
tro as'disposições·a que se refere o presente 
artigo não se çomprehende a autorização 
concedida ao Pocler Executivo para arren
dar ou -aliena.r do mo<\o que julgal" mais 
conveniente as estradas de ferro federae~, 
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ficando assim revogado o art. 2° n. IV da. 
lei n. 741, de 26 de dezembro de 1900. 

Sala das sessões, 22 de agosto de 1901.
Irineu Machado. -

A Commissão julga. prejudicada. a etnenda. 

EMENDA N. 43 

Para. ser collocadá. Ôndo c3nvie1·, salvo a 
redacção: _ 

Artigo. Fica o Gove1·no autoriz.ado a rever 
o re,qulamento do sello e a modiflcal-o na par· 
te que se re(e1·e ao sello de documentos, res
peitadas a$ ~eguintes dispo3if:õ~$ que · ficai'Clo 
em vigor desde jd: 

§ 1.° Fica revogado o disposto na lei 11· !559, 
de 31 de dezemb1·o de f89fl; na parte em qtú 
commina .a nullidade' dos titulas ·de obr.igaçt!o 
na'o sellados dentro dos 90 dias contados de 
sua data expressa. · · . · 

§ 2. o A taq;a da revaltda~ao nunca exceder~ 
d~ 25 'Ue.Jes o val9t: . rjo sello nos pr~meiros 
cinco annos da data do documento nem de 50 
por ce11to (50_ %) nos subsequentes, calcuiadas 
essas taxas . na_ . proporçlla .da quantia que o 
credor . se propuzer cobrar do deveclor. por 
saldo. 
- Eites preceitos terllo rz.pplicaçllo pa~·a quae&· 
quer documento• ai~da · na'o liquidados judi
oia~mente até ~ datq. desta lei. 

Sala da~ ~essões, 19 de agosto de 1901.-
JuUo Santos. · 

~ Oomrp.issão pã.o aceei ta a emenda.. 
Ha pou~o tempo foi expedido o l'egula.· 

mento sobre o sallo, depois !la votada. a lei 
·após largo debate nest_a._ C<.'.mara.. Esse regu
lamento tem produ~illo optimos resultados, 
~ando crescido muito a renda. dessa rub't•ica. 
que no emtanto devido a fra.udes o abijso~ 
de anno Para. anno apresentava sensiYel de
cliniq. Não lhe parece, pois, modificar essa. 
lei q11·o aft'ecta. a milhares de intet!esses e 
que cria, va.lores e direitos qua pQderâo e.:1tar 
~ mercê de innov~ções frEJiluente3. 

E?.IENDÂ. N. 45 

Acct•escente-se onde convier, entre a.s a.u· 
torizações concedidas a.o Governo: · · 

A conceder isenção de dh•oitos a.o mate
rial impot•tado para. os estabelecimentos ·de 
ensino profts.Sional mantidos ·pelo Districto 
Fedei•al, mediante relações a.uthenticadas 
pelo Prefeito. · 

Sala das sossõos, 24 de agosto de 1901. 
-Henrique Lagden. -Augusto de Vascon
cellos. 

A Commissão não acceita a emenda. Pri· 
meiro, pela. sua. ~xtensão não se especiftcand

0 

os institu~os a que se l'efere o favor em 
questão; segundo, porque isso importaria. 
em identica. concessã.o aos instif'utos conge
neres de todos os Estados e de outras muni· 
c i palidades. 

EMENDA N, 44, 

Accrescente-se : - As rendas. dos pro-
prios nacionaes passarão a ser arrecadadas 
pelos Estados onde os referidos proprios se 
a.chal'em situa~los, ficando as~im transfe
rido o domínio destes, na fórma. da Consti· 
tuiçã.o. 

Sala das sessões, 24 de agosto de 1901.
GiiLldino Lo;·eto. 

A Oommh1são não -acceih a. emenda. Os 
proprios nacionaes a que se refere a. 
l'Ubrica não pPI'tencem aos Estados e nem 
houve aindf!, lei que os tranferisse ao domínio 
dos mesmo.3 Estados, razão por que a. renda. 
a.rrecad.a.da deve sel-o pela União. 

Não é rJaturalresolver assurnpto de tal 
importa.ncia. como a entrega dos prop.rios 
nacionaes aos Estados em dispositivo ot•ça· 
mentario, tanto mais quando onerada ue 
r·esponàabilidades a União não póde despen
sar os recursos que dahi lhe adveem o ainda. 
neste orçamento <leu-se destino importante 
á. ren•la que prpccde dessa fonte. 

EMENDA N. 46 

Accreaoente·~Je onde convier : 
Entre as autorizaçõea eo11.cedidas ao Go~ 

vorno:-A ísentat• do direitos os objectos 
procisJs aos club:> de regatas. 

Sala das sessões, 26 de agosto de 1901.
!. A. Neiua. 

A Óommissão não póde aecelt~1· a emenda. 
As isenções de direitos desfalcam espantosa 
mente a renda fiscal e o actual momento 
não . permitte ainda. . coJloa3sões oomo a de 
que trata a ,!3menda. 

EMENDA. N, t 7 . 

Onde eonvil'r : Fica sujeito àpenas á tua. 
ftxa de~ 2 todo e qualquer vapor ou navio 
~ vela, seja qual for a sua topelagem ou 
carregamento que demandar qualquer do· 
portos 4a União, com o fim exclusivo de re· 
ceber ordens e seguir o seu destino, podendo 
demorar-se por 10 dias sob a fiscalização da.i 
a.lfandegas. respeitados os regulamentos de 
saude e policia do porto, a. receber provisões 
agua e comhustiveis. . 

§ 1 • o Na referida. taxa serão comprehen
didos todos o~ impostos aduaneiros como os 
demais a que estiverem eujeitos OIJ referidos 
navios, 
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EMEND.A: N. 51 § 2." O prazo de I O dias podQrá ser pro
rogado uor ma.is cinco dias pelo inspector 
fia alfandega.. salvo caso de força maior, que Onde convier: - Os iastt•mncntos de la-
deverá. ser justificado. · voul'a () machinismos. quando forem desti-

Terminado o prazo de cinco din.s, fica.r'á o nados ã.q fabricas de fazor• a9suc;u• o outros 
navio on va.por submettido ao mes1n o ra- prorluctos agrícolas, ficam isentos do impos-
gimen dos que dã.o en ~t·ada. por inteiro, tos de impor1iação . · 
franquia ou arribada. Sala das sessõos, 26 de a.goBto d~ tOOl.-

Sa.la. das sessões, 2(3 de a.gosto dl! 1901.- E1·mirio Coutinho. - J,!alaquias Gonçalves.-
Teiweira de Sd. , Alfonso Co$ta.-Rodrigues 1Jo1·ia.-PedJ·o Per-

nambttco.-Julio de ltfeUo.- Bricio Filho.-
A Commissão a~.~P.i t.11. 3. .emenda. o porto Mwei1·a Alves.-Percit·a de Lyr~. 

do Recife acha-se com etroito em posição A Commissão acceita. a emenda. do:;de qtte 
geographica especial a. receber navios de· se accl'esc<mte: ...'§.._Mediante lista ao Minis
qualquer tonelagGm que o procurarão de tro da }'azenda que d;trá a.s ordens para 0 
certo com o fim de l'P-<'.eher ordem, destle que d. d b" 
a.s companhias estrangeiras saibam que está. .cspa.cho, · uma vez verifica o que os o JO· 
adoptada entro nóS P<\l'a esse effeito uma ctos são importados po1• la.vradol"()s ou lO· 
taxa. fixa relativamente m odica. Presente.... dustt•iaes. · ; 
mente. por falta. dell$a taxa. o rec~io .>oil de 
mai~1·es de~peus, pl'OCUl'<\m os Yapores o 
navtos outrus portos pa.ra. esse effeito, em
bora sujeitos a viagens mais longas. 

Accresco que identica disposição foi vo
tada. . o anno passado e está presentemente 
em vtgor. 

EMENDA. N, 48 

Accrasccn te-ao onde convier:-FiclL roTo
ga.Llu o art. 3" da. lei n. 741, de 26 de de· 
zembro do 1900. 

Sala. das sessões, 26 de agosto de 1901.
Paula Ramos. 

A Commis85:o nã.o acceita a. emenda.. 
Não a rostabol~ceu no presente orça· 

monto, mas o dostmo que deu ao l'O.;ultn.do 
dessas opor<tQÕe3 o a.u torize.Qão sendo uma 
das maiures iwcossidad!IS da R.epublica., e 
te~do o Guvemo a.~~ hoje usado com o maior 
cr1terio dessa autorização, julga. que não ha. 
motivo pa.ra. supprimil-a. desde já. 

EMENDA. N. 52 

Aécrescento-se onde convier: - Continúa 
em vigor o ar;. 8• da. lei n. 741, de 26 de 
dezembro de 1900. · 

Sala das sessões, 26 de agosto de 1901.
Pa~la Ramos. 

A Commissii.o julga. projudicada, porquo já. 
acceitou emenda. identica. · 

Pattla Guimatci~s, pl'Csilfento, vencido 
qua.nto as ornond:t..S ns. 20 o 22 por acceitaL' 
a de n •. 21 , mantendo o statuo quo . -- Setze· 
dello Co)·rêa, roli1tor.-Francisco Veiqa, ven· 
cido quanto ás ornencJa.s ns. 15, t>2 (Jiminui· 
çfi.o do imposto de fumo) o 43. q11e a.cceito.
Mayl·inlt, idem idom .-.Nilo Peç11nlm.-Oot·· 
nelio da ronseca, com restricções. 

_O 8r, President.c- Tendo <lu.do 
a hora, designo para amanhã u. soguinto 
ordem do dia: 

Eli!ENDA. 'N. 40 

Votação do projccto n. 164, de l90i, com 
parecer sobre a emen(la olferecida. na 3 .. dis
cUssão do Pl'Ojecto n. 268 A, rle t900, do Se
na.do, que autoriza o Poder Executivo a ga-

. I'a.ntir os juros c ·amortização, durante 15 
Accrescenti:l-se onde couvier:-Fic.a rcvo- annos, na importaocia. annual de 71 :500$, 

g J~ a <lisposiçã.q oontidu. no n. IV' do art. 2• corre.>Pondentes ao elnprfl:~timo de ô50:000$. 
ib lõi n. 741, de M de dezembro de l900. juros de 7 % e amortização d() 4 Yo, que 
(-: .\arrendar ou alienar, do mudo que jul- cffec·tua~· a A~so?iação do Quarto. ~ente~ ar~~ 
g<~l' mais conveniente, a.s ostrad&s do ferro do ~raztl pala o fim de construu o e.d~fi~I 
da. União, applica.ndo 0 producto da. opera.- destmado á Escola de Bellas A rtM (.i d1S· 
ção "' , . - ft "n ·ra. d . . ) cussão) ; "'reoigamzaca.o n .. Ml o pu.Izeo . . Votação do projecto n. 81, de 1901, r~ta-
·_. Sala. das sessões, 2õ do agosto do 1901.- belecendo, para todos os eífeitos, o decreto 
·Paula Ramos. legislativo n . 657, de 25 do nov~mbro da 

l8<JJ (3a discus~ão} ; 
.A Commis.>ão julga pl'ejud.ica.da a emenda, 

pois já. a.cccitou emenda. que a.ttende a.O!I 
intuüos do digno Depu Mo por Santa Ca.
t.n:.winu.. 

Votaçã.o dà emenda do 81• . Het•edia de Sá. 
a.o projscto n. 38 A, de 1901, (\Ue autoriza. o 
Governo a confirma. r, attendcndo rts necés
sarlas va.gn.s, no primeiro pogto de official 



Câmara dos Deputados -Impresso em 21/05/2015 08:55- Página 43 de 59 

SESSÃO EM 2 DE SETEMBRO DE 1901 29 

do exercito os alferes graduados que tiverem o credito extraordinario rle 2:827$800 para. 
obtido as approvações plenas de que trata o pagamento a D. Eugenia·Torreão Corrêa de 
a1•t,. 95 do regulamento de 18 de abril de Araujo. viuva do jui~ de direito, em disponi· 
1898 (nova discussão); bilidade, bacharel Lindolpho Hisbello Cor· 

Votação doprojecto n. 201, de 1899, com rêade Araujo; . 
parecer sobre emendas oíl'orecidas em 2a dis- 2a discussão do projecto n. 85, de 1901, a.u
cussão do projecto n. 205, de 1898, que auto- torizando o Poder Ex:ecutivo a. reLwar á 
riza o Governo a mandar pagar ao~:; Drs. Fran· vi uva e het•deiros do finado major Benedicto 
cisco Antune3 Maciel e Arthm• Antunes Ma- Ribeiro Dutra a di vida por elle contrahida 
ciel a quantia de 385$500, importanciado gado com o cofre da Brigada Policial da Capital 
vaccum e cavallar fornecido ás forças legaes Federal, na importancia de 1:197$324; 
durante o periodo revolucionario de 1893 3• discussão do projecto n. 57, de IQOI, 
a 1895 (2a. didcussão); autorizando o Poder Executivo a abrir a.o 

Continuação da 2a. discussão do projecto Ministerio da Fazenda o credito (•xtraordina· 
n. 121, de 1901, autorizando o Poder Exe- rio de 104:542$583 pt;~.ra oc<!orrer ao. paga· 
cutivo a abrir ao Ministerio da Justiça e Ne- mento das gratificações devidas aos empre
gocios Interiores o credito de 100:000$, sup- gados da divers~~os alf<~ndegas da Republica 
plementar ao n. 14 do art. 2° da lui n. 746, incumbidos do serviço da estatística e revisão 
de 29 <le dezembro de 1900 ; de despachos em 1897 e 1898; 

2a.discussão dó projecto n. 116, da 1901, 3a. discussãodoprojecton. 77,de190l,re· 
autorizando o Governo abrir, por conta do 1ativa á emenda oJferecida na 2a. discussão 
Ministerio d1t Justiça e Negocias Interiores, o do projecto n. -217,. de 1900, autorizando o 
credito de 53:580$940 para pagamento de Poder Executivo a. abrir ao Ministef'io da 
diversas obras e melhoramentos no edilicio do Guerra o credito especial de 8:415$600 para 
J .. yceu de Al'tos e.Officios, hoje proprio na· pagamento dos vencimentos do tenente-co· 
cionu.l ; ronel lnnocancio Serzedello Corrêa., rever· 

2a discus:;ão do pro,jecto n. 133, de 1901, tino ao serviço do exercito e de lente da E~· 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao cola. Militar por acto legislativo; . 
Ministerio da. Justiça c Nogocios Interiore j o 3a discussão do project(i n. 67, de 190 I, au
credito do 6:850$, supplementar á verba ga. torizando o Poder Executivo a. abrir ao Mi· 
do art. 2° da lei n. 746, ··de 29 dezembro nisterio da, Guerra o credito extraordinario 
de 1900; de 4:806$ô30 para cumprir a sentença do Su· 

3a discussão do projecto n. 58, do 1901, premo Tr1~unal Federal que mandou pagar 
autoriza.ntlo o Poder Exooutivo a abrir ao ao major Democrito Ferreira da Silva os 
Mini~torio da. Fazenda o credito extl'aordi· vencimentos que deixou de receber como 
mu·io do 8:000$ pal'a paga.ment~) do aluguel lente, em disponibilidade, da Escola Militat• 
da. casa onde funccionou, !l\3 set()mbro a de- do Estado do Rio Grande do Sul ; 
zombr•o de 1809, a Delegacia Fiscal no Es- I" discussão do projecto n. 11 A, da 190 I, 
tado do· Rio Grande do Sul, o o supple· autorizando o Pode.r EKeeuti v o a abrir um 
mentat• de 20:000$ á vorba 9a....: Caixa. de credito da quantia de 2:638$045 ao Ministe· 
Amortização-da lei n. 746, de 29 ele de- rio da. Fazenda. para pagamento de forragens, 
zembro de 1900, art. 28 -· Assignaturn de agua e objectos de expediente fornecidos pela 
notas • · Companhia das Aguas de Maceió e outros, 

2a discussão do· projecto n.68, de 1901, por conta do Ministerio da ·Guerra,. durante 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao· os annos de 1894, ·1896, 1897 e 1898; 
Ministerio da Justiça e-Negocias Inter·iores o I• discussão do projecto n. 1.13 A, de· 1901, 
credito de 3:957$2'10, supplementar ao n. VI autorizando o Governo a abrir o credito de 
do art. 4° da lei n. 746, de 29 de dezembro 16:060$ para pagar ao bacharel UJllbelino de 
de · 1900, para vestua.rio e calçado de dez Souza Marinho os seus ·ordenados como juiz 
alumnos gratuitos que, em virtude da mes· de direito, em disponibilidade, decorridos 
ma lei, foram admittidos no Internato do Je 22 de abril de 1894 a 31 de dezembro 
Gymnasio Nacional, cujo numero foi elevado de 1900; · 
de 50 a 60. - 3a discussão do projecto n. 217, de UWO, 

2n disqussão do p:rojecto n. 120, de 1901, autorizando o Poder Executivo a ::tbrir ao 
autorizando o.Governo a abrir ao Ministerio Ministerio da Marinha o credito especial de 
da Guerra o- credito extraordina,rio de 11:760$ para pagamento do soldo ao vice· 
2:401$800 para pagamento ao marechal· José almirante Arthur Jaceguay, revertido ao 
de Almeida Barreto, em virtude desentença quadro e1Tectivo da armada. 
do Supremo Tribunal Federal; . Levanta-se a sessão áR 4 horas da tarde. 

2a discussão do projecto n. 43 A, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo· a abrir ao 
Ministerio da. Justiça. e Negocios Iuteriores 
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89~ SESSÃO Eli'I 3 DE SETEMBRO DE 1901 . nã.o da.'l'am rendimento, mas cuja 
causa. eíficiente era a elevação das ta
rifas.» Preside?tcia dos S1·s. Va.:: de Mello, (Presi· 

d ente), Agapito rlos Smtto:s, (3• Secretario), 
Ca1·los de Novaes, (1° Sec?·etm·io) e Va.: de 
Mello (Presidente) 

Ao meio-dia, procede-se á charua.da, a que 
.. respondem os Srs. Va.z de Mello-, Carlos de 
Novaes, Angelo New, Agapito dos Santos, 
Luiz ·aualbtnto , Gabriel Salgado, José Euse
IJio, Christiuo Cruz, Cunha Mat•:ins, No· 
~11cira Aceioly, Frederico Borges, Gonça.lo 
Souto, Eloy de Souza, Ta vares de Lyr·a, Pe· 
reira Reis, Lima Filho, Ermirío Coutinho, 
Bl'icio Filho, Julio de Mello, Elpid io Figuei
redo, Affonso Costa, José Duarte, Raymuodo 
de Miranda, Joviniano de Carvalho, Fausto 
Cru•doso, Seahra., Francisco Sodré , Manoel 
Caetano, Eugenio Tourinho, Satyro Dias, AI· 
V()S Barbosa., Adalbcrto Guimarães, Rodt·i
gues Lima, Paranhos Montenegro, Pinheiro 
Juni.ol', Deocleciano de Souza, Lour•enço Ba· 
ptista., Alves de Brito, Silva Castro, Pereira 
Lima, Martins Teixeira., Oliveira 'Figueiredo, 
Francisco Veiga, Esperidião, Bueno de Pa.iva., 
Francisco Salles, .A"dalberto Ferra.z , Manoel 
Fulgencio, I..indolpho Caetano, Olegario Ma
ciel, Dino Bueno, Bueno de Andrada , Rodol
pllo Miranda., Joaquim Alvaro, Edmundo da 
Fonseca., Luiz Piza, Cajado, Het·menegildo de 
Mora( , Teixeira Brandão, Carlos Caval
cá.nti, Paula .Ramos, F l'anci:>co Tolentino, 
Soares dos Santos e .Yespasiano do Albu· 
querque . 

Não é e"Jtacto isto : o Sr. Silva Coutinh o 
dizia. e escreveu .justamente o contrario, is_!;o 
é, que as estradas de f~t'l'O do noi'te nao 
da.v<J.m ren(l<.lo, porque as tarifas erani muito 
elevadas; nimca., porém, elle condemnou o 
desenvolvimento tla.s vias ferreas no nor·ta, . 
de que tanto depende o futuro ao paiz. 

Abre-se~ sessão. 
· E ' lida. e pbsta em di~cu8Sã.~ a. acta. 

O Sr. Atronl!lo Costa- Sr. Pre
sidente, não venho fii.Z c.H' unia censura. ao 
corpo de red.a.cçã.o de debate.i, ma,g nã.o posso 
deixar · que corram como meus, erros quo 
se notam no resumo do meu di~curso pu
blicado no Diario 0/licial de hoje. 

P or exemplo, logo no principio ha. úma. 
confusão, quando se diz que o projecto da 
bancada pernambucana foi pr•es~nte á Com
missão de -Tarifas .o que absolutamente não 
é exacto. O projecto foi presente á Com
missão de Fazenda, que a.té então nã.o lhe 
deu o seu parecer. · 

· E' uma. mcorrecção gt•a.ve que altera com
pletamente a verdade de meu pensamento. 
. No resumo ta.mbem se lê o seguinte : 

« Lembra. quo a.s t rtrifas das estradas 
do ferro tlo norte são· mais elevadas do 
que as do sul. Já um noü.tsel enge
nheit•o, o S1•. Sil\'a. Coutinho, tratando 
deste ít.'l~umpto, collllJa.t~u n. derrama. do 
dinhoi!'o para. coustrucção de linhas 
ferreM na.s regiões do norte, l)()l'que 

São estas as emendM msenciaes que jul
guei dever fazer ao r esumo do meu di~ur.so 
publicado no Diar io do Congresso de hoJe . 

Em seguida é approvada. a acta.da. sassã.o 
antecedei;l.te . 

Passa-se a.o expediente. 

O Sr. Cat•los de Novaes (l" Se
cretari o) declara que não ha expediente ~ore 
a. mesa . 

O Sr. Presidente- Não havendo 
oradores inscriptos na. hora. do expedien~e. 
va.e-se passar a. discussão do requerimento 
do Sr. Scrzedello Corrêa, otrerecic.lo na 
sessão de 7 de agosto proxlmo findo, cujo 
teor 6 o seguinte; 

«Requeiro que o Governo informe se teve 
conhecimento dos decretos ns. 97 e 155 do 20 
de se~embro c de 1:3 de outubro de 1900, 
pelos qua.es o Governo de Venezuela creou 
Alfa.ndega.~ na. zona. orien tal do Rio Negro, 
abrindo commorcio c navegação intet'nll,cio
nal através da Amazonia.:. 

o Sr.Seabra-Sr. Prosiucnte,pouctLs 
p <\lavras tenho a dizer. Von)}l) a. penu.'l trazer 
as informações que colhl no Ministorio do 
Exterior rela.tiyas aoobjccto do t'equorlmento 
do nobre Deputado pelo Pa.rá. 

Não é vot·di\de que tenlutm sido flStnbele· 
cidas alra.ndegas nesse loga.r indicado no ro· 
querimP.nto . O que houve foi que, em côn· 
sequencia do la.udo dado em favor da R.epu
blica de Venezuela contra. a Republica. da. 
Columbia, muclou-se uma. h s a.lfandegàs fun~ 
dadas pilla. Venezuela em torritorio que lhe 
não pertencia, :para. a Pedra de Cucuhy. 
Nessas condições, houve simplesmente dos
classificação. 

O requor imAnto dó nobl'e Deputado nã.o 
tem,_portaoto, razão ~e ser, e ai.nda mesmo 
que essa nação t ivesse estabelecido alfa.n· 
degas, desde que não prejudicavam a nossa. 
souera.nia.,porque cllanão póde fazer na vogar 
o H.i1l Negro, nà.o lia o menor ioconv~ 
nic nto. . 

Nessas condições, 11.credito q_ue depois de 
dada. esta eJtplica.ção, S. Ex . retirará. o seu 
re querimento. 
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O Sr. Drieio Filho- O requeri- mais este sei'viço ao pa.iz partindo para. esta 
mento aprBscnt-tdo á consideraçã.o da Casa commissão,cujas difficuldades não ignorava. 
pelo Sr. S3rzedeUo Corrêa, illustrado rapre- E' a terceira victima. Ao lado destes bravos 
sentante do Pará, encerra materiéi da maiot' e brilhante.3 officiaes ca.hem ta.mbem victi
relevancia. mados pelo inclemente clima daquellas re-

S. Ex. deseja que o Governo informe si. giões W soldados do nosso exercito-servi
teve conhecimento dos decretos ns. 97 e 155, dores modcstos"'e dedicados da Patria. 
de 20 de S3tembro e l3 de outubro de 1900, Certo de que a Cama.ra não será. indiffe
pelos quae~ o Governo tle Venezuela creou rente á perda destas vidas, pede um voto de 
alfandegas na zona oriental do Rio Negro, profundo pezar na acta de seus tra.balhos. 
abrindo commercio e navegação interna.cio- Nuito bem; muito bem.) 
nal atr'a.vez da Amazonia. 

Quem conhece os escrupulos do nobre 
DeplltaJo, os seus zelos e dedk\çõe >, não só 
po:t:o-todos os assumptos, como principa.lmente 
pelosq_ue se prendem aos Estados do Amazo
nas e Pará, desde logo vê que motivos de or
dem superior devem ter influído no espirito 
de S. Ex. para a apre.>entação do requeri-

O Sr. Presldent:.e--0 Sr·. B'ueno de 
Andrada requer que ::;o lance na acta de 
hoje voto3 de pezar pelo fallecimento dos 
Srs. capitão-tenente Cunha Gomes, capitão 
de fragata. Ca.rlos Accioly e capitão do 
exercito Potengy. 

mento. ·· 
O S L'. Seabra, reprosentante da Bahia, 

trouxe ao debate informações importantes. 
Entende, porém, que essas informações não 

bastam e quizera tambem poder escutar és· 
clarecimentos forneciuos pelo autor do reque
rimen-to.· 

Só assim, cotejando as duas opiniões, exa
minando os dons depoimentos, poderia formar 
um juizo seguro, con:ieguiria resolver com 
certa precisão. 

Entra no estudo da delicadesa e seriedade 
da.s questões int.\rnacionaes, mostrando qual 
o ,Papel tias nações fortes com relação ao.i 
pa.1zes fracos. 

l•;ntra em outras ordens do considerações 
t•ofurentes á matel'ia em discussã.o o lamenta 
a ausencia. do autor do r0ClUOrimento, qu~ 
ta.nta. luz devel'ia lançar sobr·o a creação das 
alfandega.s na zon;t oriental do H.io Negro. 
(Muito bem, muito bem.) 

Ningutlm mais pedindo a . palavra, 6 en
cm•r•ada. a discussão do requel'imento do St·. 
Serzedello Corrêa e adia.da,a votação. 

" O Sr. Bueno de Andrada vem 
pedir- á Camara par-a. a.companha.l' o paiz 
no sentimento doloroso que o opprime pela 
morto de illustres pa.triciDs que serviam 
na, commi~são scientifica de limites com a 
Bolivia.. 

Mentalidade superior, marinheiro bravo, o 
capitão-tenente Cunha Gome:l prestou rele
vantes serviços na missão demarcadora de 
limites com a Republica Boli viann., o foi 
neste posto que apanhou o garmen da mo
lestia que o prostrou. Carlos Accioly, outro 
distincto marinheiro dotado do elevada cul
tura., revelada no.~ seus l.n•ilhn.nte,;; trabalhos 
solJr•e a defesa nacional, ó a outra v ictima. elo 
dever. O capitão Potengy, um dos heróes do 
cm•co de Canudos, Qnde foi promovido por 
actos de bra vnra., não trepidou elll prestar 

Consultada a Cama.ra, é approvado o se~ 
q uerimento. 

Comparecem mais os Srs. Urbano San
tos, Carlos Marcellino, Sá Peixoto, Arthur 
Lemos, Antonio Bastos, lndio do Bl'azil, Luiz 
Domingues, Anisio de Abreu, .Joaquim Pi
res, Raymundo Arthur, Thomaz Accioly, 
Vi~gilio Brigido, João Lopes, Francisco Sá, 
Sergio Saboya, Augusto Severo, Camillo de 
Hollancla, Celso de Souza. Gomes de Mattos, 
Pm•eira de Lyra. Malaquias Gonçalves, Mo· 
reira Alves, Esmoraldino Bandeira, Cornelio 
da Fonseca, Podl'O Pema.mbuco, Ep:J.minon
da;;; Gra.cindo, Rodrigues Doria., SylYio Ro
mero, Neiva, Augusto França, Milton, Tos
ta, Felix Gasp<u·, Paula Guimarães, Au· 
gusto de Frei tas, Tolentino dos Santos, Edu
ardo Ramos, .José Monjardim, José Mareei.;. 
lino, Heredia de Sá, Celso dos Reis, Henri· 
que Lagdon, Nelson de Vasconcellos, Oscar 
Godoy, Augusto de Vasconcellos, Sá Freil•e, 
Raul Barrow, Nilo Peçanh~, Theophilo Ot
toni, Monteiro de Barros, Penidó Filho, 
Monteiro da Silveira., Alft·edo Pinto, ca.r· 
neiro de Rezende, Lamounier Godofredo, 
Mayrink, Landulpho de Magalhães, Eduar
do Pimentel, Rodolpho Paixão, Pa.dua Re· 
zen de, Fernando Prestes, Moreira da. Silva, 
Valois de Castro, Costa. Junior, Azevedo Mar
ques, Ovidio Abrantes, Benedicto de Souza, 
Manoel Alvos, Xavier do Valle, Alencar 
Guimarães, La.menha Lins, Barbosa. Lima, 
Germano Ha.silocher, Francisco Alencastro, 
Victorino Monteiro, Aul'eliano Barbosa, Al· 
fredo Val'ella e Diogo'Fortuna. 

Deixam de compa.recer, com causa parti
cipada,o . .; Srcl. Gastiio da Cunha,José Boiteux, 
Pedro Chermont, Rodrigues Fernandes, Gue· 
delhn. Mourão, João Gayoso, Soare{ Neiva, 
Trindade, Silva M.Lriz, Estacio Coimbra, 
Vet•gno cio Abreu, Marcollino Moura, Diony
sio Cm•q ueira, Sampaio Ferraz, Martinho 
Campos, Custodio Coelho, Julio Santos, Au~ 
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reliano dos S<1ntos, Pereira do:; Santos, Ran
gel Pestana, Es ;evão Lobo, Viria.to Masca
renhas, José nonifacio, Iltlefonso Alvim, 
Leonel Filho, Necesio Ta vare3, Antonio Za
carias, Artlmr Torres, Nogueira Junior, Mi
randa. Azevedo, GJJ.stavo Godo:y, Domingues 
de Casteo, Oliveirn. Braga, Adolpho Gordo, 
Paulino Ca.rlos, Alfeedo EUis,Antonio Cintra, 
Francisco Moura, Angelo Pinheiro, Pinto da 
Rocha, e Cas::;iano do Na.scimeuto. 

E sem causa, os Srs. Albuquerque Sorejo. 
Sm'zedello Corrêa, Teixeira de Sá, João 
Vieira, Araujo Góes, ArroxeUas Galvão, 
Castro Rebello, Galdino Loroto, Irineu Ma
chado, Barros Franco Junior, Antonino Fia
lho, Joaquim Breves, João Luiz, Henrique 
Salles, Carlos ottoni, Lamal'tii1e, Cincinato 
Beaga, Lindolpho Serra,Joã.o Candido,Marçal 
Escob~t r, Ri vada via Corrêa e Campos Cartier. 

ORDEM DO DIA 

E' annunciada a continuação da 2"' discus
são do :projecto n. 121. de H.JOI, autorizando 
o Podet· Exel~utivo a rtbrie a.o Mini.~terio da 
Justiça o Negoci1JS [ntel'iorc~ o credito de 
lOQ:OUO$, supplomentá.r n.o n. 14 do art. 2°, 
da lei n. 7Hi, de 29 de dezembro do 1900. 

O 8r. Pa•e8lden.t.e-Tem a palavra 
o Sr. Morciru. Alves. 

O I!J•·· 1.\lor•elrn &.lve!ii!! diz que as 
relações do collogub:mo, que nmn te v<~ nesta, 
Casa com o .• illustr:ulo mineil'o, que actua.l
mouto tlil'i::o os Negocios do lntet•ior o da 
.Justi<,:lt olJrig-am·no, pela primeira vez quo 
vom di.;cutil· assuruptos roh~tivos á sua 
pastn., a tblleital·o e razor sineel'o'i votos 
para quo S. gx, dosompenhe a suu. alta 
missão com bt•lllw na1·a o sou nome c gloria 
Pc\ra 1t :ma terra. ) · 

Sabe que a missão confiad11 ao illustre "mi
neiro é, no momento actual, espinhosa; mas 
tambem sabe que S. Ex. ter envergadura 
para desempenha.l-a, fugindo do ca.minho tri~ 
lhado pelo seu antecessor, o Sr. Epitacio, o 
inventor de conspirações. , 

Entrando na apreciação do projecto em 
·llcbate, seja-lhe permittido começar dizendo 
que este pedido de credito supplemcntar á 
verb::~.- Diligencias policiaes- attentas as 
circumstancias a que se vae referir, consti~ 
tue um grande oscandalo. Não ha factos que 
justifiquem o procedimento do Governo, g<ts
tando, om meio oxercicio a.pena.s, a verua do 
trezentos contos, votada para todo o exor
cicio. 

A mensagem que o Sr. Presidente da 
Republica dirigiu ao Congresso, no dia 3 do 
~naio, diz que a. ordem publica. uuo foi a.Lte-

rada até esta data, sendo certo que, depois 
desta data até á do pedido do credito em de
bate, nada houve tambem. O Sr. Ministro 
<lo Interior, em seu rclatorio, diz tambem 
que a ordem publica não foi alterada, e, 
sendo assim, em que é que esta verba foi 
gasta~ 

Não parece uma affronta ao Cqngrcsso de
clarar o Governo que tmda de extraordinario 
houve, que a mais perfeita paz reinou em 
toda a Republic<t, e no em tanto vir aflirmar 
que esgotou toda a verba, facto que nunca 
se deu nest(l paiz? Não p:1rece evülente que 
esta verba foi destrahida em outros fins? 
Será possivel que a. Camara. lance a sua ban
deira de misericordia sobre os te grande 
escandalo ? ~ 

Si não mentem informações que tem, estão 
tambcm esgotadas as duas .. verbas de cem 
contos de réis cada um::t, destinadas e evcn~ 
tuaes c soccorros pubticos. E' altamente con
sm·avel que o Govm·no peça novo credito 
sem dizor em que gastou o primeiro, e a 
Camara _não pôde ·decentemente approvar 
este projecto sem que lho sejun fornecidas 
minucio:-Jas informaçõed. 

Fallou so, é certo, em u11... onspiração ; 
fizoraJll-se prisões c depot'Íia<,~ões, mas tudo 
i::; to foi tão ridieulamentc Ul'l'itnjado, que 
.iulguu accrhdo na<la dizer a respGito. Parte 
dos,;a vel·ba., que hoje se pretende suppl'il' · 
Ct)m cem conto., mai::~, seria, porventura., 
gasta no preparo desta comedia. indecente'? 

E:;to Cl'edi to nã.o pótlo, não devo sol' con-. 
cedido som que o Governo declare clara
mente como o em G uo despendea a v01•ba, 
votada, aliü.,; a müor até hoj:'., concedida, 
pLJ.r<t diligencias policiaes. · 

A C~rrmra deve ser I'igot·ostt n:t vot<wã.o 
de scmelhant()s crcditos. 

Quando Be fecham os ;u·scnaos; quando se 
al'rendMn a~ estradas; q u:1ndo se pat·u.ly;:;am 
Ol serviços publicos, nã.o póde a Camat'i.t 
accedor ao pedido de um credito da. mttU:roza 
deste. (Muito bem ; muito bem.) 

O Sr. Bueno de Andrada 
não sabe si votará. a. ·favor ou contra o cre
dito em discussão. 

Si o credito ó para attcnder á ordem pu
blic<l. ameaçada, dará o seu voto, 

E' o que deseja ver demonstrado cabal· 
mente, porque não deseja votar despeza al~ 
gum<L quo não seja. a bsolnt<\mentc in1pre
scindivol. 

Qna.n(lo o Sr. nr. Ciunpos Sallcs assnmiu 
o Govemo, dechtl'OU q no a sua. administração 
se mnacte!'iZ<tria pola mais rigorosa econo
mia. dos dinheiro~ }mbliéos. · 

O ora.1lor, neste ponto, é intransigente no 
apoio qu~ prcstt~ tW IH'ogn~mlll<~. do Go· 
ver no, 
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Está ~:empre di sposto a, vohr mcdi<h s que 
iln}>ol'tem om economias, cst<."L ,:;Qmpro dis
po.~to a evitar o.,; cs banjamcntos. 

Quer, porém, conciliar esse seli justo de
sej() com a, necess idade da manutenção da 
ordem publictt. 

Assim, só dal'á. o seu voto ao projccto em 
debate quando lltc prov.~rcm qno os cem 
contos de réis são necc~sarios para a. tran
quillida.dc pub'ica ser assegurada. 
. Não quer vot;tr em confi<).nça, porque a sua 
confiança nos homens pu1Jiicos tem sido con-
stu.ntemente illudida. -

E' bem possível que o actual Ministl'o não 
tenha n ecessidade dei'lte credito, que foi pe
dido â Camara pelo seu antecessor. 

Ha tres annos tem o Parlamento votado 
aitgmento de despezas para. a policia' desta 
Capital. . 

Ainda no anno findo,_vptou um augmento 
de praças corrc . .;pondentes a um batalhão. 

J2 coincidencia. notavel: sempre que se 
augrnenta uma verba da policia, apparece 
uma conspiração, e para conjul'al-a f'az·se ne
ce::;sario um credito supplementar ! 

Parece que a conspiração faz parte da 
actual politica republicana, acompanhando-a 
em todos os passos . 

Conclue m:mda.ndo á Mesa um ycc1 ue
rimcnto em . que pcrle que o pt•ojecto em 
debate ··v:L ás Cummissõos de Orçamento o 
Justiça. 

Vnm á Mos:t, tJ lido, alloitulo c po:-;to eon
junta.mcnt.e em rliscussão o seguinto 

lt I~CJU E: RI MENTO 

}ÜH}I.WÍl'O lliiU U }H'O,jecto Jl. 1:-tl, tltl }!)OI, 
voU.o ;i, Commi::são de 01:çamonto c nuds q un 
sob1•e ellc so,ia. o11vida a. Counnis~iio do 
Justic,::L. 

Sala da~ so~~ri : ·s, :-1 (lo Sf't.~m bro elo WOl • -
lhu·nn de A.t1tlnrdr1. 

O St·. Ii"'J•ec.le~·i•~o r_·hn·ge!!O r li t. qw~ 
a discu::1sãu clt ~sLe ct·odHo foi bl'ilhu.ntomcnte 

· iniciada pdo ilJ;rstl'e Doput:ulo Sr .. Henrique 
Lagdon c por Deptlt<i.rlos dr\ distincta btmcada 
pernambucana. Aos oradores vcin pi·ostu.t' o 
seu valioso conçlll'.':lO o illustre Deputado pa.n
lista que acaba cl(} sontar-se, que terminou 
apresentando um requerimento. . 

No seu discurso, o nobre Deputado Sr. La
gdcn tratou do accnmulo de serviços a ca,rgo 
do Districto Federal, a seu ver, inopportuna
mento, pois q uc neste projecto nada, se pó de 
ützor u. t•espeito. E' da opinião do illustl'o 
Dnvutadu; ,inlg:t nccosst~r·ia a divisão do sor
viço, ma:-.~ uma rtiforma tão importante uão 
pódc ser vot,adu. em um simples projeeto de 
ct•erlito. Deplora que o nobt•e Deput:ulo tt~n lw, 

Camara Vol, Y 

commct.ti!lo um e ngano, eu gano a qnc fui 
induzido provavelmente pP.la leitura do <tl'
tigo 1,le um jorn<1l dostLL C<J,piGal, julgando 
que toda a vel'ba de 29:~ :000$ (Soccon·o:-; pu
blicos l tivesse sido g::tsta em diligencias po
liciaes. Não ; ella foi applica.dn, em diverso~ 
serviços, cabendo apenas uma pequena parte 
á rubrica-Diligencias policiaes. Re~pondendo 
a e . .;te ponto do discurso do Sr. Lagden, julga
se dispensado de tratar de outros, que foram 
mais de carecter politico do c1ue, por assim 
dizer, technico. 

Passa, portanto. a responder ao iUustrc 
Deputado pernéltmbticano que se occupou do 
assumpto. S. Ex .. achou exquisito que esta 
verba tenha sido atigmentada de an no para. 
anno, e que os crimes tenham ta,mbem au
gmeniiado·. Ahi mesmo está. a explicação do 
augrriento : si os crimes crescem, claro est.i. 
a necessidade de ser augmentad:~ a, vcrb::t 
para reprimil-os. 

Mais exquisito é se fazer censuras ao Go
verno, porque não explica essas despezas de 
caracter reservado. Si ellas são de ct~i'acter 
re:lerva.do nfl.ó podem ser explicadas o nunca. 
o foram, nem no tempo da monarchia e nem 
depois de proclamado o novo regimen. };": de 
outra maneira não póde ser. · 

Ernllora ligoiramonte, se occupat•ã. das 
accusaçüc:; feitas pelos nohres Deput :~dos no 
tocante :t~ puhlicaçõt ~s ontl'elinhad;~s da im-
prensa. . 

Quct• ua, im)H'Cn::oa, propl'iamcnte dita, 
q um· nos dono minados ent?·elinhmlos, o oradot· 
vti um mnio nal,ur·al do divulgar o pensa
mento o liJrmar opiuião. Os Gonrnos tam· 
lJOill re pt·cseJltam uma opinião, tambom re· 
pr·usontam }Winci lJÍo~, o ni nguom LIICS con
t,I'~LM·:t o dit·oHo do u~ ; u·om rlos moios licito:; 
pam afllrlllat• o sou l>CllS:tliHmto, p;driotic;t
lllüntc in~pit•atlo uo hNll gcl'altlo p<~ i~. 

A 11111 apar·t.o oiJ~m·va que : ~ delcsa uo Go-. 
vmí1o nnnea sn l'ct. nxdn~ivamnntc no Diario 
Offl'dof. Na q IIP~L:i.11 tln nlenwnto sr!e\'i I, em 
1~71, o )rl!'Mll t111 l'niliJJit'J'cin ln' ilhava por• 
esi.Ps 1\ntt·r·linh:ulo~, dt~~ m:ti~ not.a. vei.~ ta
lento~ tla,t111Cllagcwac;1o, os -Nabueo::; o:-> liut:~ 
mão Lobos, e tantos outt•os. 

Então, como hoje, fizol'a,m-~c~ a::; m esmas 
acciisaçõgs. · 

Ma.is tarde, quantlo Saraiva teve de en
frentar a qu~stão da eleição diecctn,, foi 
nr>s. entrelinhados que os seus amigo.;; sus
tentaram aquella gloriosa. campanha. 

Pensa, pois, quo ao Govcl'no corre o dever 
de ()'astar o fl.UO julgar necess:tt'io na det'csa 
c s~stontaçã.o dos seus pt·ineipio:~. 

O nohro DJpttt.:Hlo por S. Paulo, o St.·. 
Btwno ele A1ulr•a.da. dnvo l'Ocordar-so 1111n o (:o
vot·nu do !::it•. Pl'uJ.ente dn l\1ora11~. ao (tllal 
S. Ex. . dodicadamento apoiou, nruw;~ c:-;c arii•Ll 
a liHP.j;t, IHhS :tCCllS<tÇÕfJ::> , 
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Most l'a, dL\ um quad.Po que lê á Cam:.Ha, 
que e~ tas d ;·;;;pcza.s ~fio de to1los os Govcmos, 
desde 189 l, dGSIHlZ<ts do c:.tl'actcP reservado e 
qnc não comport:tm oxplic tçfb. _ 

Corta,montc os nobres Ucpllta.dos estao no 
diL'cito de pe:liL' explicações sob1·o o credito 
em discussão, mrtB o credi to, em. que lhe pezo 
dizm• a SS. EEx, é d;tque!lcs que não ad
mittcm e .-;clarccimento. 

O Sr. Celso de Souz<t :.tprovcitou o 
ensejo p~t.ra critica,t• o Govemo e sobretudo 
a. administt'a\ ã :J do Sr. Dr . l~pitctcio P c:-;soa. . 
Referindo-se n. osta ad.minist!'ar:ão e a este 
ex-ministr·o o orador é ínsuspci to, por isso 
que sc:npro es teve em a.rraia.os · diHet•cntes. 

Pó1lc, portanto, Lllzor que S. Ex. nobilitou 
~útuellc ca.rgo. 

Foi um minisko opBl'oroso, lnf;1tigavel e 
dcixi1 traç.)s inrleleveis de sna. admini~tra.
çi'io 1wncsta e cl'ite rios:L. 

Assim e xternando-se não se propõ e a de
fender actos que de alguma. fôrma t enham 
excit<tdo o cbmor publico e que hajam in
corrido na justa crit\ca da politic<t. 

Recl<.Lmar:.l, no cm i;anto, G .sentimento de 
justiç:t dos nobres Deputa,dos p .w~t os que 
toem a responsabilidade do Governo. Si ;~s 
autoridades constituídas não ti vessmn man
tido a ord.em publica. naquelles tristes o me
mor;weis dias de junho, se !'iam inepi.as. 
A luz, por(nn, j<i se vae faz;_mrlo, Cllffi os ro
latorios publicado:~, daquelles a quem c<tbüt a 
responsa.l.Jilidadc no momento. 

Sú lhe resta tratar do requerimonto do 
nobro Depul;arlo por S. Pi~Ulo, em q 110 podo 
que o credrto volte á. Cummhisào do Orç~a.
mento e 11 ue SQlJrc olle soj:t on vitla a de 
Justi1,'a.. · 

N:ts propl'ia.s con!'Üileraçõ; \S de S. L•:x. o 
orador· vê 11 ma 1lesnocos~idado pal'lt 11 uo v oi te 
o credito ác1uolla~ CummissõeH; 

Si os a.ctuac ,; 1\linHt,t'o d;t .Jnsti~'n. o ellefo 
da Polici:t nad:L dissor:tm a I'cspoih, (i por-

. que cnten;lom sot· o cr·odito nw:esl!ario. !Jo
m <ds, :t mnnsagem em q uc se o pede, ó do 
Presidente da. Ropu blic:.~., cnLicJa.de moral q uc 
.não v a. !'ia.. 

Tambom p:1!'a ir ê.'t Commissão de Justiça. 
não ha nece~;idade, a menos q ttn se o não 
consid<Jrc inconstitueional e illcgal. -

Assim, defendendo o credito, na ausencia. 
do"' illustJ;>e. relator da Com missão de Orça
mento, o Sl'. Mayriok, relevem-no os nobres 
TJcputa.rlos quo o ca.ptivam com a sua at.tcn
çfi.O, certo de quo o dominon nest:.t trtbuna o 
cspi1•ito do mn:t cord ia I id:trlc c estim:t q ne 
sempro dndicou aos so11s honrados colloga.s. 
j'Afuilo lnJm ; mui/o fJCm. O rmtdOI" cJ felicitado.) 

•• Sr. Iltu~no d'~ And1•ndn 
obsiJt'V:.t. qull, clo}luis das Jlalavras tio nobre 

Deputado pelo Ceará, impõe-se a marcha do 
crcditu pa.r::~. a Commissão de Justiça. 

S. Ex. quiz justil1car a má a ppticaçã.o dos 
dinheiros pnblicos em enttelhinhados do .To1·
nal do Commercio, com exemplos nocivos do 
t.empo d<~ propaganda brilhante do abolicio
nismo. 

Citou 8. Ex. as historica;;; defesas, en·tr·eli
nhadas, ao ministerio João _Alfredo com o 
pscudonymo de homens illustres de Ingla
terra, os quaes no Senado tiveram a deno
mirmção de inglezes. 

Incontestavelme nte si es.-;;os ent1·elinhados 
foram pagos com o (linheiro de impostos, 
não h:1 negar ·ctue taes f<.tctos são ainda. hoje 
dignos da, maior censura. Ali(~s. o~ abusos 
actu:w s não se justificam com alm~os pas
sados. Os homens da ·mon·n'chía "tinham, no 
cmtanto um<1 a t t enuante p orque naqnelle 
tempo, formavam opin ião em redor do nm 
governo que se batia. pela abolição dos escra
vos. Outm attenuantl\ é que não havia, então 
lei explícita , qual hoje succedc, que vedasse 
o anonymato da. imprensa. 

Hepcte o quo já teve occesião de dizer 
destes adigos. . 

Não sabe por que verba, eUes são pagos, 
mas o que não soffro duvida é quo elles são 
pa.gos pelo erario publico. 

São ;u·tigos insertos na parto incdictorial 
om cntrelinhado o o preço desti1S publicaçõ_os 
é oxtraorrliflario. Não so pódc attribnir seu 
paga.mcn to ao bolso particular e não lhe 
eon~ta quo partisse de alguma agremiação 
politiea quo so tenha, org<ulizado p:Lra o fim 
do feri L' os inimigos do GovN·no. Logo, po1• 
1\XCfu~ii.o, SóLhOIU esta!':! Uns fJC7.ilS do crario 
publico. 

l~ntrctanto, não ter<"t duvi1la om modificar 
sua convieçã.o, de::;do qun qmtlquor !lo .~ DBpu
tados :;ovcH·nistas lho dllcl:u-e qucsaho de onde 
.. mlw o dinhoil•o (lliO pagaesta.s dospezas. 

Nã.o pó!ln aceoittLr a justificativ<L do sou 
iHIIRf.re collcga. o Sr. Frcdol'ico Borges, 
q11an1lo nã.o acha digno ue cl'itica, <1ue o 
Governo lance mito (lo .~ entralinhados para 
sua dofesc.t, porque oukos Govornos o ti
zer:tm. 

Qual é a idéa. qnc se deíende nos ontroli
nhados do .Tornal do Comnw-r·cio ~ 

Alludiu incidon temente ao arrendamento 
das Estradas de Ferro do Norte, que con~ 
tinúa a chami1r do patota maxima,_ decla- · 
rê1ndo q\le o~tá, · convencido de que o Sr. 
Prcl'> idente da Republica sanccionando-a foi 
victima de sua in c~ompetcncia · sobre o as-
sumpl;o. . · 

Voltamlo a tra.t rtrdo projecto em discussão, 
aclw, q 11e o Cioverno nlitndando publicar estes 
artigos inl'l'inje :t Constii;uição, qucprohibe o 
a.nonyma,to, c p a,r<~.o que s~ sol'iftqu~ si existe 
ou nã.u esta. violação, parece-lho que o pro-
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jecto deve ir á Commissão de Constituição o 
de Justiça. 

A a.ttitudc, pois, do seu collega pelo Ccar<l 
não devia ser de defesa ; S. ·Ex. devia, como 
o orador, desejar pôr um termo a este abuso, 
tanto mais vergonhoso, quanto cllc revel<~ 
que a Republica só encontra. ~lelcu:>ores no 
anonymato. (kfouito bem. ; muito .bem). 

, 
o Sr. Brieio Filho- Deverü~ 

de a.ccorclo com os precedentes, de.~de que 
faltam poucos minuto.~ para. a nltimaç-ã.o 
dos trabalhos, pedir p<Wa. :ficar com a p::~ la· 
vra para o dia segLünte. 

Não o furá, entretanto ; hão cprer, : .bso· 
luta.mente, não dosej:~ }Ji'otehr o deb.::.te do 
·peesentc projecto. Os intuitos da opposição 
não são :protelatorios. (Apoiados.) 

TamlJem não pedirá. proi·ogaç:i,o do hol'a, 
porque, além de nã.o prctcndeL' llemorar no 
recinto os seu-; collcgas qno o escutam, não 
tenciona causar á Mesa tão grande incom· 
modo, poi~ são os membros da I\Iesa os q no 
mais soJfrem com a~ prorogações. 0:{ govm
nistas debanda.m o deixam <t Commissão do 
Policia a braços com os trabalhos proro
gados. 

Resumirá entã.o as sw1s considerações, 
para que caibam dentro do curtoespaço do 
que dispõe. 

E' eontrario ao cl'edito que se debate; 
não pódo dispensar o seu apoi ao pr·ojecto 
que consigna mais 100:000$ pal'<l as despezas 
da verba secreta. 

Não se pr·opõo a dcmon~tra.r os motivos 
que tom piLra. assim proceder. Outros oL·a
doros jü. os cxpuzCI·am brilhantemente c não 
tem argumentos a. accrcscentar. -

Vem apenitS chamar <t .... ttenção da Crtmam 
p:tra a organização da or·dom do dia. 
Vinto e sois projnctos for'itm retirados dii 
ordem do (lia. c apenas fica.r·am, pat·a serem 
lliscutido~, projectos do credito. 

Terminatla a discussã.o do crcdi to par-a a 
verb<t sect·cta,, lá. vem o credito de 5:~ :580$94p 
para pagamento de diversas obras c melho
ramentos no edificio do Lyceu de Artes c 
Ofllcios. - · 

Depois deste vem outro credito de 6:850$ 
supplementar á verba · ga. do art. 2° da lei 
n. 746, de 29 de dezembro de 1900. 

. ' A este segue-se o de 8:000$ para paga
mento do aluguel dç~o casa. onde funcciona 
uma delega.cia :fiscal.· .. 

Temos mais um de 3:957$200, um de 
. 2:401$800, um de 2~827$800, um de 1:197$3.24, 
: um de 10-!:542$583, um de 8:415$600, um de 
l 4:806$630, um de 2:638$045, um de 16:060.~ 

e finalmente o credito de 11:160$000. 
Quem procurar na ordem do· d-ia- outro.~ 

_projectos passará pela decepção de não os 
encontrar. • ' 

nem sabe o orador que á Mesa. compete a. 
organização da ordem do dia; afóra os casos 
em que o Regimento intervem, o Sr. Presi
dente tem a necessaria autonomitt o inde
pendencia para oeganizar a ordem rlo dia 
como melhor entender. 

Não cogita do censurar o Sr. Presidente, 
em quem reconhece um cspirito justo o 
digno. . •· 

Faz a critic,t, entretanto, quo a irvlepen
dencia do mand;ti:.o lhe faculta e aclm ex
trn.ol'dina.ria uma ordem do dia contendo de 
pl'inc:ipio a fim exclusivamente projectos do 
credito. 

Confessa quo si nega o seu c,tpoio a alguns 
dcs~ns projectos, <lá, por(~m, o seu auxilio n. 
otül·os, cuja, juséill.caçi'í.o resa.lta. ao prinieiro 
oxa.mo. 

Coneoe<l:l.l':~ para. twgumcntar que todos 
estejam em condições de ser a.ppeovados. 

Ot·a, os projcctos om discussão abl'em Cl'O· 
ditns mt importa.ncia a_p1·oximada do 
3UO:OOOO;f;OOO. 

Os quo· figuram na ordem do di"a. pal'a, vo-. 
tn.çi'i.o andam po L' pe L'to do 400: 000$000. 

Esgotada a ordem do dia, teríamos de pan
cada a. Ca.mara concedertdo despezas nu ya· 
lor docerca do 700:000$000. 

E' isso razoavel ? 

Não seria proforivol, mesmo concordando 
em quo todos os creditas s~jam justificavci~, 
quo as dospez;as fossem votauas por pa.rcollas, · 
aos poucos, attondendo aos rocm•sos mingua· 
elos do nosso Tho~onro,reduzido a. tristes con
dições pela. politica dosa~aua. c infeliz dos <1uo 
nos govot·nam? 

Uma sa.ngL·ia tã.o gra.mlc,l'eita tlo umi.t voz, 
nosso oru.riu publico tfio dep;tuporadu, 6 bas· 
t<Lnte pnl'igosa, é do sérias o apprJhonsi v as 
consoqnoncias. (Apoiados.) 

Ct•(:<l ii;n o ma.is crodi to. Tttn to el'O<lil;o. Sr. 
Pt'osidcnl;o, em um p;üz om tlo~crot!Ho , foir.o 
pola impnwidoncia o lltlt.t~ llo m•itmi.it~:fi.o rlo 
um Governo quo assignala ~~ :m:t <ttlnr~nisi;L'<~
çfi.o em meio do dosastr-e; n TIJi.LÍS do.msi;res ! 
(Apoiados. Muito bem; 1mtito bem.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encor- · 
ra.do em 2a. discussão o artigo unlco do pro
jacto n. 121, de ·190 I, 1icando adiada. a 
votação . 

E' annunc~'lda a 2a discussão do projecto· 
n. l16, de 1901, autorizantlo o Governo a 
abrit•, pJt' conta do Mini~ terio d<t Justiça. e 
Negocias Interiores, o ct'edito d':l 53:580$940 
para pagamento de divor.-;as obras e·m3lho
ramcntos no cdificio do Lyceu dél Artes e 
O!Iicios, hoje propl'io nacional. 

O 81•, Drieio Filho- Peço a pa.' 
la,.vra. 
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O §r. President.e-Tem a palavra 
o nobre Deputado. 

o Sr. Bricio Filbo-Sr. Presi
dente, já. agora não ni ilitam o.:l mesmos nio
;tivos que 1nilitavarn ha pduco. 

As considerações q uc tenho a fàze1~ sobre 
este projecto :.não cabem dentró do -pequeno 
espaço de-tempo que me resta. · . 

Nestas condiçõ'és peço a V. Ex. que; atten
dendo aos precedentes, me reserve a palavra 
pá r a amanhã. 

Fica a discussão adiada pela hora. 
Vae a imprimir o seguinte 

PROJECTO 

N. 112 A-1901 , 

fim d·3 ser entregue ao Sl'. Alberto Sàntos 
Oumont, como pPemio pelo resultado de sua 
experiencia de um b::t lão dirigível, feita en1 
Pariz a 1~ do corrente. 

Sala das sessões, 17 de julho de 1901._;, 
Augusto Severo.-parlos Cavalcanti. 

'o Sr. President.e- Estando ade~ 
antada . á hora, designo para amanhã a · 
seguintQ ordem do tlia;: 

Priméü·a parte, até 3 hora.s ou antes: 
Votação do .projecto n~ 164, de 1901 , com 

parecer sobre a emenda offerecida na 3a dis~ 
cussão do project~ n. 268_ A., de 1~00, ~o Se
nado, que_ autoriza o Poder Executivo a 
garantir os juros e amortização, durante 15 
annos, na importancia annual de 71:500$, . 

·correspondentes ao emprestimo de 650:000$, 
Auto-ri.za o 'Governo a abrir o credito de juros · de 7 o I o . e. at~ortização _de 4 o / o, q~c 

too:oOO$ tw j"Jifinisterio ela Inaustria, Via- effectua.t a Assocraçao doj"Quarto_d~nte~~r~o 
ç((o e Obi·as Pubt-icc~s· com o fim de ser ' en- -do B_razil p~ra o fim de constrmr o e~~fi~10 
tregue ao Sr. Albe~·to Santos Durnont, comi!. · dest~nado a Escola de Bellas Artes (3 dis-
prem i o pelo r~sultado de sua expe?·ienci'a de cussa;o); _ · . . . _ . 

· um bal~.r:o dirigivel ·· · Votaçao do ~roJecto n. 81, ~e.1931, resta~ 
. belecendo, para todos os effmtos, o deCl~eto 

- O projecto n. 112, de 1901, que manda dar -legislativo n. 657, de 25 de-novembro ~e 
ao engenheiJ;'O Alberto Santos Dumonlnm 1899 (3a discussã~; . 
:premio de l 00:000$ pelo resultado de suas. . . Votação da 'emenda do Sr. Heredia 4e Sâ 
experiencias de um balão çlirigivel, propõe a ào projecto n. 38 A, de 1~01, ql)e autoriza o 
solução de uma divida de patriotismo. _ . -Governo a · confirmar, . attendend(f á~ Iieces~ 

Ao B1•azil cabia, certttm(3ntB, .o dev~r. de sarias vagas, IÍQ primeiro posto de' otiteial do . 
auxiliae o erp.penho cop1 que o mundo sCien.- exercito os alferes graduados que tiveram 
tifico se exforça para resolver o problmna da obtidô a;s approyaÇões plenas dB que trata o 
w~vegação aerea, qují1 praticabilidade um art. 95 do· regulamento de 18. de abril de 
nosso . compatriota fôra o primeiro a .pôr em 1898 (nova discussão);· ·. 
evidencia. ' . . . . - Votação do p-roject(\ n. 201- de 1899, com 

Dever· menor não é tributar as lio~ena- .parecer sobre eíneiidas offerecidas em ~a dis
gcns devidas ao joven lJrazileiro, que com ·cussão do projecto n:. 205, de 1898,_ que aú
ta.nta tenacidade, tanta. fé, tanta , abnegação ·to ~·iz;a . o Governo a. mandar .pagar aos Drs. 
esM. completando a obra de Bartho1omeu de Francisco Antunes Maciel e. 'Arthur AntuneS: 
Gusmão. Maciel a _quantia de 385$5'10, irripi:n;tancia do 

Quando eUe recebo appla.usos de todos os gado vaccilm e cavaUar fornecido ás forças 
l)ctizps, quando a imprensa dos centros 1Í1ais legaes durante o período revo.lúcionarió"de 
cuJtos o _accl:ima dignó.· das mt~is altas dis- 1893 a 1893 (2a discussão); · 
distincçõe::;, não seja a pa.tria bra.zileira a Votaçãô do projecéo n.l21, de 1901, auto. 
ultima. a animar-lhe o esforço c a. premiar- rizando . o Poder Execútivo a abrir ao --Minis
o" merito. .· teria da Justiça e Negocias Interiores o. cre-

A Comnüssão de Orça1nento dá; _pois, o dito de-1 00:000$, supplementar - ao n ~ --. 14 do 
seu cordial àssentimérite> ao peojecto n. _112 art. 2° da lei n. 746, do-29 dezembro de 1901 
e pensa que elle deve, ser approvado. (2a <liscussão) ; · . . _·_ · . _. · 

· Sá la das Coriunissões · '3, de setembro de · 2a discussão do projecto _ n. , 116, ·de . 1901, 
1901 .. -PaulaGuimarü'es', prmidente.~Fran- at~t~riza~do o Gov.ern:o a a:brlr~ por,c(?D:tad,o_ 
cis(:o Sâ, relator .-CorneUo ·ela Fonsca .___, Mimst~rw da Justiça. q Negoetos InteriOres, 
.i.lfaj;r-ink ---F1·andsco Vei!Ja o credito de 53:580$940 ·para ·paga1uento de 

· -. · diversas obras e rnclhora1l1éntos no edificio 
Pi·ojecto n. 1t2 -1fJ01 do'·Lyceu de Artes e Officios, hoje proprio 

· O Congresso Nacional~decreta: 
Art. I. o Fica c Governo aut'ori.zado a 

abrir ·o credito de l 00:030$ ao lVIinist.crio .da 
. Jnclu.stria, Viação e Ol!Jras Pttblicas. com ? 

nacional; . . 
2a discussão . 9-o projecto n ·. 133, {fé 1901, 

autorizando . o Poder Executivo á abl'ir ao 
Ministedo da ·_.r,tstiça. e _Negodo"s Interiores-o 
credito de 6: 850$,~ supplemen~ár á. verbâ ga. 
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do ::n~t. 2°_ da lei n. 746~ de 29 de dezemln·o 
de 1900; . 

3a discussão do projecto n. 58, do 19)1, 
autorizàndo o Poder Excéutivo a (l,brrir q,o 
Ministerio da _ Fazend<:~ ó. credito extr.aordi
nario . de 8:000$ para pagain~~to do a·luguel 
da casa onde funcctnou, de setembro a de
zembro de· iR99, a I)eleg(1ci~ Fiscal no Estado 
do Rio Grande do Sul, e (} sqpplemontar de 
20:000$ á yerba ·ga_catxa de Amortizaçãq_,.. 
d e~ lei" n. _ 746, de 29 de dezembro de 1900, 
art. 28-Assigna:tqrq,s, de riq~~s; ·, 

2a discussão. do prqjeetp n. 68, de 1901, 
a.utorizando o Poder Executivo - ~ abrü~ ao 
MiÍlisterio da· Justiça e Negocicts Iritedores 
o cr.edito d~' 3:951$'200, . suppl~p~~nt~r .. a.o 
n. VI do art. 4° da lt3i n:~-746,.dtj'29qe 4o
zembro de ~900, P,~r~ ve!:ltuari~ e ~~1ç~qo qe 
dez alu1pp.os g~·Çttuitos . que, e.m vrrtuq~ - rla 
m.es1Ua le~, for(1n,+ admi~tidos ~q . !nte~·pato 
do Gymnasio Nacion~l, · qqjq 11~ffi~I'O, fot ~~~-
vado de 50 a 60 ; · 

3á d,ü~çussão <to P,roje~to p,. 57? d~ .1901, 
. autoi'izando o Poder Ex(3cutivo a Çtb~·Ir ao 
Ministerio da FazGnda o credito ~~trª'qrdi
nario -d~ 104:542$58:3 p~ra _ qccprr~r 9-~ p~ga
m'ento das gi~[l,tifiq~ções d,13vi<lq,s um~ ~rnp!'~
gados ~e- di vef3a,S ~H<1ndeg(1s. 4~ R~p~b}t~a 
~ncJJ.m"QtdP$ dq s(3rYtco de esta~t~t~c~ e revtsaq 

. de despl:l.cl1Q ~lU 1897. e 1898; 
3~ _ {U~pps~~q do m•ojecto .n ~ 77, q~ 19qj, 

·relativo â emenda otrerecida. da 2a dtscussao 
do prÓjectc)11 .. 217, q"e 1900, a11tor!iàr:t4o o 
Poder ·Executivo a abrir ao Ministerio da, 
àU.erra o crecHto _"ésp~cial dQ 8:4I5$&oo pq,r~· 
pa,ga,niy.p.to d.os y~pcirne11tos do ]ep(3nte-co~õ
nel Inn.ocencw SerzedeHo Corre~, l'GVertido 
ao serviço do exe~cttq . e el-e lente Çla Escola 
~;Iilitar por acto iegislativó. · -
Segund~ part~, ~s 3 Jlpr~s o~ ~n. t13~ : 
Discussão uni c a qq. p,a,rec~r q. 3?, ~~ 1 ~QJ, 

concedeod9Ucen,ça ao §r. Deim~~ÇlQ 4rthm· 
. Pi!].to -da fto~]lci, par~ · cor;Jer·y~r-s~ a.usep,~e 
dos trabq,lhos <Ia C~irJ.al'a ; · - , 

9Qa SESSÃO EM 4 DE S~~'l'EMBRO DE 190 l , 

Presidencia dos Srs. Vazo de lJfello (.P1·esi~ 
dente) e 8aty1·o Diag (2° Vice~P.;·esidente) 

Ao meio-dia procede-se (L chamad.a, a que 
respondem os Srs. Vaz de Mello, Carlos da 
Novaes, Angelo' Neto, 4-gapito dos Santos, 
Luiz (Jualberto,· Serzedello Conêa, José Eu
zebio, Christinó Cruz; Cunha Martins, Ray
Iní.mdo Arthur, · Nogue~ra Accioly, Frederico 
Borges, Gonçalo ·$ontó, Eloy de Souza, Tava
res de Lyra, Soares Neiva, C~lso de Sot1za, 
Gomes de Mattos, Bricio Filho, João Vieira, 
Julio de Mello, Elpidio Figueiredo, José Dua-r
te, Raymund~ de Mil·an(l.a; Joviniano de Car
valho, Sqabi'a, i_;,rancisco Sodrl'l, Manoel Ca
etan;), · SatyrQ Di;u;,Alves Barbosa, Paeanhos 
Montenegro, Henrique Lagden, Augusto do 
Vasconcellos, Rau.i Bar.ro.-lo, .neoleciano do 
sq·~za, _ · Nllo Peçallh~,· • Lqurençó · · a·aptistct, 
Oliveira figueiredo~ Joaquim Beoves, Theo
phHq Ott,)Jii, E~pen~diU,o, Bqeno qe Pa,iva, -· 
Carneiro ' ele Roz~nde, Lan}ounior Godofrcclo, 
tandulpho de Magálh~es, Ca,dós Ottoni, 1f:t- . 
noel ' FuJgancio, Lindolpho Caotalio. E,dnardo 
Pimentel, Olegario Maciel, Patl.ua. Rezende, 
úino Bueno. Rodolpho · I\iiraíida, Joaquim 
Alv·aPo, Edmundo da Fo"3-'leca, Heí·menegildo 
de Moraes, Teixeira Bt'il;ndãd, Paula Ramos, . 
Francisco Tolentino, 9ermauo Hassloçher, 
Aureliano Barbos<:t e Vespasiano· de Albu
~uerque. 

Abre-se a sessão . . 
:W lida e ~em q~b~ te ~ PB~oyad~ ;:t acta 4a 

s~ssào ant~cedente. 

Pttssa-se ao expediente. 

O Sr. · Agapito do~ ~a~r~os 
(3o ~ecretario, sert,úido de primeiro) pro(;.çdo 
á leitura do seg-uinte · · · · ' · 

EXPEDIENTE Discussão . unica do pâ.recer .:q.. 38, _do 
1901, cpnoedendo licenç<:l, ao Sr. Depq.tado Officios: _ 

.. Pedro Leite Chermont ; · · · 
Discuss~q· untça (1.<:) p~rec.er. n.. ª6, 4G 1 ~O 1, Do Sr. 1 o Secret~~·io do Senado; . de 3 do 

opinando pel~ pãp ~cGe.it~çãq da,~ ~lteraçq13~ corrente, 'aommuiücàndó a esta Ca1~ó,ra ÇHW 
propostas pelo sr. Paq.la R~mqs ~o pq,ra..- o Sen(J.do, nessa data-, enviou á s(l.ncção pre
graplío unico do a~t. 132 do Regip1~mto; ·sid~néial a 'resoltÍÇão do Congresso Nacional 

Discussão unica do projecto n. lp7-, de, aU:todú(ndn o Gcrverno ·a dispensa-r · a The-Leo
J901, .p_I.'Of02"andq ppr mn ~nno a. Uc~nça P,Ôl~-~ri~.R'O;~lW~il ·· -r;oinpany -· da ?Qrig~ção de 
- '"' constrmr o trecho entre Glycerw G Se1•ra do 
concedjda ª' JY.Ia.nQI31 Joaq!JilJ:!. Ferreira., pot> Fracl __ :ê, . da E_·~,s. t. r.·adà,. do.- Fe.:.rro.- . Ce_ P-. t_rq,l de 
toiro dp, extincta, IuspectoriÇL G~ral.de Es-
tradas de Ferro. · Macap.ê.~lntetrad[L · 

Levanta-se a sessão ás 4-horas e 15 nii- -· Do Minisie:-io da Justiça e Negocias Inte-
nutos -dá tarde. riores, de 3 dõ corrente, devolvendo, devi

damente sanccionados, dous dos· autographos 
da resolução do Congresso Nacion.al,autóri
zando o Poder E}\:ecqtivo a abr1r a este 
Ministerio o credito supplémentar de · .. 
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6:727$754 á, vm'ba---Pes3oal da Secretaria da 
Gama .. ra dos Deputados-para pagamento, no 
corrente exercício, a um cheío de secção 
incumbido da bibliotheca e de um conser
va~ur da __ mesma hilJliothcca, nomeados por 
dehberaçao da mesma Gamara em sessão de 
6. de julho proximo findo.-Inteirada, en
VHLndo•se um dos autographos ao Senado. 

Do Ministerio da Faze1;da, de 31 de agosto 
proximo findo, satisfazendo a requisição 
desta Camara no otricio n. 135, do 5 do 
1nesmo mez. -A -quem fez a requisição. 

criterio e santidade de vida desse distincto 
prelado - do qual basta citar o nome':
D. João Antonio dos Santos. 

Da vida de S. Ex. já Inencionei alguns 
traços, bastando dizer que foi nomeado bispo 
do Rio de Janeiro, cargo que recu.~ou por 
sua grande Iíumildade. 

Delle dizia D. Pedro de Lacerda que era 
um dos primeiros bispos do Brazil, por 
sua intellig·encia, illustração e virtudes. 
(Apoiado.) · 

Do illusl re Sr: Dr. I. Tosta, não era de 
esperar di versa apreciação. ' (A' Commissão de Orçamento.) 

Rer1 uerimcn to 3: 
- As demais informações de que deu conhe· 

De Alzira da Silva Borges, viuva do-mestre 
da officina de fundição do A-rsenal de Guerra. 
da Capi~al Federal, pedindo pagamento de 
montepw a quo se julga com direito.
A' Commissão do Fazenda, 

De Manoel Casado, de Almeida Nohré, pro-· 
pondo-se, por si ou por elY1prez~t ou compa. 
nlüa que organizar, a esta!:> Jccer um ser
viço de navegação fluvial no rio Amazonas e 
seus tri!m_tarius, medtante as condições que 
estabelece.- A' Commissão de Ob1·as Pu
hlicas. 

I)e Lujz Parelti e outros, machinüJtas da 
Patrornoria do Arsenal de Marinha. desta 

- í Capital, pedindo equiparação de S3US venci
mentos aos dos patrõe:) da mesma rcpartiçlo. 
-A' C~mmissão de Orçamento. 

cimento S. Ex. á imprensa foram filhas da 
precipitação ou levez~t daquelles que, a 
respeito do estado physico ou moral do prela
do diamantinense foram, porventura, consul· 
tados. Creio, firmemente, que S. Ex. estaya 
persuadido de que .essas informações_ eram 
reaes; peço, entretanto, licença para hnpu
gnal-as, conhecendo eu pessoalmente e ve· 
n_erando bispo de Diamantina, sendo ·filho e 
relacionado no nm~te de Minas, conhecend~ 
os homens e as cousas de minha. terra, po
dendo fornecer as~im dados mais seguros. -

Sr.:;. Deputados, vae para dous. ann~s que 
começou a circular 'O boato da mvahdez e 
inc::~pacidade physica do venerando prelado 
diamantióense. Não quero nem tenho neces
:-5idade de declinar nomes, bastando assi
gnalar- a co in :idencia da· viagem a Roma de 
uJn aspirante á coadjutori~ do mesmo pre-
lado. .O facto . alarmou profundaro.ente a 

O Sr. Carlos Ott.oni-Sr. Presi- uioce:;e de Diamantina, que ama com o máis 
do Jt~, pedi ~ palavra para, em conti- entranhado affecto o seu digao pastor;. feliz
nuaçao de um primeieo discur-so que proferi mente o boato serenou. Agora, mal decorrido 
n.cs.ta. Casa, relativamente a. um<t guerra in- o tempo àssignalado, referve de novo ossa 
S1d10sa que so está movendo ao venerando trama urdida·, com vista de desgostar ou ar
bispo do Diamantina, accPcscc•nta.r al()'mnas ranca.r de sua sêde episcopal o vener·avcl 
observações inuispensaveis para elucidação chefe da Igreja Diamantinense. Nunca serão'· 
do mesmo assumpto. -. por demais os protestos. . _ 

H l,jo, ~o .correio da A:fanhã, li um artigo do Eu, senhores, venho aq_u1 levado, arras· 
Jlosso d!Stlllcto collega o Sr. Dr. r. Tosta, tado por proprio impulso de minh'alma, 
quo contraria em parte as informações que obedecendo (1 umpensamento intimo de mi-
trouxc a esta Casa. nha conscienc'ia. _ 

S ·.Ex: ~isso, neste artigo, que' trazia a Talvez· o venerando bispo de Diamantina 
I:m?Itco mforma(·ões cxactas com relação ao não approvo esta representaçãp espontanea 
obJecto do meu discurso, e conQebida nestes que julguei dever tr~zcr ao Corpo Legisla
termos: tivo de meu paiz, mas cada um age por seus 

«A verdade é a seguinte:-o virtuoso jmpulsos, cumpro aquillo que entende que é 
prelr~do do Diamu.ntina, cuja. santid<;~,de dever seu de consciencia. · - .. 
ú~ VIda é notoria, conta já 80 annos, e Passemo.3 ás informações. 
n~o póde, com a frequencia que se faz ·O Sr. D. 1oão Antonio dos Santos tem. na· 
mister, a bem da ·religião; na aetuali- verdade 80 annos, mas a idade nada .. Im
dado, percorrer a diocese· em visitas porta-; o chefe da Christandade, Sua Santi
pa:o;toraes, administrar o sacramento da dado o Papa Leão XIII, tem. mais de 90 annos, 
confirrilação e ordenar sacerdotes, ceri- e re(J'e com alto cri ~erio, com lucid_ez ex
monia em que é indispensavel ã leitura traordinaria, com mão segura, o governo do 
de textos do ritual.» .. mundo catholico. 

. Felizmente ha plena harmonia de vistas, O Sr. bispo de Diamantina tem procedido 
Justeza de apreciação, a Tespeito da, virtud0, sempre de uma maneirlt irreprehensivel na 
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gestão de seu bispado; é llffi espírito Incido, O SR. CARNEIRO nE REzENDE- E muito 
uma intelligencia brilhante, ta.Lvez a mais brilhantemente. 
brilhante do norte de Minas: o SR. CARLos 0TTONI _Repito que 0 Sr. _ 

O bispo de Diamantina é a alma, a vida, o bispo tem feito viagens pastoraes ; ainda ha 
conselho de.todo s:m rebanho. ~ - pouco f\>i á cidade do Serro, sendo ahi cer-

A sua idade não perturbou 0 brilho daquel- cado das maiores demonstrações de affedo e 
Ia intelligencia nem alquebrou-lhe as forças respeito, e agora, talvez este mez, vae em 
do corpo. ... visita pastoral á cidade do Curvello, onde as 

""' principaes famílias e povo em massa S(} 
S. Ex. dirige, elle sô, sem secretario, o preparam para fazeP-lhe a mais carinhosa 

multiplo _expediente do bispado ; elle mesmo recepção~ 
re.-;ponde suas cartas, ás consultas que re-
cebe;reza diariamente o seu Breviario,passa Respeito, como ninguem mais, _a Nuncia
os dias no confissionario, celebra, administrá tura apostolica~ as altas autoridades da 
todos os sacramentos; saperintende dous col- Igreja; -porém, ellas, podem estar em erro, 
legios e uma fabrica de tecidos de suas or- como verdadeiramente eu creio que .o estão. 
phãs e é a um varão nestas condiçõe.~ ... _ o SR. SERZEDELLo CoRRÊA- Neste sen-

O SR. EDMUNDO DA FoNSECA----' Mas, quem tido o testemunho de V. Ex. tem grande· 
quer . demittil-o 1 - valor. 

O SR. CARLOS OTTONI--,Já me pronunciei O SR. CARLOS 0TTONI- Ainda hoje, con~ 
a respeito, dizendo o que era neccss<irlo versando com ur_n. distincto medico, que .-
dizer. . , · cultiva a intimidade com o Sr. bispo de Dia~ 

-man tina, _que com elle se cor responde,. 
O SR. EDMUNDO DA FoNSECA - Alguma mostrou-me uma carta de s. Ex., perfei-

intriga de padre e sobre isto nada podemos tél,mente le!!ivel. E' uma let.tra de octo!!e- -
fazer. ~ "" na rio, mas bem legi vcl. 

O SR. CARLOS 0TTONI- Nada peço. Mas, senhores, realmente me parece uma. 
Aproveito-me da minha cadeira nesta Casa violencia desnecessaria em querer-se impor 
para prevenir as ~ltas autoridades da Igreja ao bispo um .coadjutor. (Apoiados.) Não se 
contra as intrigas que as assediam, fazendo crata. a:-;sim um tão il.lustre quão virtuoso 
grande mal a meu districto. · pdnci_[!lc da Igreja. (Apoiados.) 

E V. Ex., que fatla com tanta liberdade no 0 SR. VALOIS DE CASTRO __ Elle pede 
qu<3 julga interessar a S. Paulo, porque quer con.ujutor -~ 
impedir-me de usar de meu direito nas ques-
tões que aifectam o meu districto ? O SR. CAn.Los 0TTONI - Não, senhor. 

0 SR. EDMUNDO DA FONSECA_ Não lhe Não O pediu; acceitará por humildade o 
coadjutor que lhe exigirem. 

quero impedir cousa alguma. Acho isto, entretanto, uma injustiça, um 
O SR. CARNEIRO DE llEzl~NDE _:_ Os Depu- luxo de violencia, um erro funesto. 

tados i'allam como querem c elo que querem. O hi:-;pado, por outro lado, é pa.uperrimo, 
· O SR. EDMUNDO D1~ ii'oNsgcA- o que acho e a mitra não dá para um, quanto mais 

.. é que o a.ssumpto··nã,o interegsa n, cn.mu.ra. para. dous - bisp0 e coadjutor. 
' · - N::~. sua pobreza, _entretanto, o bispo de 

O SR. CARNEIRO DE REZI~NDJ~ -O Estado Dütmantina t 3m feitô milagres. Acha sem-
não 6 atheu; é simplesmente leigo. pre sobras para. os infelizes, pilara os fa-

0 SR. CARLos 0TTONI -Todos temos 0 di- mintos,. para os neces.;;itados. -
reito de fazer as observa-ções que enten- Julguei dever trazee estas informações á 
dermos. - Camara por um dever de consciencia. 

0 SR. EDMUNDO DA FoNSECA- Justamente 
como nós. -

UM SR. DEPUTADO -Tem todo o direito de 
trazel-as. (Apoiados.) 

0 SR. CARLOS O'i'TONI-Sento-me certo de 
que cumpri um dever. (llfuito bem ; muito 
bem.) 

O SR. CARLOS 0TTONI ~ Eü~ disse t'odos : a 
minha ,questão é provar que o bispo, está 
ainda forte e valicl_o, está no pleno vigor de 
~~a intelU,gencia, __tem ~emo~i~ p~rfe~ta,. 0 81 ... Henri<IUé. Lagden _ 
-~pre os. d~~~re.~ d? _se~ mmisterw, faz Sr. Presidente,_ venho de:::obrigar-me do com: 

:VI Itas .Pasto~ae::s, admtmstr~ os s.acrarnentos promisso que tomei na sessão de ante-hontom, _ 
da confirmaç~o e ordens saGordotaes. justificando um projccto de lei que vou ter 

Ü SR. GERMANO HASSLOCHER- 0 cnef'e da a honra de submetter á apreciação dos IUCUS 
Ig·reja Catholica tem. 90 annos _e dirige a cotlegas, o que - não . pude fazer então por 
Igreja Catholica do mundo. · _ absolu~a falta cl.e tem:po. 
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A gt'<tndeza do3t<t assmnhléa não se impõe actúa, não g<tmntindo a, continmtçilo de seus 
unicamente pelo mi,;tet' de oceup<tr-se sú- cJuprcgos. · 
mente das causa,; nHüs a,lcvantadas, mai~ E' voz cünontc n .f<.tZ parto de dísp~>siç:ilo 
no IH·c .;, daruwUa:;; que mai.> dr: pcl'to in- lr.6al a o hrigaç~LO q w: t t) lll o fnnccional ismo 
tct\~ss~un as nceossidttdc.-l vitrtcs do nosso pnblico,"' JnórJnen to o q nn I ida com <linl~eiros 
l)tdz. ou tem so lJ sua guarda artigos valorizados, 

Embora. s3ja. uma das suas qualidades. a oiJriga.çilo de, a.n tes rlc assumit· o exercício 
lcgislan<lo, tra,tm· de moditlca.r, melhorar c do ca1·go, sujoHar-se a uma fiança dotm·nü
concorrcr com os cleme11to.'l uo seu. saber, nad<.f·e taxativamente exigida por lei. 

- com a.s fulgurações de suas luzes, P<tra o en- Digo-taxativamente obl'igauo por lei -
grandccimento da patria, apresentando e pol'quCl me parece, sem o prévio c.onllcci
discutindo medidas que m :Lis facilitem a monto, sem ter a. competenciu. c os · a.ttri
evolução do paiz para Q. consecução a ql1e butos que outros, versados no direito com 
se almeja, quee nas gmndes medidaR finaJ?- tanta profiCiencta, com tar1ta. largueza do 
ccira.s, cp~cr nru~ gt·andes ni.cdirlas economíc<ts, vistas, tem aqui justificado os seus peojcctos 
quer nas quo dizem com a lavom·a. o com- de lei, por sahcr que faz parte de Um regu
mercio c <L agt·ieuHnt'á , 11ào sinto ütlle· lamento o este é qua;;i. sempre calcado ou 
eCJ'-mc a iniciativa filiO devo ter em certas baix<~do por cfl'eito de uma lei: estas obri~ 
o determinaJ.as fJnestões, pelo facto de gaçõns qno ahi se. ach r~m contidas o sã.o ta.xa.-
n:tn terem n. niag-nitude <lo tacs e t;tcs pro- tivamontG, como aílit·moi. . 
jcct;os de lei. medidas como est1ts que vcnlto Nem um funccion(').rio, pqis, J?.otlj)rá. as
de <tpont<Ll'. que possam eoncorect· pitl'a mo- sumir cstll.'> responsabilidades, nem um om
lhorar o hcrn-estar do nosso p<tiz. pl'Cgatlo podqrJ. gerir, -em qualquer rcpar-

N:to ú, poi~. R<ímentc incnmbid:t ú. C:L- ti~~io ou clepartamento do governo, sem quo 
mara., ao Congresso, a t<tt•eJa unica de deposite, prévia.mcntc, a qua.ntia neccssaria, 
l egisl::w sobro ossos as:mmpt.os de gL'<Lndc al- embot•a pÇ>r termo ou por deposito de titulas 
Cl111CO lllOl'<tl C material. tlo divida publica, para poder - entrar na 

Embora limitad;t a uma csphern. mnito posse o no goso d. ssas funcções. 
diminut<J., nã.o tendo compctencia c estudo Por clfoito de cscrupulos das administra
paPa apresCiitar mcdid<bs que venham salvar ções em geral, maxi~ n<J.qnellas depen
o paiz da crise ctue ateu.vessa (nilo apoiados), dcnci<tg em que as fianças são obdgatof'ias, o 
nem por isto me julgo iphibido de elaboi·ar pes . .;oal destas depGntlencias e principalmente 
projectos que tenham em vista garantir daquella <1 que me vou rcportar..:_a Estrada 
rlireitos e debater e sw~tentar que as)eis, a de Ferro Central do Br<Lzil, tem annual~ 
Çqnstituiçõo, t13em sofi'ddp interpl'!}tações so- mente, finalizado o exercício, de fazer a suh
phisticas. · · ,. ' · stituição por .meio de ull1a· ·cspecie de r()cti-

Não é por certo, Sr. Presidl3nt.e, 9igno ficação ou revisq,p do:~ fii.!>dores q i.ip, por 
de rop<tro 011 censura, cOrno já. t.iv~ occasião termo, assignai11 na thesoura ria <l<Lquella 
de dizer, 0 facto dG subir á. tribuna para Estl'a<i<L o compromisso que tomara.p1 por 
a.presenta.r u. m. ou ou.troproie.· .c .. to q· uc, como quantias dctcrmina.das,. como · unicos re-

" sponsu.v(3i:>. ~ 
disse, não alfecta o esta<lo q.ctual <lo pajz, Este escrUP\IIO muito natural, e,;sa cxigon-
.nem tão pouco o aggrava pelos m1'us que 't d 1 poss<t tr·~zer. · . cia mui o . ig!la e t01.rvavc e que de certo 

tempo par~ ca começou de ser executada, 
Julgo-mé no direito de vir a esta trihuna, originou-se do facto, a.té certo tempo muito

com o desaS;)ombro de outros tan';os, apr.e· constante, de ihdividli. _,s que haviam assi
sentar projectos que def'enda.m ou acaute- gnado tel'mo de fiança, como garantia do 
leme ;tes mesmos rlii~eitus c regali;1s. · determinados funccionarios, terem fallecido 

Na sessão de ante-hont13m, Sr. PresideQte, c outros mesmo até fallido ou ficado em 
quando pela primeira vez tive a folicídaqe condições financeiras n.luito contra·rlâs ou 
de solicitar da Camara, por intermedio da oppostas :iquellas no tempo em (tno 'haviam 
Mpsa, o o.nda.mcqto de üm .projccto de lei assignado essas fianças. · 
qno por excesso de trabalho até o presente PaN um pe~soa.l numeroso como é o da. 
nã.o havia apparecido ou xido dado :i dis- I~stra.da de Ff3l'l'o Central, em quo as ne-

. cuss~o, . ao 1;c:rJ'}1'nar declarei rLuc no dia .cessidados mai.~ se avolumam, em que as 
scgt:unte, apr\}sent<wdo um projoeto rle loi, !lifficultladc:iassoberbaín e a.vulta.m e tot•nam 
eu n iJ.da ma.ls f'aria. <tne evitar as aspLll'nr.as mui trLs vozes inexequi vcis essas medina.s, 
c difficttld<tllns, ~olve~ os embara.çus 1pw, ll<t JHdas :'lltiJ.-;tituiçõrH <pw m11itas vezes teem 
époc<L actnld, SéLIJ Qncontmrlos a cu.d;L passo <tne lhzm·, H:-1-;as difliCIIlda.rlm, mui~ tS vQzes 
pelos que tewn uo cnmpl'ir- <lúvet'<lS impustus i.IISIIJWI'a.vni-l, I Dlllll 1.t•azi<Lo como corise- · 
por lcl e que muitas voz~:<s :-;e voem ao dcs· IJIIUIII'.ia lo ,!.( iea. o l'a.d,.n:41 a. pm·rla. dos pt•opl'ios 
abrigo, llelll. 'força maior que sobre oltes empregos, u IJlltl tj l'Palulont.n <In la.st;inHll\ 
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Ot>a,, scntlo este pessoal digno de condcilcen
dcncia c de complacencia desta Camara, 
tl justo que, pela. sua lwa, vontailc,pcla. acqni
sk.ií.o lcgit~ma 1lo~ snus direitos, até cceto 
ponto se veja ft'n'n. do alcance das garl'tts 
qnc constantemente ~obre cllc são deitad;ts 
c o empolgam c o levam, por es.~as difficul
dades que acabo de mencionae, á miseeia, á 
dcsgl'aça. 

Quant11s c c.tun.nta.il vezes ten1os prcsen
cin,do, ob~crvado mesmo, o facto dcindivi!lno-> 
que durante um certo numero de annos 
tendo-se desempenhado cab(l.lmente, com a 
maior moralid<Lde possível e cóm o respeito 
que a si proprlo se impõe, pela nccessiüaue 
indeclina:vel ue garantir a sua honr.t, garan

-tindo os dinheiros publicos, tendo uma fé de 
officio immaculada, da noite pa.ra o dia. pela 
necessidade dq conseguir um;.~ outr;_~ fiança 
c n~w o conseguindo, ser atir'ado c.1 ru<t, ci ih-
l.'elicidade ? . 

Era necessario, Sr. Presidente , que uma 
1nedid~ qualquer fos:>o suscitada; não uma 
niedid11 que vi·ess~ revolucion<.Ll' completa
nicnto o systcn1a, a4optado e em exec1H~ão 
r~aqqellas casas, para a moealidadc dús sous 
actos c parq. a boa disciplina que ali i feliz
mente reina. 
E~üt IrH:ldÍda, q11e ,julgo bn.sta.ntp liberal e 

. quo nã() aff~çt<1 de modo algnn~ os rcgula.
:mento3 que <upda se ap"Qam em vigor na 
Estraq11 de Ferrq CeriGral do Br<J,zil, que não 
alt<H'a nem JPOl1ifica, que nã.o traz embri.rac:o::; 
;1 ~arcl)a. progeo~~va qu~ aHi &~ ·nota, t~rq 
um d.nplo fim: nao só acautela os interesses 
(la Estmda, como ga.i'ante o i·unccionalisriio 
publi<{o ·na secilienciü. de · annos que tenham 
de succcaer-s~ ~· ' . . . . . . 

P<J,ra estq ~m, 8L'. Prcstdentc, eu confec
cionei ym projc~to de lei, C! !lO pótle ter erros 
e dcfettqs, mas qJlC, sujuito á. u,pt•eci<tç5o d<~ 
Co!n111issão <J. 1ruo. for:' dostiQ<l.do, dcp()i '' do 
um estudo consmencwso, so1Irondo um ex
purgo natuf'a~, p~~sivcl poe co.nscq,tcncitt 
de nn1<t (l.Qalyse fcta o r+gor;Jsa, podcr<.t por 
N!sa n)e~ma ttpt'ecit.tção, pot· esse mesmo cx
ar~le, sahir, cp(rlo 413 1ún ciLd~nlú}, maf<i" pcr
fmt~ 9 mais aproprin.~lo ao fim a qt!e é 
(!estmado. · · 

I~~Tlhora hoj~ ne~sa dcpend9qci;~ federal 
QITI._a c~asse ~c 1 U!lccwparios que nã.o pó de ser 
attmgul<!> p0lo meu proje~to, pelas f'uncçõcs 
~Spllcia.Pssimas c pehts condiçõ-:ls p;trticuln,
res que obr·igam a f~ncções muiw_distinc
t(1,s,. ou tratei de englobar, de incluit· no 
meu projecto to~os os enipregados afianç:t
dos qne naquclla estratb mourcjam dia <L 
di<1, cmb::m.; já. hajà. a faculdade de levar-se 
a elfeito a fiança por um termo lavrado 
pelo propri() fiador, oni fa.ce tla difficul
tla,de indizível para, a obtcnç.ão llo deposito 

Camara Vol, V 

de dinheil'O e da, impo~sibitid <tdc tlo de ti-
tnlos da !liY"ida pLibli<~é~. · 

Encar-ando as conrlir;ÕDS :wtua. r~s, en pro· 
curei de <tccortlo c,;m a, lei, em cort1) o do
torminn.do pl'azo, facilita,r· lcnt:1 o gi'<vlual
mente a formação da, fiança pelo tlc~conto 
que se pos.3a fazer dos vencimentos dfl~tos 
i'unccional'ios na folha do pa.!.{amcnto. 

. Para este tim, trat•li de divirliL' ou do con
shlorar sob dnn,s e~poc:ics a~ fhnç:as pr·osb.tl:ts 
n<t l~stra!la do Fcrr.> Ccn 1;ral r],_. BL·azil: pai'<t 
urna deixei ficar !lo pé, em vigol' ainda, as 
pr·~stad<.~s por pes.:;o<.ts idoncas, c 1nra outr;~ 
estabeleci que fossem firmad;t:; per meirulc 
depositas, provenientes de dc-;conto solfriuo 
nos vencimcn tos, de:;rle q_ uc ;_tssim o req uei
ram. T'ara os fiadurcs, como ·os <JUC actnal
mente existem, c que de m1Hlo algum. lWO· 
cura omharaça,e nem tão poueo lhe tirar 
este meio aintLJ, ad 'ptadc) par·a as Jhnças, 
porc1uc viria obstar <1. entrada daquellc,s que 
da data. tia lei em diante tivcs~cm de ser no
meado:-;, conservo túdo quanto existe a. re
speito e proponho que cllcs assigncrn c1se 
termo,, uma vez que provem a Slut iLlonci
dade c apt•c:>cntcm documentos que demon
strem que <ki swts condições . flnanccieas são 
prosperas para assumir esse compromi:-;-;o . 

0 SR. SA FREIRE-E' dííllcil a prov<t dessa 
respons<tbilidadc, nos termos em qno V. Ex . 
o exige. 

0 SR. Iü:NRIQUI~ LAGDim-Estc ap <.v•tc fa
vorece ainda. Iní!.iS a explanação que tenho a 
fazer. V. Ex. sabe que n.s flanç:as são assi
gnadas mcrliante conhecimento prévio, que · 
deve ter a directorla da Estt·ak~, das con
dições fin;wcciras c idoneidade rlo t1ador-. E' 
corrente que· na-; fia.nçtts o 1ia·lor demonstra 
si é negociante ou si é p!'oprict <.trio, si tem 
rendas sólJ posse d.~ titulas do p~liz. Oea., pot• · 
esse htdo cu niio creio emb<.traços de modo 
algum ao que j(~ existe, poequc, snj<t dito do· 
p:ts.><.tgem, isto que pt•oponho perante '" Ca- · 
mara e quo tlcsejo ver re;.tliz<tdo, 6 o que já. 
se ohslwva em outt'o;~ paizc:'l, c me.-;mo na 
E~tt•ad<L de Ferro Central do· Brazil j;t se q_iliz 
tentar c-;tc pt'occi~so por meio de .doscontos, 
o que não foi levado a efft~ ito pcht falta de lei 
que i::;to regulas~c. 

Port<tnto, Sr. Preüdcnte, isto que se ob
:mi'va em outros pa.izcs com relação ;í.s 
tiança.s, mn.xime nos Coreoios, ..-~ norma. 
adoptad<t- pela Estl'ad;1 do Fet•t'o Ccntr<ü do 
Bl'azit c outL'tts tantas repadiçõcs- em que <.~ 
íbnça é exigível, nada tem que alterar 
ab.>olubmen te o pr'oce.sl:lo actua.L -

Semlo a;sim, m <tntem-sc fil'me c constante 
a lit~nça prestada por p ·.s,;oa ülono::.. c em 
condições fin <tnceira.l:l justificadas. 

O SR. GoN'\;ALo SouTo~ Por uma ou por 
duas pcssort:'l ?-
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0 SR. HENRIQUE LAGDEN - Uma SÓ. 

A equidade"quc quero estabelecer, e que 
·peço á C ~mara, justa,mente é a outra parte 
da. fiança que no fim de determinado tempo 
é constituida pelo deposito de quantias pro
vindas dos descontos; então dal'-se-ha a su
bstituição <la fiança poe toemo, que é o ca
vallo de ba'iallla, quando terminado o anno 

. Ol; empregados toem de apresentar novos 
fiadores. A relu~ancia é enorme, a cl.ifficul
dade é extraordinal'io e. como disse. ha pouco, 
h a funccionarios que ficam som emprego ... 

O SR. SÃ FRI~IRE-Por impossibilidade de 
obter os fiadore3 ? 

0 SR. HENRIQUE LAGDEN-Sim, senhor, por 
isso que muitas vezes, por fallecim.ento e 
mesmo por fallei1cia de negociantes que pel,'
deram a sua· fortuna, que os collocava ern 
certas condições de abastados, e assim os 
funccional'ios ficam pr.ivados dos seus lo
g'<Lrcs pela falta da garantia que lhes é exi-
gida. -

Portanto, é dever de todos nós sanar estas 
difficuldades, evitar estes males e é, port.anto, 
para tratar do bem estltr e da tranquilidadc 
deste funccionalismo que venho apresentar 
este projocto de lei. . 
· 0 SR. SA FREIRE- Por que V. Ex. sub.3ti~ 
tue a fiança ? · 

0 SR. HENRIQUE LAGDEN- Estes depositos 
serão feitos mensalmente na Caixa Eco-. 
nomica, · median &e de;:;conto de 5 % dos ven._ 
cimento> dos funccionarios até 500$000. 

O Sn .. SÃ FREIRJ~ ____; Quem faz este depo~ 
sito? · 

O SR. HENRIQUE LÁ:GDl~N-Deixe ler o pro
jecto. A'quelles funcc:ioiÚLrios que tiverem 
vencimentos superiores, o desconto ser<~ de 
10% e será recolhido á Caixa Economica. 

O Su.. SA. FREIRE-Mas antes deste deposito 
.. ha. fiador ?- ! 

_ 0 SR. HENRIQE LAGDEN- Naturalmente; 
Isto . é uma scq uencia do projecto e verá em 
outros artigos, pois sem isto se fari<t um 
cmb1·oglio .que não deporia múito a nieu fa
vor. 

Estes depositas são feitos men~almente, 
addiccionando-se os juros naturaes que serão 
levados ~ conta do .depositante até que per
façam a 1mpor·tanCla em que est;.t prefixaria. a 
1iança e nes1;a occ<.~osii'i.o sm·;l su bsti tu ida a quo 
existe na. Estt·ada., quando pnd'aç:;t a somma 
neccss;iJ•ia ma1·cada pola c1m"tnJJtc na Caixa, 
Econolllica em quant.i:L L:rtuivalcntn, ficando 
dcst<l sm·tn i 11 toira.men te ga,ran tido o ~s~ 
tado. 

Esta. é quo é a, sequcncia logica,: o funceio
na.rlo j:í. tem a q nan :;ia depusi tad _~ e pó:le 
fazer faco a qualquer desfal<1ue que por 

eventualidade se dê, podendo gal'antir com o 
seu pl'opl'io dinheiro a sun. peemanencia, no 
logar o os rocurso.3 pa.ra a sua manuten
ção. 

Nestas condiç:ões, deve-se fazer uma revi
são forçada em todas as fianças, acabando 
com a.s posições criticas em .. que se encon
tram funccionarios que muitas vezes ·~ não 
tem quem lhes dê as mãos, quem lhes vá 
sal v ar a. su;J, tl'iste situação, ga.rantind.o-lhes 
os empregos. 

Esta lei vü•á po1• este modo, não prejudi
cando a marcha. seguida na Estrada de Ferro 
Central do Bra.zil. quanto ao systema adapta
do de fiança, nem tão pouco prejudicando 
em cousa alguma o serviço, pelo simple3 
facto de fazer o des.'!onto nas ff)lhas e ma.n
dar deposita·r na Caixa Economica, garantlr 
este funccionalismo e evitar embaraços que 
mais tarde possam dar-se, trazendo conse
quoncias desagradaveis para o· funccionariÓ 
e su :~ familia. 

Não ha quem ignore que hoje difficil
mente se póde encontrar quem queira ser
vil· de fiador para qualquer emprego ; no 
emtanto, por este meio a,gora proposto, ga
rantie-se-ha o funccionario, pondo-o ao abrigo 
de futuras vicissitudes e tormentos, quando 
eUe por uma infelicidade ventia achar-se a 
braços com a impossibilidade de · encontrar 
fiador substituto uo que até então exercera· 
esta funcção, pQrquanto jú ter(t depositada 
na Caixa, Economica a quantia necessaria 
para a sua fiança, tornando-se mesmo, em 
caso de morte, um pe~uli6' que muito sua
visará as ~grura::> da sua familia. 
· A Estea,da de Fert•o nem pot• isso poderá · 

dizer quo serviu de tutora destes funcciona
rios, porquanto f.tctos identicos S(} teein dado 
em outr'as repartições,_ não positivamente 
quanto a<rfu.n directo que tem esta quantia, 
mas quanto a fins igualment·3 philantropicos, 
como sBjam reversão de montepio, soccorros 
mutuos, etc. (Apa1·les.) . · 

Isto mesmo faz-se, .ct•eio, em Portugal, no 
tocante aos Correios. O meu projecto é mais 
restl'icto, neste paeticular, que o que ahi se 
faz, em que esta. l'aculdade é mais ampla, 
porque o individuo entra para um cargo de 
confiança que demanda uma . formalidade 
inprescindivel, como S,lja a dà prestação de 
uma fiança, · ganhando uma deterniina.da 
mensalidade e desta se lho vae tirando uma 
porcentagem r..o dia em que recebe os seus 
vencimento.~. uma quota para, em accumu
laçües :mccossi va·.,;,r(lunir a quantia to ·~al que. 
sü·v•t do llança, ao seu emprego. . 

Aqui os ernprogados entram para exercer 
um c:trgo d~ contla.nç<~, dando a. garantia de~ 
teJ•minada por lei, isto é,a liança, por termo 
assignado na Dii.•ectoria e então, · mónsal~ 
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monte, se deduzirá 
zet' a fiança. . · 

esta quantia para perfa- · De ordinúio, as fianças sã.o correspon

Nestas condiÇões, em nada se perturba a 
marcha "dos negocias da Estrada de -Ferro 
Central; não ha o menor embaraço e a ta
refa . é a mesma, porque na, folha onde se 
desconta para o montepio e o mais, sedes
contará mais 5 ou 10 °/o, que serão rcmet
tidos á Ctüxa Economica c ahi depositados 
para fiança, sendo os juros accumulados até 
que se complete a importancia da fiança. 

Dahi por deante es::Jes jm•os ser·ão l'etirados 
annu_almente e farão por partes iguaes o 
tri1jecto para o montepio e para a Associação 
de Auxüios Mutuos. Já se vê que esses juros 
não lhes se-rão entregues directamente, mas 
lhes aproveitarão futuramente em vida e 
mesmo depois da morte, revertendo em ôe
neficio dé suas familias, porque irão figurar 
no montepio e na Associação de Auxílios 
Mutuo.-l. · 

Uma vez q.ue esta quantia depositada 
chegue ao termo complet~ndo a fiança, per
gunta-se como se deve fazer o levanta.mento, 
quando se dê a hypothese do individuo ser 
exonerado ou fallec-er ~ · -

Neste caso o levantamento da qumtia se 
fará nas condiçõe.j seguintes: o director, em 
aviso, depois de inquerito aberto na estrada, 
communica que ficou provado que o empre
gado dehou de fazer parte do quadro e está 
quite com os cofres da mmnna es~ràda. 

Uma VQZ isto pr'ovado, remettido o aviso 
ao director da Caixa Economicc.t,este lavrará 
um termo d \ qqitação assignado tamhem 
pelo depo-sitante, e seguir-se-hão ós demais 
tramites. 

Agora qu~nto á. substituição. Esta se darú. 
nas mesmas condições. Um~ vez que o indi
Yiduo conseguiu levar a. cabo, pelas quottts 
deduzidas,. a sua fiança, requct' tL :mbsti
tui~;ão. O the:::ourciro da Caixa verifica si a 
qnantia oxi~tonte é equivalente, e ne~tas 
condições o Jiador terá a liberdade ele- retirar 
o seu termo o ficar isento de onus, mediante 
seiencia çl.e quo não existe compromisso pat·a 
corn a I):strada. de Ferro. 

U:t\f SR. DEPUTADO - E que tempo é ncces
sario para perf'azdr essa. quantüt '? 

0 SR. HENRIQUE LAGDEN-Si isto já . fos~e 
feito ha mais tempo, com certeza centenas do 
empregados puhlicosj(Lestariam livres de3so; 
compromissos que muitas vezes são obriga
dos a contr<Lllir, pela. noccssUade em que se 

· veem de conseguirem fiadores parn. seus em
pregos. 

E::;ta é que é a questão. 
Verdade é que as l'•pocas variam c assim 

não pudemos prever·, porque ha ·fianças de 
um e dous contos de réis e ha fianças de dez 
contos e até de mais. · 

den tcs aos empregos, pelas respon,;abilidades 
que já enumerei, pola guarda de objectos de 
valor, de dinheii·o, etc. 

Nã.o inCLui aqui no projocto os funcciona
rios que teom tiança especial como o thesou
rciro, seus fieis c ajudantes. porctue esses 
estão sujeitos- a uma lei particular, pela qual 
se regem. .. 

O SR. PRESIDENTI~ - Devo observar a.9 
nobre Deputttdo qu3 faltam apenas tres mi
nutos pari1 terminar a hora. do expediente. 

0 SR. HENRIQUE 'LAGDEN-Vou terminar. 
Muita.s vezes essa.s fianças não são propor

cionaos aos valores conduzido.3 por cert•)S e 
determinados l'unccionarios. 

Assim, por exemplo, conductores de trem 
de l "' classe ha que, prestando uma fiança 
pequena, conduzem vttlore.3 superiores a 
400:000$000. 

V. Ex. sabe perfeitamente que, de Minas 
para a Central, são conduzidas, sob a vígi
lancia destes empregados, grande numero de 
barras de ouro, férias das estações, que at
tingcm a algumas centenas de contos de réis. 

Uma :fiança de. cinco ou menos de 10:000$ 
não é garantidora desses valores ; é a con· 
fiança que o individuo merece dos seus su
periores que se ~orna o seu apanagio. 

Emvi:;ta desta ligeira exposição, acho que 
o meu projocto devo merecer o apoio da 
Camu.ra; 

Si eu tiver a fclicidttde de vel-o constituir 
objecto de estudo da Commissão competente, · 
si logl'ar a v0ntura de vel-o contemplado na .. 
ordem dos nossos tr'ttbalhos, viro i, por oc
casião da discussão , t1·azer outros tantos 
d<tdos e elemen i;os do argumentação ao co
nhecimento dus meus nobres collegas, de
monstrar a justi<.~a, a equidado da causa 
que.e,:po:o:ei c que me proponho defender . . 
(1111 Hito bem ; muito bem.) 

O SI·. Presidente-O projecto ficn. 
sobre a mesa atú ulterior deliberação. 

üomparecem mais os Sl's. Urbano Sa.ntos, 
Carlos Mu.rccllino, Gabriel Salgado, Antonio 
B<tstos, Inclio do Br<tzil, Luiz Domingues, 
Auizio de Abreu, .Joaquim Pires, Thomaz Ac
cioly, Vir-gilio Bl'igido, João Lopes, Francisco 
Si.L, Ser·gio Saboya, Camillo de Hollanda, Er-' 
1niri.o Coutinho, Pereira de Lyra, Malaquias 
Gonçalves, Moreira Alves, Esmeraldino Bn.n-· 
(loira, Col'nelio da. 11')nseca, Pedro Pcrnam
uuco, Afl"onso Costa, Ep<tminondri.s Gracindo, 
Araujo Góes, Arroxellas Galvão, .Jovinia.no 
do Uarvallw, Rodrigues Doria, Fausto Car
doso, Neiva~ Augusto França, Milton, Tosta, 
Felix Gaspar, EugcnioTourinho, Paula Gui
marães, Adalberto Guimarães, AugusLo de 
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r:cit~.s, ~oàrig. ~~s L. in;~· T.o.lentit·10· do,s Sa. n_. ~ l . E~ a.. refcf'id<: r_cdacç:üo enviada. (t s_a.ncf;ão. 
~o;·)1 '~lr~r . to L~~ do.' . : 111.heno ~~n.r.ot' J~~~ S<.to success1vamente posGu.s a vota:-; e som 
~{:··.J 'L,Hhm. J~.:"~ M.n cGl!uw,, H~rurll.t de S ,~; ddn~e appl\JV<tdas a s redacçõm ílnacj dos 
~ ~J~~- ~" de_ • : . t!:l.co n::c~Jo . .,; . ~~c;-1 . G~do~ ' .. Su.l pro.jock_B n;:;. 130 A ·c t :> l A, uc I !)lll, p;q•a. 
- .~ouc, ~lv u;; tk. Huty, l cteuu.L:uua, l't.t.n- serem enviados {t sa.ncç[o. . 
üt~~o Vetga., PenL<lo F1lho, Mont.mro da. Sll- .- . . . . _ 
"'I'C'tra., Alfl'edo Pinto , ~·I<tyrink, Rodulpho . Sa.o lt.dos e Julga.do:; ob,~ceto de dehbeJ•açao 
Paixão, l\foreira, da. SilY<L, V<Llui:; de CasC t·o . os sogu!Ilte.:; 
Cost:L ·Jnni<w, llncntl de :\.nrll'ada, Cajacl.), Lir1-
tlol plw Sena, Manool AI vos, Xa vi o r do 

PRO.JECTOS 

Valle, Aloncat· GnimLteãe< Lamenha Lins, 
_·cat·los Ccwalcanti, lVLLl'ç:al Escobar, Soat·es 
do::; S;wtos, Rivadavia Cor·rê<L, Alfl'edo Va
rella, Ca,mpos Cq,rticl' o Diogo Fortuna. 

. Deixam d0 comp<u~ecer com causa parti
Cipada os Srs. Gasta•J da Cunha , Josó Boi
teux . Pcdt·o Chcrmont. Rodrigue:J Fernandes 
Gu~delha 1\Iourão, ,João G.1yoso, Percir· ~~ 
Rors, Tdndade, Silva 1üu•iz, E:-ltn.cio Coim
bra, Vcrgne de Abreu, Mat•colino Motu•a 
Diony.-;io CCl'f1UCÍl'<L, Cebo dqs Reis, Sampai~ 

· Fery<tz, Mar~ihho Campos, Cu:;todio CoelltQ, 
Julw Santos, Percit·a dos Santos, Aureliano 
dos Santos, Rangel Pestana, Estevão Lobo 
Vif'iato Mascarenhas, José Bonifacio,Ildefon~~ 
Alvim, AdaU)3l'to Ferraz, Leonel Filho No
cesio Tavaroes, Antonio Zacharia,s, Ar: ,;hur 
Torucs, Nogueira .Junioe, Miranda Azevedo, 
Gn~kwo Godoy , Domiogues do Castro , Oli
voua Braga, Adolpho G<H'flo, Paulino C;wlos, 
A lf'redo Ellis, Antonio Cint1•a, Francisco Mou
ra, Angelo Pinheiro, Pinto da. Rocha o Cas
siano do Nascimento. 

_E ~o.rn causa os Srs. Albuquerque Sercjo, 
S<.~ Petx.oto, ArtlJur. Lemos, Augusto Sever·o, 
Luna Frllw, Tmxcm1 de Sá, Sylvio Romcro, 
Castro Rebcllo, E•tuardo Ramos Irincu Ma
citado, Barros Franco :uuüor, Antonino Fia,-

. _ Jh~~ Silvn ~as t ro , l\I~tt' G ius Teixeira, João 
· Lmz •. Montou'.) de Ba.r't'O.:l, Francisco Sa.llc~. 

Henr1que Saltes, L:•martine, Fern an<lo Prcs-
. tcs, L~iz P~z~~. Cincinato Br·a.ga, . Azovc;Jo 
JVIarqu~s, Ov1dto Abmntes, Benedicto de Sou· 
za, João Ca.ndido, Ba.L'lJo::!a Lima, Francisco 
Alencastro e Victorino Montr.ieo. 

. O S1.~. Presidente- Havendo nu
mero ~ega.l, vae se proceder ás votações das 
matcr~~~s constltntes do ordem do dia e das 
materHts que se acham sobre á Mesa. . 

Em sc~uida é sem debate rlebate ap.l'ovn.da 
a redacçao final do projccto n. 18 B, de 1901. 

~ Sr. Edmund_o da Fonseca 
(p!fla ordem) requer verificação da votação. 

Procedendo-se <i verificação, reconllecll -Se 
tot·om vot:Ldo a favor lO:l Srs. Deputados e 
contt':l. :3, t;•Jtal lOG. 

O St~ .. Pl"esidente- A redacçã.o 
final elo proJecto n. 18 B, de 1901 foi appro-
vada por 103 votos contr<t :-1. ' · · 

N. 177- 1901 

Providencict sobre a p1·estaçr.to de flan~:as pelos 
emp 1·egados da Est1·ada de FeJ'J"O Central do 
B1·azil e dá out1·a~ p1'ov·idencias 

O Congt•e:-;:'>o Nacional resolvo : 
Art. 1. ° Ficam ostabolocidas na Estt•a.1h 

rle Ferro Ccntl'al üo Brazil üuas espec~e~ lle 
fianças para os CJnpregados sujeito{ a essa 
fonqalidétde de lot - fianças por termos fir
mados por pe:Ssoas idoneas e fianças por des
conto sobl'e os vcncinwntos dos utfiançados. 

Art. 2. 0 Para as fiança.s por termos rle
vem ser apresenütdos · os fiadores polos af
fiançados, provitndo com documento:; a SU<L 
idorreid;],tle e condições financei1;as papa, a~su-
n:i:ii'em a rcsponsa.bilülade. . 

Para as de depo·sito serão nas folha.s <lc 
paga.mento dos que requercl'epl descontados, 
5 % dos venqimontos a,té 500$; lO % dos 
vencimentos superiores a esJ,a quant;i<t e no
mim.t~l1len.te depo~itado;; na Caixa Ecoporp.ica 
pela pt·opria estt·ada. • 

Art. 3. o O valor das fianças será arbitrado 
do .seguinte modo ~ ' · · · '· 

De 2: 000$, pa.ra os a gen tos elo I a cla.s:'le o 
conducto1·es de trem de I" e 2" classes, con- -· 
!'erentes de 1" e 2" cla:;so~, ajudantes tle 
agentes 1le I" classe, fieis .do i ntol'lor ·do os- · 
ütr,,líos 1le. Ia. cla~se c ~tjudiLq to .-; de li ois dtts 
c~tar,:ões de l"' classe ; 

ne 1:000$ , para agentes do ·3", 4" e 5" cla~
ses, cqnd~+ctor(3s de trem elo 3" e 4" classes, 
con feren tos . de 3" classe e · · b~gag.qiro.:l ~o 
l a., 2a e 3a classes. 

Paragrapho unico. O valor tlas fianças . 
dos demais empregados nã'J e.~pecificadcis 
nesta lei será o mqsp10 qu~ o Qt18 !'!C acha 
a.cualtne!lte en1 vigor. 

Art. 4 .0 Os juros da~ q11antias J.epositadas 
nominalmente na Ca ixa Econômica serij,p 
accumula.dos até o ,profa zer a quantia coi' 
respomlente á 1i anç~a. · · -

§ Uma vez completada a fiança, os jnros 
desta importancia ~erão- djvidqs érp. duas 
partos iguac•s que revel'terã.o : uma parto 
para os í'u'tdos do montepio dos empregados 
da Estrada de Ferro Central do Brazil e 
outra para a Associa.ção d.e Auxmos Mutuo.s 
da mesma estrada. · · 
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Al'b. 5. o O lovu.ntamen f;o das fht110<1s só 
pJderá ser cffcctua.llo moJ.iante :iybo do rli
rcctor da Estt·acht do Ferro Centeal do Brazil 
ao thesoureiro da Ca.ixa Economica, do que 
ser(L la vr.arlo um termo de qui t~~ção assigna
do pelo u.ffia1içado e o reler ido thesourcil'<). 

§ Para tt\l•fim o director da E::;trada de 
-Forro Central do Brazil mandará. abr-ir o in
querito preciso, afim de ccrtific;tr-so si _o 
empregado quo doixoll de fazer pa1·te do qua
dro do 1)essoal aclia-se quito com a estrada. 

Art. 8. 0 Os empregados affianc;ado.~ só po
derão substituir as stms fiança) prestadas 
por termo depoi:l da integr;}lização ua. respe: 
ctiva fiança em dinheiro recolhiuo á Caixa 
Economic~L. 

Art. 7. 0 Revogam-se <J,s disposi\~Ões em 
contrario. · 

S;da das sessões, 4 de setembro de 1901. 
__;; Hem·ique Lagden. - 1rineu llfachado, 

. N. 178-1901 
Aulori.w o Poder Executivo a ab·1·ú· ao .Minis

teria ela Justiça e Negocias Jnte1·iores o 
credito extrao1·dinario de 462$500 pa1·a 
pagamento dos vencimentos elo · escrivao do 
Juizo Seccional da Parahyl;l~, Ettlychiano 

-1gnado ele Lofjola Barreto 

Art. l . o Fica o Pode1• Executivo . autori
zado a abrir ao Ministerio da Justiça o Ne-

gocios Intel'ioPes o Cl'edito ex.tl•aordinario tle 
462,)500 para pagamento llos vencimentos 
du escrivão do .Juizo Sccclona.l do Estado da 
Parahyb:.t,Eutychiano Igr1acio · de Loyola. l3ae
reto, de lO de setembro de l9Ql a ;)l de de
zembro do mesmo anno, que deixou de per
ceber por falta do verba orçamentaria. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposiç:ües em 
conteario. 

S<tla das sessões, 30 de agosto de 1\JOl.
Cwnillo de HoUanda.-A' Commissão de Or
çamento. 

N. 179-1901 

Equipam_ os venc;imenlos dos {unccioncwios das 
Secretarias d e Estado aas dos (m~cc-ionarios 
do'1'hesow·o Federal. , - • 

O Congresso .Naciomü resolve: 
Art. 1. o Os vencimentos do.s funceionari,J ::> 

das Secret<trias de· Estad(J.~ ficam ec.~uipa
raclos aos dos funcciomLrlos do Thesouro 
Federal. 

Al't. 2° Revogam-se as disp:~sições em 
contrario. 

Sala das sessões, 29 de agost'J de 190 1 .-

Hereclia de Sei. · · 

Quadtio demonstrativo dei augm'3nto da despeza com a equiparação iie vencimentos dos 
empregados das secretarias de Estados aos do Thesouro Federal 

« O distincto Deputado Dr. Luiz Domi.ngues·, illtcrpretando o pensamento do Sr. l\Ii
nistro da Justiça lJr. Epitacio Pessoa, externado em :mu relatorio, á pag. 22, cwreu 
pressuroso a submetter ti Garoara. um projecto de lei elevando os vencimentos do magis
terio superior da: Republica, sendo de 6:000$ c de 7:200$ a 9:000$ os Q.os lentes; e de 
4:200$ a 5:400$ os dos substitutos. 

Esstt despeza que atGinge a 12:1 lentes, foi calculada em m8:600.~ , a q u;ü, sommada 
â quantia de 1.061: 400.j; que se de~pendc hoje CJm o pessoa,l docente, ficarti. elevada ;l 
q ua,n ttn_.._dc 1 . :380: 000$000. • 

Do projecto do illustro Deputn,(lo docort·o nm:L elamoro~a inju:-;ti«.:a, que nii.o podontos 
deixar de ti<tlicrt ta r, a!lm do q uc S. ~~~'<. tão sC> lici to em <.ttplinlw,u· os lcn tos dos cst;Lbc
lccimento.> üo ensino superior·, cst.enda a sua bclrovolenf!ia, em !'.tvor llc outl'a cla.ss0 de 
servidores da Repnblica., atir:vla, ~om ra.zü.o, ao dc::;p•·ezo dos rcpt•cscntant0s tia. Naç~i.o. 
E' a dos cmpregallos chk; l:-lccrct:u·i;ts -do "'Estado, cujos vencimentos são t;tmhnm ainrl<t, 
eomo os do.3 lentes, os mesinos, que ll10s for·am arbitrtt.U.os em lS!JO e n.ntc~; 

- l~ntretanto, os do Thesouro Ft~dcral e de outras rcpa.rt.içõ3s de F::tzenda já faràm 
augmentados desde 1894 ; o agora mesmo a despeito da actualerisc financeira, aca.bam, 
de ser elevados no C)ri•ente exerócio os vencimentos (los empr,;ga(los da Contadoria da 
Guerra! 

Porventura sabe o distinctoDeputa,do Dr. Luiz Domingucs em quanto imp:>rtariao 
augmento da dospez<.t para igualat• os vencimentos do pessoal da.s cinco secretarias de 
Estado <LOS do Thesouro'? O augmcnto scJ'ia do 169:000,$ annuaes para 188 empregados. 

O distincto Deputado não ignora de cct'to que qua.si todos os lentes dos nossos estabe- . ' 
ii~cimentos, aléin do percebeeem um accresciínü de vencimento pcrlodico, desrle 5 "I 11' airL 
40 o j 0 , accrcscimo este que nunca deixéLlll ·do 1•eceber até mesmo exercendo outros cargos, 
como o.:l de Deputado, Sunador, etc., etc., accumu1am aos S.:JU3 lagares .. os de idcntica I1a
tureza em diversos estabe1ecimento'S de· ensino. E' assim que J.lln lento rio Gymnasió 

. Nacional (l ao mesmo . tr.mpo lr>.nte · d ~t. Esc9li1 Naval, da Polytechnica, do Collcgin l\·Ii.lit:tr; 
da Faculdade de Medicina, etc., etc. · 
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Ora, si as coodiçõe" desse-pessoal assim remunerado mereceram do distincto Depu
tado Dr. Luiz Domi.ngues <L mais dedicad:t p rotecção, porque não a estende áquella 
outra classe. cujas condições são muito mais precarlas, desde que não lhe é perniittida a 
accumulação ~ · 

Os referidos 188 empregados são distribuídos assim : 25 á. Secretaria da Guerra, 23 
á da Marinhi.1, 47 á da Industria, 66 á da Justiça e 27 á. das Relações Exteriore;. . 

O appello que oru, t'azGmos é tanto mai~ justo quanto é sabido que com as ultimas 
reformas por que passa.t'am as Secretarias de Estado, nellas se fez economia de centenares 
de conto3 de réis, como é facil vm•ificar.» 

., Convém notar que, só com a reforma decretada em 7 de janeiro de 1899, houve na 
_Secretaria da Justiça uma economia de 77:130$ que, confeontada. com o augmento de 
despeza de que se trata, na importancia de 52:800$ para essa Secretaria., ainda fica a 
economia reai-·de 24:330$000. · , 

Secretaria da Justiça 

Vencimentos 

Actuaes 

Secretaria das Relações 
Exteriores 

Vencimentos 

Actuaes 

Directores geraes ............ . 
» de secção .......... . 

los officiaes .................. . 
2os » • • • • • • • • • • • • ·. • • • • • • 
3os )) , •, •,,, •,, • •, •, 0 , •, 

:Arch i vista. ............. , ..... . 

3 
6 
7 

12 
24 

27:000$ 
43:200$ 
35:000$ 
-48:000$ 
72:000$ 

36iOOO$ 
54:000$ 
42:000$ 

' 57:600$ 
86:400$ 

l 
4 
4 
4 
7 
l 
1 
l 
2 
2 

ll :000$ 
28:800$ 
20:000$ 
16:000$ 
21:000$ 

G:OOO$ 
. 3:000~ 
·2:400$ 
3:200$ 
3:200$ 

12:000$ 
36:000$ 
24:000~ 
19:200$ 
25:200~ 
6:000$ 
4:800f 
3:000$ 
4:000$ 
4:000$ 

·Porteiro ..................... . 
Ajudante <lo porteiro ......... . 
Continuos .................... . 
Correios ............. _._. ...... . 

Para pagamento a oito empre
gados da Secl'etaria deste Mi

. nisterío da differença entre os 
vencimentos que recebia.m na. 

-. qualidade de lo e 2°8 oíiiciaes 
· e os que passaram a perceber ~ 
-na de 2° c 3os officiaes por 
eft'eito do decreto n. 3.191, de 
7 de janeiro de 189:1, que re-

. ,organizou a referida secre· 
._· tariét ....... , ............. . 

Augmento ......... .. 

l 
1 
7 
5 

3:000.-5 
2:000.~ 
ll :200$ 
8:000$ 

8:000$ 
257:400$ 

52:8oo$ooo 

4:800$ 
3:000$ 

14:000$ 
10: ooo.~ 

2:400$ 
310:200$ 114:600$ 138:200$ 

---------- ----~--,----~ 

23:600$000 ' 
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. Secrataria da Ma- Secretaria da !Secretaria da Indus-
tria, Viação e Obras rinha Guerra Publicas 

r:n 
00 o ~I Vencimentos "O Vencimentos o Vencimentos "O 0'3 -o 

0'3 ~ 0'3 
!:>D Q) !:>O 
C) 

..-< ~ ..-< 
Q) -~ ~ 

~ 
(/J d ~ rn d ~ 

r/1 ~ 
tnO ~ s r:n · O ~ ooO ;:.. s o-o Q) O"' Q) ::l o-o Q) 

C) "O ro -o Q) -oro -o 53 -:::: ctl -o 
C) 

ro on Cl:> 
C) 

d !:>O c:> 
Q) 

0'3 ôO c:> 
~ Q) ~ ;:.. C) ~ ;:_.<::) ~ -o Actuaes g,~.g e -o Actuaes 0'3::-.o -o Actuaes 0'3~0 

o o P,P."O o p, Q.."'C ? 
~ . .., ::l ::l ;:.. ·;; s s 81 - ·;; s :; 
Q) g.ã5 o Q) o<c:> o C) 

0'<::) o 
--- s ~ ~ ~ 8 ::::::!~ ~ 8 r.:qrll rn 

::l ::l ::l ~ ~ z ~ t: z d .!:1 z E-< --
Directores geraes ........ l 9:000$ 12:000$ 1 9:000$ 12:000$ ') 27:000$ 36:000$ •-' 

» de secção ..... 3 21 :600~ 27:000$ 2 14:400$ 18:000$ 61 43:200$ 54:000$ 
1°8 officiaes ........•...... 5 25:000$ 30:000$ 5 25:000$ 30:000$ 61 :iO:OOO$ ~16:000$ 
2DS » .............. 4 16:000$ 19:200$ 6 24:000~ 28:800$ 7: 28:000~ :3:3:600$ 
3os » ............ ,. 4 12:000$ 14:400$ 6 18:000-f; 21 :600;f:i 151 45:000,' 54_:0008 
Porteiro .... ; ............ 1 3:000$ 4:800$ 1 3:000$ 4:800$ . li :{:000$ 4:800$ 
Ajudn,nte de porteiro ..... 1 2:000$ 3:080$ . . .. . .. .. . ........ l 2:000$ 3:000Sl' 
Continuas ................ 1 . 1:600$ 2:000$ 4 6:400$ 8:000$ 41· 6:400$ 8:000~ 
Correios ...••.............. 3 4:800$ 6:000$ .. .. ... ... . ....... 41 6:400$ 8:000$ 

~ 99:800$ 123:200$ 95: 000$ 118:400$ 1191:000$ 237:400$ 
• -

Augmento ... : ... : 23:400$ I .. 23:400$ 46:400.~ 

Reca pitulaçcio 

Secretaria da Justiça .......................... . 
» ~las Relações Exteriores .............. • 
» da· Marinlla ...... o ••••••••••••••••••• 

» da Guerra .......•................ · .. o 

» ~ndustria, Viação e Obras Publicas .... 

52:800:!;000 
23: 600$000 ' 
23:400$000 
23:400$000 
46:400$000 

169:600$000 
Sesscio de 19 de setemb1'o de 1899-'-Diario Otlicial de 20 de setembro de 1899 

O Sr. Alcindo .Guanabara-Sr. Presidente, tres Secretarias de Estado foram fundidas 
na actual Secretaria da Justiça c Neg0cios Interiores: a antiga Secretaria da Justiça, a do. 
Interior e a da Instrucção Publica. A actual Secretaria da Justiça e Interior reune, pois, o : 
trabalho das tres secrehrias anteriores. 

Ém 1894, a reforma do Congres::;o elevou os vencimentos do pessoal doThesouroNacional 
e esse beneficio não aproveitou a nenhuma outra.Secretaria de Estado, nem mesmJ á da 
Justiça, que tinha o trabalho de tres outras secretarias. Os Ministros de Estado teem, 
desde ·1893, reclamado do Congresso a equidade a que tem direito o pessoal dessa secre· 
tarla. Ultimamente, porém, aggravou-se a situação em que se acham esses emprega:dos 
da Secretaria da Justiça, que niio_ tiveram augmento de vencimentos na Repubhca, 
aggravou-se pela circums ~anci11 de que o actual Sr. Ministro da JusGiça, apt·oveitando-se 
da. autorização que lhe foi dada o anno passado, reformou a Secretaria, reduzindo 
o pessoal. _ s. ' 

Essa reducção veiu ainda mais aggravar a .situaçiio em que está o pessoal restante. 
Posto que houvesse reduzido consi_de~avelmento o pessoal, não pôde o Sr. Ministro da 
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Justiç~L D.ugmcnt<tt· os vencimentos, l)::H\lllO a éWGOL'izaçi.i,') dacb pelo Congresso olJodecia. ü. 
clausula de reduzir o pessoal, mas de niio augmcnttte, a despcza. 

Conseguiu c!l'ectuar umtt economia de setenta e tantos contos, mas essa economia é 
injusta porque(~ feita á custa e em detrimento dos funccionarios que lá ficaram mais 
sobreca.r1·egados do trabalho. 

Como reta toe ela Commissão de Orçamento, .não poderia propor o -augmento desses 
vencimentos porque ~L disp8sição regimcnCCLl, votada pGla Camara, não permitte augmen~ 
tal' ou diminuir vencimentos em lei annua. Attendcndo, porém, a que é qo absoluta c 
rigoros<L justiça. que se remurtere melhor o pequeno pessoal que lá ficou sobreçarregado do 
toúu o tl'<.tballto, tomei a deliberação de apresentar, sob a minha responsa.IJilidadc pessoal, 
o presente lH'l~jccto de lei, quo espero que pas.3c os turnos da. discussão a. temp() de ser 
inclulclo no orç<tmento deste a.nno. · 

Era_ o que tinha. a dizer. 
Fica sobre <t mesa, até ülterior deliheraç~ão, o seguinte 

· O Congresso NacionaJ docrct<1: 
Art. V Os vencínientos dos funccíonarios da Secrct<1l'ia da Justiça 'e Ne9·ocios Inte-

riores serão os constantes da seguinte tabella: . 
3 directores geraes li, 8:000$ de ordenarlo e 4:000$ de grâtificação .•....•.... 
G directores de Sllcção a G:OOO$ de ordenado e 3:000$.de gratific<1ção ....•.•• 
7 primeil'o::; oificiaes <1 4:000$ de ordenado e 2:000$ de gratificação ....•...• 

12 segundos offi.ciaes a. :3:200$ de orJel;la.do e l :600$ de gratificação •.......... 
24 tcecciros ofliciacs a 2:400$ de ordenado e l: 200$ de gratificação ......•.•.. 

l porteiro com 3:200.$ do ordenado e l :6)0$ de gratiticaç,ão .... , .......••... 
1 ajud<1nte de pJrtciro com 2:000$ de ordenado e I :000$ de gratificação ..... 
7 contínuos a. l: :lOO$ de ordenado e 700$ de gratificação ....•....••......... 

3ô:OCÍ0$000 
54:000$000 
42:000$000 
57:600$000 
86:400$000 

5 correio., idcn1 idc1n .................................................... . 

4:800$000 
3:000$000 

14:000$000 
10:0~0$000 

Art. 2.0 Rc\·ogam·sc <ts disposições em contrario. 
Ei~d;t d;ts se~~Ü3'l, lU de setembro de 1899.-Alcin!!lo Guanabm·a. 

N. 180- lDOl Ô de officii.l.l com 3:000$ (le ordenado e 1:500$ 
de gratificação. . 

O CongTos~o Nacion<Ll decreta : 
.\1·t. l. " Ao n. GO da ta.t•ifa a.Jua.neit•a .. cm 

Yigor S(lt·ào foi tas as ,.,eguintes <tlterat,:i)c.~ : 
onde ~e fliz - M<mGeiga. de leite, l $200 ; de 
m <Lrga.rina, 2.j400- diga-se : Manteiga. de 
leite, 1~:'i(l0; dn m:"t t•garina. o snustitntos, 
~:sooo. · 

· AI't. 2. o H<'Yogam-se :u:~ disposit,~õcs em 
contrrtrio. 

S:tl<t das sos ;ões, :30 de n.gosto de 190 l • -
Rodolpho Paixao. - Paclua Rezende. - A' 
Commis.;;ão de Tn,rifas. 

N. 181-1901 

8UJ!p;·im•J no li~slitt lto N(!cionul de :Mttsica o 
loga1· · (le economo, ' c1·ea o de official com 
.']:000,) de o1·denado rJ 1:500.~ de [JI'ali(tcaçtío, 
r: drl outl·as ])J'Ovidencins 

' O Congresso Nc.wiona.l resolve: 
cü•t. l.<l Fica supprimido no Inst.ituLo Na

clt:;nal •J·~ Music'-L o logal' de eco no mo e cl'e:ulú 

Aet .. 2. o o_ oflicí<ü será n omea.do por pot·· 
tu.ria do ministro, sob proposta do director. 

{\.rt. 3. o São ele vere:> do o!Iici<1l: 
I. Auxiliar o secretario no desemponho 

da.~ suas attribuições, de a.ccordo com as 
instrucç:ões quo dcllc receber. 

li. Substituir o secret<tl'io em suas falhs c 
impedimentos. 

Art. 4. 0 As attr-ibnições contcridas pelos 
arts. 16, '17, 18 e 23 do actnal rcgul:iüiento 
ao ai11àmiense,. econon10, inspectores de 
álumnos e guai•da-portãó . SGdí.o i:riodificà.das 
do seguinte Jnodo: - . • 

Ao amanuense·compctc: . . 
I. Fazer tqdo e qun.lqucr , serviço de oscri~ 

pturação que lhe for distribuide pelosecrc
t<tl'io. 
· Ii. Fazm>, annualmentc, auxiliado pelo 

guaeda-portão o inventario de todos os mo
veis, instrumentos e utensílios do instituto. 

III. Zela e pola conservação do archivo, 
bibliothe_ça c museu, segundo as prescripçõ3.~ 
quo lhe I'ot'em dadas pelo secrP.tario. . . 

1 V •. Snbstittür u oilichl erii snas falta'l e 
irnpedimentos. 
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Aos inspectores de alumnos: 
I. :Manter a disciplina no estabeleci

mento. 
Il. Admoestar os alumnos que so desviaJ'f:lm 

<las bo.as normas de civilida.do, communi
cl1.ndo ao director, em caso dé reincidencia 
ou de gravidade, a natureza des3as faltas 
para applicação das devidas penas. Dentro 
das aulas, porém, só na. ausencia dos respe
ctivos professores exercerá os seus dever-es 
polichte3. 

IH Estar presente durante todo o tempo 
em que funcciona.rem a.::; aulas frequentadas 
pelo.) alumnos e a todos os actos a que estes 
tenham de comparecer, e durante o período 
das férias nos àias designados · pelo director 
e privativamente. 

IV. Distribuir e arrecadar as musicas nas 
diversas classes, no) ensaio!', nos exercícios 
praticos e nas sessões publicas. 

Ao guarda-portão: 
I. Abril• e fechar o edificio do inatituto ás 

horas regulamentares nos dias de aulas e 
tambcm em tempo de férias e dl<\S feriados, 
quando assim lhe for determinado pelo di
rector ou secretario. 

n. Conservai~ em asseio todo o odifi.cio, bem 
como a mobilia., instrument:Js e mu.is ebjectos 
sob sua guarda. 

III. Fazer as despezas miuclas que fol'em 
autorizadas pelo director. 

IV. Conservar-se na p1rtaria o dolla. não 
ausentar-se sem autorização do dircetor ou 
do secreta.rio. 

V. Fornecer os datlos ncecssarios (~ ela.bo
l'i.Wão do inventado üo quo trat<t o n. ll 
das attribuições üo o.manucnso, gu~mlando 
um<t cópia au thcn tica. 

Art. 5. 0 As poi-~<tS tlisciplinaros c.lc que 
tl'atu. o art. llO llo rogul<1mento scr·ão irn.
postas pelo diroctor, prot'o . .;sot·es, con:-;clho 
c inspect.orcs de aJu11mo::;, nos termos do 
art. lll. · · 

Art. G. o Pola presente lei 11assar<.'L tam
ucm a ser de proposta do director a no
meação para o cargo de amanuense. 

Art. 7 .o Ficam elevados a 7:200$ annnaes 
os vencimentos do dil?ector, u. 6:000$ os do 
secretario c a. 1 :800$ os do gmtrda-portão. 

Al't. 8.° Fica o Governo autorizado a abrir 
os creditas necessarios para a execuqão da 
presente lei no cort•entc exercício. 

Art. 9. 0 Re-vogam-se as disposições em 
contrario. 

offerecida na 3~~. discussão do projecto n.268 A, 
de 1900, do Senado, que autoriza o Poder 
Executivo a garantir os juros e amortização, 
durante 15 annos, na importancia annual de 
71:500$, correspondentes ao empresilimo de 
650:000$, juros de 7 % e amort]zaçã.o de 4 %, 
que effectuar a Associação do Quarto Cente
na rio do BrazH para o fim de construir o 
edificio destinado á. Escola de Bellas Artes 
(3"' discussão). 

Em seguida, é posta a votos e rejeitada 
a seguinte emenda, offl3eecída. pelo Sr. Ger· 
mano Hastlocher. 

Accrescente-se: 
«Art. 2. 0 O pl1.gamento das qe.&atias 

correspondentes á garantia de juros e 
amortização do c a. pi tal cessará do fim do 
segundo anno, si o edifi.cio ,não estiver 
concluído e entregue ao Governo prom ... 
pto para a installação completa o defini· 
ti v a da Escola de Bellas Artes. 

§ 1. 0 Nes>e caso as obras feitas re-
verterão para. o Estado, sem que este 
ftq llC o h ri gado a pagar indemnizaçã.o 
alguma por ellas. 

Art. 3. 0 O Governo responde só pa· 
rante a Associação do Quarto Centenario 
pelas obrigações que contrae, a ella. pa
g<mdo a so1nma total dos juros e amor
tização do capital e não aos subscripto
rc::; deste, que contt•actarão com a dita 
associação, que ú quem responde perante 
ellcs, não lhes cabendo nenhum direito a 
quacsqucP reclamações junto ao .Governo 
polo não cumprimento das condições do 
emprostimo. ~ 

O Sr. Germano Haeslocher 
(pcl(t m·clem) req uet• vcrific:wão da votação. 

Pt•ocedendo-sc á. verificaçKo, reconhece-se 
terem votado contra 102 Srr3. Deputados e a 
favor 7, total, 109. 

Posto a votos, é approvado em 3• dis· 
c\Is . .;ão o seguinte 

/ 

PROJECTO 

N. 164-1901 

(Do Senado) 

O Congresso Nacional resolve: 

Sala das sessões, 30 de agosto de 1901.
Raymundo de Mil·anda.- Syl'VÍO Romero.
Lirna Filho-- Linddlplto Caetano.- Epami
nondas G1·acindo.- Yatois de Castro. 

Art. 1.0 E' o Governo autorizado a gara.n· 
ti r os juros e amortização, durante 15 annos, 
na importancja annual de 71:500$, corre
spondentes ao emprastimo de 650:000$. jm•os 
de 7 o f o• amortização de 4 .,/ 0 , que effectuar 
a Associação do Qual'to Centenario do Brazil; 
para o :fim de construir o edificio destinado E' annunciada a - votaç.ão do projecto 

n. 164, (le 1901, com :pt\N eer ;;;obl?e a.ei:uendt\ 
Cawar~ Vol, V 

á, .A.c3..demi'a, do Bellas .Artes. -
7 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 21105/2015 09:0 1 +Página 14 de 23 

50 AN?U.ES IJA CAMARA 

§ 1." A :t~oocütção obrig.w-so-ha a eon
stl'nh• o referido cdiflcio no pl'<vw de 18 
J11L)W~, u. dntat·de l dcjanoiro do 1001. 

§ 2. 0 E'so cdíficio scni. iocorpot'il.llo <t~S 
bens do domini.o federal per·tenccntcs ao M1 · 
ni$U~l'io do 1ntot'ior, e, uma vez constcuido, 
o edificio em que funeciona a actua1 n.ca
domia ser(~ entrc:rno ao ~\1inisterio dn. Fa
zenda, afim de <LÍJt'ovcital-o como clepen
dencü~ do Tllcsuuro. 

3.• O cdificio d<t M:tdemia será conotruido 
de accordo com o pt•oje;to que ao Ministerio 
do IntcrioL' su bmctterá ~~ As,;ociaç;:to do QL1al'to 
Centcn:uio, a qual se obrigará. a terminal-o 
com o producto do Gm})l'e.~timo, sem direito 
a. qu<1lqucr outro p<1g:unonto, a qualquc1• 
·titulo quo seja. 

§ 4." As renda.s o emolumentos da Aea<le
mia de Bclla,; Artes serão destinados âs de~
pezas do rcfericlo cmpeeatimo ; o o Govm·no 
:ftc<t n.utorizado a. abriL· o credito necessario <J. 
e;,te set'VÍQO dnrante o exerci,~io destlt lei. 

E' o projecto enviado (L ~lwcção presidcn
ei~l, o melando-se ao Scma.do do occorrldo. 

E' posto a voto;; e approvado em 3a dis
cussão e cnvia,lo <Í. Commissão de Reda.cção 
o seguinto 

Pl\.OJECTO 

O Congt•css·j Nacional rewlve : 
Artigo un\co. Fica. restctbelecído para 

todos u~ e!rcitos o d!;ct•oto legislativo n. 657, 
lle 2:5 tle novelllUI'O de 18\JD; rcvogad<LS as 
(lisposi~-ões em contra.rio. · 

O Sr. Jnllo de l'Jello pela ordem) 
-St·. Pl'esi(lontc. achando-se sobre <1. Mc.sa 
<\ l'cc!:w~~:-Lo final. <lo ]JI'ojr.cto, q tte ac<l.·lm de so1' 
appt•urado, peco a V. Ex. so J.ig!lc consult.;tr 
tt Ca~:~ so lil'O ~i COIICCilO di.~pCliS:t de im
JH'CS.~ÚO, ptLI'a (lllO n~st~ l'mlac~:ü.o seja. a.ppro
Vttd•~ h11,jll llllJSIUO. 

CllllS\11 l.a.Ll:.t :L Clt!llal'<~, ú eut\Ce1li(lt~ <L dis
lWIISiJ. fiUtlída., 

Em seguida,(~ ~cru deha.te <tppro\·ada a se· 
guinte 

RIWACÇÃO 

N. 81 A- 1901 

n cdacçtío final do P1'0jecto. n. 81' do CW1'Crtte 
anno, yv.e 1·esl-alielccc Jlat'(\ lodos os effcitos o 
dec1·eto leg-islativo n. 657, de 25 de novem
lwo de 1.809 

E' o projccto enviado ao Senado. 
E' annunci<ÜhL a vot-tção da emenda. do 

Sr. He['mli:t de Sá ao projecto n. 38 A, 
de 1901, que autoriza o Governo a. con· 
ftt•ma.r, attenuendo ás necessaria.s vagas, no 
pi'imeit·o posto de officht do exercito os 
a.lfores gmdrta.dos que tiverom obtido as 
<1.ppruva.ções plenas de que tr<tb o art. 95 
do regulamento de 18 de alJril de 1898 (nova. 
discussão). 

Posta a votos, é approv;\da a segninte 
emenda do St'. Heredb de Sâ, constu.nte do 
impresso sob n. :i8 C, tlc 1901, pela nova 
discu~são por que l)asson, de accordo com o 
Regin1ento: 

« Accre.sconte-se onde convie1• : 

Fica. ex.tincto o posto de tenente no corpo 
do estado-maior do exercito, respeitados os 
dil•eítos adquil•ido~. 

E' o projecto n. 38 C, do 1901 enviado á 
Commiseão de Redacção. 

O Sr. Heredia de Sá (pela ar· 
dam)-Sr. Presidente, achando-se sobre a 
mesa a rodacção final do projecto que àcaba 
de Sl:!r votado, peço <L V. Ex. que consulte á. 
Casa sobre si concede dispensa úo im
pressão, afim de que etle seja votado hoje 
mesmo. 

Consultada a. Camar<L, é concedida a dí.s· 
p'ensa pedida. 

gm segni1lt~o, é sem debate approvada a se
guinte 

HEDACÇAO 

N. 38 D-1901 

Redacçtío final do p1·~jecto n. 38 C (adrlitivo 
d esracarlo na 3° disc·ussao d > Jn·ojecto n . 38, 
de 1901) extinguindo o postn de lamm to 
no c:o1·po de estado-nuúo1· dn em Tdto 

O Uongi'C)SO Nacional dcta•ct<~: 

Art. Lo Fica, 11xtinct.o o posto dfl t.oncntP
uo col'po de est.rtdo-m<üor do exm•cito. 

Art. 2. 0 .~ovogam-se as disposições em 
contrario. 

s,~I::t das Cornmissões, · de lletem bro de 
1901.- Lanrlt<lpho dll Magal1tt1es,- Ounha 
Ma1·tins. 

E' o prujccto enviado a o Senado. 
E' annunciada avotação do projecto n.20I, 

O Cung1·esRo N<~cional resolve: de 1899, com parecer sobre emendas oft.'ere
Artigo nnico. Fica res;;a balocido para todos -c idas orn 2a. discuss5.l1 do projecto n. 205, de 

os ctt\.lltos o (toct•cto logislatiyo n. 657, de 1898, que autol'izct o Goyemo a ma~dar 
25 do novemht•u de lSmf; revog<tdas as di ~- pagar ~w3 Drs. Francis?c• Antun'-!s M~cwl c 
_po.>içõe~ em cuntt•ario. . Arthur Anounes M<Lctcl •~ q uantm do 

S;tla das Cormni,;sõc ' · 1 de setembro do 1901. 385:500$, impoi•tancía do gado vaccum c ca-
·- A.rrwjo · Gll<.:.~ . -- · Cu;~ha J[w-!iM. vullat• !'orncci1l0 <í. :> f1)1'Ç~S lega.es lluran te 
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o 
d período rcvolucionario Je 1893 a 1895 (2a 

iscnssão). 

O Sr. Bricio Filho (pela orclem)
Desojo apenas um simples esclarecimento 
para que saiba co~o proceder, agora que 
tenho de votar. Nao pretendo, a proposito 
de encaminhar a votação, dizer si sou favo
ra.vel ou con-trario <L passagem deste cre· 
dito, nem é opportuno fazel-o neste mo
mento. 

O que quero ~ um esclarecimento por 
pa.rte da Mesa, para ficar orientado, pa.ra 
que saiba como proceder nesta emergencia. 

Na ordem do dia de hontem. estampada 
no avulso e dada para a.s votações, · vejo o 
credito avaliado em F. 85$500. Tratar-se-ha 
de francos? Pal'ece-me que não. 

Ainda mais: na ordem do dia publicada no 
Díario do Congresso de lwntom, vejo que o 
credito está orçado em 385$500. 
. No n.vul~o ~ar~ a ordem do_ dia. de hoje, a 
1mportanc1a Ja na.o é de F. Su$500; n1n.s de 
38?$~00. Na ordem do dia, que figura no 
Dwno do Cong1·esso, tambem de hoje, verifico 
que é a mesma a somma a ser votada. 

Por outro lado o parecer da Commissão de 
Or'çamento se refere á importancia de 
385:500$000. 

Em que ficamos? 
O credito a ser votado é na. importa.ncia 

de F. 85$500, 385$500 ou 385:500$000 1 
Preciso so1' informado so brc o caso. 

O Sr. Presidente- O credito c! 
da importancia de 385:5008, como se vê no 
avulso n. 205. Tudo o mais (!engano do l't! 
dacção do Dim·io do Con grcsso o dog ouLros 
avulsos. 

O Sr. (~ermano IJn.-slochcr 
(pela 01'd1~m) estr:tnlw. qun os ptlti<!ionaríos 
da. qmtntia a. quo se rel'ei'O o cret.lito nm vo
tação, em voz do procurt1l'Olft llq uicl:~e us 
prejuízos <JUe tiveram ou allogam ter, com 
a glterra civil do sou Estado, p:.n· via ju!li
cial, como fizeram tantos outros, prol"eris
scrn o;:; processos administrativos. Não é o 
pequeno interesse :pai.>tidario que o impelle 
neste momento a proclamar a sua estranhe
za, mas os interesses do erario publico, que 
em época critica como a actual deviam ser 
melhor acautelados. 

O §r·. Francisco Veiga(')
Sr. Presidente, as observaç·õcs quo ac<1ba de 
fazer o nobre Deputado pelo lUo Grande do 
Sul, :permittirá. S. Ex. ctne diga, não são 
opportunas. 

( ·)Este disCUl'BO não foi revisLo pelo o1·ador. 

O credito já ostevo em discussão e era. 
então occasião de S. Ex. trazor ü, Camar<.t 
os esclarecimentos que julgou conveniente 
trazer no momento da votação . 

0 SR. GERMANO 1-IASSLOCHER - Perdão ; 
estes esclarecimentos foram i.razidos então 
são renovados hoje, porque esta Camara J 
nova. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA - Este credito foi 
solicitado p0lo Presidente da Republica na. 
se:Jsão de 1898, qnando eu tive a honra de 
ser presülente da Commissão de Orçamento 
c como não é hoje membro desta Cas:J, o 
nos"? il~!IStrc ox-colloga, que foi relator do 
credito, Julgo de meu devee trazer á Camal'a 
algu :;s esc1al'Dcimentos, do ordem a domon
stral' . que a Com missão do Orç::~.mento na 
S<lSsi\,o do 1898, <:umpeiu digna,mente b seu 
dever, propondo tt Camartt dos Deputu,dos a 
approvação do credito pedido pelo Pre:>illento 
da Republica. 

Nõ,o é o unico fa.cto ; c si é verdade que é 
um dos poucos casos om quo o Presidente da 
R(lpublica julgou-se no dever de vir pedir 
ao Congresso Nacional a quantia. precisa 
para a indernnizctção pcclida pelos pr·cjnizos 
causado) pela. gucrt'<t civil do Rio Grando do 
Sul, é esta lll1lé1. 1wova das boas razões da 
bem provad<1 reclama<:iio do Sr. Dr. M:wiol. 

Esse:{ pa]loi:::, Sr. Presidente, rccol'do-mo 
bem, forü.nt cstud<ulos dotülmnontc n<t Com· 
missiio do Orçamento. 

O Prcsidcntc-'tht n.epnhltC'.a, por oceasiã.o 
do solicit.:H' ao Cottgl'L'SSo u crodii;o nocns
sario, jnnton torlus os !loetJrntmtus (ji!O do
monstt•aL·:un (t toda. nvidoncüt a pz·occdenci<~ 
t!t~ pctlil!o do Dt·. 1\lat~iol. 

O fado mnsu1o a! logatlo ]do ltoi!I'ado 
Dupul.:ulo ]lOlo Wo OJ';tlldo d.n S!tl, o quo 
CtoJJl(it'IIIO, ÜO (}IH\ 0111 I'O;_;t•;t, O ( :o\'1'.1'!10 !l:t 
Hepublica onl;ondi:t 11110 n:\•1 !lüvi;L a.tuen
dc•t· :L os~as roelama<;iit's si n:'i.•1 dopois dl:l 
uhtilht senl;on1:a. }l:t~s:~1la om j11lg:ttlo pelo~ 
tl'i bunaes l'odel'a.cs, (~ Ullla Ctlll l.r:q.1rova da. 
proco<lencia, do !lirr.ito <lllC a:-;sh:tt) :w Dr. 
M:wiol, porq 11c, nost:v~ cuntliçõos, o Go
verno entrando em accoedo, conhceendo 
a raziio e a ju~tk:<L que assistiam a. c:;so 
pfldido, compreltendeu qu.o melhor con
sultava os interesses do Thcsuuru, entrando 
em conciliação com a parte e fazendo con
cessões reciprocas, do que mandando que 
fosso aos tribunacs, onde ellc 1•-::ando de 
mndirciLo garantido, fcu·ia valer uma pl'C
ten~:ã.o, com ccrtez<t muito mais a. vultada 
do que acontece agol'a. 

0 SR. CARLOS ÜTTO~l de~ um apar~e. 

0 Sn.. FRANCISCO VEIGA -Este f'actc 
como observa o meu nobee coHcg<:. é o qu< 
se tem veri!iccttlo repetidas vezes tt pt•ctcxt( 



Câmara dos Deputados- Impresso em 21/05/2015 09:01 - Página 16 de 23 

52 ANNAES DA CAMARA · 

muit;ts v~zes de nii.o qum·cr assnmir a J dado um r~c~b_o dos gados c das pt•opríedades 
J.•e:;p •J n ~: dJll t•hdc e crnbor:.; rcconltccendo o que o:;s;t rhvtsao a.;;; ~o!ou. 
die, :ito proec\llentc, m uHl:~-S J a. p :trtc a.o~ 1 A justiç~a, pois, 6 negar e.;;c pag<tmCJ1t0. 
trlbnna.os c t~sicb julgantlo pçlo a.llcg<tclo c I (1ípoio.dos; ?H~o apoiaclos.) 
lJl'O\-arlo, I'C:~onlwccm o direito da. parte em 
quant~a. muito mais a-yuttada de que qu<l.lctuel' O Sr. Rodolpbo Paixão (JJela 
que l!au pótle conscgme, lJOl' urna llypothoso. ol"clcm)-Sr. Presidente, cu negarei t<l.mbem 

As,.:im, Sr. Pt·c.-üdcntc, aercdito que a, o meu voto a este credito pelas mesmas 
Camcu·:~ \los DPpnt<tdo~, a,ppl'Ovando o ri1zõcs adduzidas pelo meu honrado collega 
credito ped ido pd•J Go verno, rar<i. ju ~: tic;a. ao Sr. :_\ure!iano Bar?o~a. . 
nos.so C•Jil ciiladii.u que IJ:l. lon.:.;u.~ annns está. Nao pos.so adnntt1r que se qnCLra pag<.tr 
inl}HJs ;ilJ ilLtéulo (lo olJtrll' a. <lua.ntia. que ]Wil- mna int.lemnizaçã.o sem proce .~so, sem que 
-va I !te pcncnccl' c·m r<tzão de dcvaslw,:(3o::; clla Genha col'l'ido os tramites lcga.os, passado 
do snas fazend;~s. do Ol11JH'Cgo de sen gado pe los procc::;sos judicia.cs; c, emhorJ. t enha
vaccum o c<.Lv<dlar a.o scrviç,o das forçai-o lc- mos de 1mgar o Llobro em virtude de scn
g:m;_.:. (Jluilo l!cm.) tença, a moralid,Lde fica estaiJclecilhl., c, 

O §r. Aureliano Barbo!ga 
(j1cla ordem)_:Sr. Prcsiclon&o, não duvido 
que lnja tlil'cito, qne llaj~1. jus&iça., c CJIIC 
haja C(tllidado; o que digo 6 cpte não ha. ver
dado no.,: f<~c tos allegauus n<~ petição dos Srs. 
conselheiro Maciel c Artlmr Maclel, soq 
irmão. 

Em Jll'imeiro logar nã.o é Vúl'dade 1 a. his
toi'h desmente c;:ctllegol·icamento; jáma.is 
força. alguma do Governo estacionou em 
quu.lllUCl' dos municípios üo Hio G1·ande do 
:Sul por mais de 40 dias. 

No mnllicipio de Bngr\ondo es tão situadas 
as fazendas dos Srs. :\laeiei;:;, o maior tempo 
em nue ll:-l forr;a~ os taciona.ram foi por oc
casiào de sct· cornma.ntlatla p elo general 
Carlo~ 'l'e lln.s u a, occup:Lç:üJ do rnunicipio 
fui 1\:it;~ l'das 1'ol·<;a:-; l'OVoluciollal'i:ts soh o 
eulllllt:llldo du:-; gunur~tes T<W<ne;:; e Prc.-:lte.s 
c: uimal'i.l.es . ' 

O S1c :\LFRJ·:no V.u:ELLA-ApoíMlo, ost:.t 
t~ r]ue ú a vct·dadc ltisto!'ica. 

U SH .. \UHELIAi'\o H.\HBu.sA-Ern segundo 
1og-ar, 11~~o .<'~ pu:-;sivel r1 uo a Camm·a dos 
l~e]Jtd;;tdus, liavellüo j<L voGado disposic;ão ex
lH'es::>c~ c pos itiv:L quo Jll:tnd;~ que so atlopto 
co1nu llledith e eomo regt·•~ :.L discussão prú
vi:t p; ;t·ant.u a jllíitir;a •JI'dínaria, c depois son
bn~·a pa~sada t~m j11lga<lu, e i:-;so mesmo 
tmn sido 1\\it;o con1 o aceordo das l):trtos,· 
f~••lllil st~ l"<~m agot·:1, fJUr~r-8 1' intlomniz;u· por 
flimples ealculo de p1·a.zo longo de oecupaçã.o 
de territorio <~ esses cidadã.os '?. (1'rocam-se 
apaTtes. Apoiados. ilfuito vem.) 

E' verdade que um delles, o conselheiro 
Maciül, n;'io estovc corno citbtlã.o armado na 
I·cvoluç-?.i,o ; co1ntudo ü l'<1 advorsario 'acer
rimo da k~alidn.dc ; o outro o Sr. Arthur 
:Maciel, u.~~~;Je: o pt·in1Ciro dia do p criotlo r e 
volucion;wio acllon - sr~ él fl·elltc dnssa. fm·(~a, 
tomo coronel cornmanr.lanto rlo esbado-m:dol' 
do divisão elo gonm·a l Sa.lgítdo, 'JUO pcrcor
l'eu o Estado do Norto a Sul :;em nunec~ ter 

portanto, voto cont;ra esse e qualquer outro 
pedido de Cl'edito que nosso sentido venha a 
se pedir. 

São succes>ivamento postos a votos c 
appl'ovados em 2a discussão os seguintes 
al'tigo:-l do ·· 

PROJECTO N. 201, DE 1899 

O Congresso N:.wio11al resolve: 
Art. 1.° Fica o Governo autorizado a man

dm· pagar aos Drs. Fmncisco Antunes Mu.cie! 
e At'thnr Antunes M<tcic! a quantia, de 
385:;)U0$, importancia do gado vaccum e 
cu,vallar fornecido ás forças legaes dueantc o 
" poriod.o revolucionaria de 1893 a 1895, 
abrindo par<~ c~so fim o ncccssario credito. 

Art. 2-° Fica.m revogadas <ts disposit;~ücs 
em conGrario. 

Posta a votos, é mjcitadn. a fJeguinGc 
emenda do Sr. 'Coelho Cintrn. : 

Art. Fica. o Governo <.nrtorizado a ::~brir 
o credito nccessario para pagamento dos 
pr~juizos cawmdos pelas forças loga.es em 
Canudos, na Bahia, S<.mta Catharinn, e tUo 
GrLLmlc do Sul, depois de devidamente pro
ces~mdas e liquidadu.s pelo Govet·no as r·ccla
mac;.,õos dos intorcssados quo a t;~c::; paga.men
toíi tivot·cm direito J.lOl' prcj11iWs reae.-; 
causados por cs.3a:,; foi\·as: 

O Sr. Presidente-Vou snbmcttm· 
a. votos a. sulJ-omonda. do Sr.Neiv;t ao me.~mo 
proJjedo, a.]Jczar de não tee pa.~sn.<lo a, emen1h~ 
por não considerar prejudicada. pela. rejeição 
da mesma, visto referir-se á pessoa deter
minad<L. 

Em seguida, é rejeitada, a. referida sub
emenda do St·.Neiva, cujo teo1• é o saguintc: 

Fie<~ o Governo autorizado a abrir o necos
sario eredito para p;~gamento dos :projuizos 
causados nas fazenda::; do g<tdos pertencentes 
á viuva D. Auroa. Dantas de Ca.rvn.lho o Dr. 
_PMüo l\Ia.rtiL~s Fontus, com a lut<.~ Ltc C;;tn.u· · 
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dos, depois devidamente processadas o liclui
dadas as reclamações que foram apresentaU.as 
ao Sr. Min[i;tro da. Guerra. o a.nno pa.sst:~,do. 

E' annunciada a vota.Qão do J ,rojecto 
n. 121, de 1901, a.utorizando o Pode1· Ex
ecutivo a abrir ao Ministerio da Justiça e 
Negocias Interiores o credito do 100:000$, 
Sllpplomentar au n. H (lo al't. 2° da lei 
n. 74G, de 2!J do dezembro de 1800. 

O §r. Presidente-A esGepro,jccto 
foi offercciu.o na sessão do hontom, pelo Sr. 
Bueno de Andrad<~,um requeriment0 podindo 
a volta (lo projecto n. 121, U.e 1901, ~L Com
mis~;i:io do Orçamento e que sol)re o mesmo 
projecto fosse ouvida a Commissã.o do Con~ 
stitníção, Legislação e .Justiça. 

Em scguid~t é posta a votos e roj:;itada a 
referida cmond<t do Sl'. Bueno de Andrada, 

Po~to 't votos é approvado em 2"' discussão 
o artigo unico do 

PROJECTO 

N. '121-1900 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo uni co. Fica o Poder Executivo 

autoriz:L!lo <t abrir ao Ministerio (lt.t .Ju:-;tiç:L c 
Negocias Interiores o credito do 100:000$, 
sup11lomont<~r <.tO n. 14 do ut.. 2 .. d;~ lei 
n. 746, de 29 de dezembro de 1000-Diligon
cin.s policiaos- ; ützcnüo aR nocossarias opr;
rações o revogadas as disposições om con
trario. 

O SJ.~. Elpidio Figuereido (pela 
m·dem) roqner verificaçü.o de votação. 

Procedendo-se (~ verificaçilo, reconhece-se 
tel·om votarlo a favor 88 St·s. Dü1mtados o 
contra 17; total, 105. 

O Sr. President.e-Não ha numero. 
Vao-se proceder ;1 chamada. 
Procedendo-se á chamada verifica-se terem 

se ausentado os Srs. Cebo ele Souza, João Vi
eira, Affonso Cpsta, Araujo Góes, Arroxella.s 
Gal vão, Joviniano de Carvalh:~, TosGa, Felix: 
Ga~par, Rodrigues Lima, Galdino Lorota, 
José Marccllino, Oscar Godoy, S<í. Freire, 
Raul Barro:-Jo, Nilo Poça.nlm. Lamounie1' 
Godofredo, Rodolpho Paixão, PaU.ua Rezenüe, 
Bueno de Andrada, Rodolpho MiranchL o Mar
çal Escobttr. 

Vao-se prosegnir na votaçiio. 
Procedendo-se :t votaçiio elo projccto 

n. 121, de 1901,. autorizando o Poder Ex
ecutivo a abrir ao .Ministerio da .Jnst.iça e 
Negocios Interiores o credito de 100:000$, 
supplemen ttlr ao n. 14, do art. 2° da. lei 
n. 746, do 29 de dezembro rlo 1900 (2"' di:i
cussão), vorilica-so toL·om votado a favor 7G 
Ses. Depnt<1dos o contPa 15, total 01. 

O S:t:. Pa .. esiden.te - Ni:í.o ha. nu
mero. 

Vae-so proceder <1 nov::t chamada. 
Procedendo-se :1 cll<tmaU.ct, verifica-se 

tcJ'em-so anscnt:.Ldo o:; St•s. Carlos M<n'ccl
lino, Tlwmc~z Aceioly, Nogueil'a, Accioly, 
Fe:incisco S~L, Fredeeico Borges, Gon(:<üo 
Souto, Eloy do Souzn., João Viei1':l, 1Ltlaquías 
Gonçalves, Esmcr::tldino Ba.nrloira, Jo~ü Du
artr1, AraujD Goes, Ar·roxcllas Galvão, Ray
munrlo de Miranda., Rodrigues Doria, Tosta, 
Felíx, Ga.spal', Manoel Cact:lno, Roclrignos 
Lima, José Ma.rcellino, Oscar· Godoy, Augusto 
de Vasconcellos, Sá. Freire, Rlml B:wro;;o, 
Nilo Pe(·anha, .Joaquim Breves, L::tmonnier 
Godofreclo, Mayrink, L:wdulpho de lvlag:t
lhã.cs, Carlos Otr.oni, Manod Fulgnneio. 
Padua Rezende, Bueno de Anclrad<t, nodolpllo 
Miranda, Edmundo d<L Fonseca, Alcnc<Lr ( 1ui
mar·ãos, Car·lo.~ C:waJcanti, Març:d Escobar 
o So;wos dos Santo.L 

O Sr. President:e-Rcsponrlcram 
:1. ella.madcl 90 Srs. Deputa.<los. 

Não ha numel'o. 
Fic:t adhda a. votação. 
E' annuncio.da a 2n. díscnssã.o do projocio 

n. llG, de 1001, ant.orizando o ClOVIll'I\O a, 
abril', por conüL do Ministel'io d:• .T!Isti1::t n 
N O!!OCÍOS Interiores. o Cl'Odito r lo s:3 :SS0$':1-11) 
pÚ::t pagamento de diveJ';·iaS obl'as e Jnelho
ramen ~ios no odHleio 1lo Lyeon do A t'tos o 
Officiod, lwje propl'io n<tcion<d. 

O Sr. Bricio Filho- Sr. Pr,;si
dente, o nobre Deputado pelo Didtricto Fe
deral, o Sr. I-Icl'orlia. do S:L, pediu rp10 lhe 
cedesse a palavra. p;;,ra. discul;it' e:-;tc cl'edito, 
diz01ido que são pouc:t.s tt1 considerações quo 
elfo tem a oxpcndm· sDbro o as::Jurnp1io. . 

Nestas conrliçõos accedo ao r)edid o do meu 
honrado colloga; rio pois dello, se o não houver 
quem cgwira se illSCl'OVm', 1hllará o lwmildo 
uraüor llLHl neste momen I; o occup<t a ~l'i lmna. 

O Sr. Pr·esidente- Responde1•am O St". l!ercdia de §'ú (·)- Nfío (~ 
a chamada 108 Srs. Dermtados. .

1 
pt·opl·ianwnto Il:tl'<t dl:._:cntit· o pt'l'jed·.>, ('.ulllo 

Peço a.os nobees Deput<.vlos que occupem ---
suas cadeiras. (") Esta discurso niio foi rcl'isto pelo Ol':Hlor. 
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annuncia o nol)re Deputado Sr. Bricio Filho, 
que acabêt de guntilmonto de lhe c<.'dcr él· pala
vra, (j ue ve1n occupar a. attenç~ã.o da Camara, 
neste momento. ·E ntend.e que projectus dc:;;ta 
na,tureza. não devem ser di~;ctitidos, ao con
trario, devem :'ier immedhtamcn t,e votados; 
e é por isso que declarou que não er~~ pro
priamente para discuti.r o assumpto que vem 
á tribuna mas para, na. qualidade Je repre
sentante do Di:;tricto Federal, agra.tlecer á 
illustl'au<t Conunissão de O Pça.mento du. Ca.· 
mara dos Deputados o parecer fa.vora.vol que 
ac:dx1. de dar a, e.;te projccto, indo assim o 
encontro do bonemcrito Sr. Dr. Bethcncourt 
da Silva, fund<tdor desta instituiçi1o tfio l1u
ma.nital'ia quo se denomina Lyceu do Artes 
e Officios. 

Não prccís;:t perder muito tempo p :1..ra 
levar ao espírito dcl. Cn.mara a convicçlío dn. 
necessidade de adoptar, no mais breve os
p<tço de tempo, um pro,iecto tão um g_uão 
humanitario. (Apoiados.) 

Para garantia do bom exito desta causa, 
que vem neste momento pleitear, ba-;tam a 
justiça desta mesma causa e o pa.roccr da 
illustrad<t Commissão de Orçamento. 

Nilo se propõe tamb~m a fazer o historico 
desta. · tão util qHão humauihria instituição, 
cmbol'a pudesse ch<tmae a attenção tl:t C: ~
m<tra. para o facto in contesta vcl de que clla 
signitlca o esforço, a. pm':Severa.nç.a, a dedi
caqão ::;em limites, de um unico homem, o 
Sr. BothencourG da Silva, porque não é clcs
conltecillo de ninguem que foi unicamente 
devido ao csfor<;o deste, IJonemorito cidadi1o 
que, em 1850, em urna:modeskt s·da do an
tigo lV!u:';cu Na.cionu.t, foram l:~nçadas :tsb a.,;es 
da fundação <h Socio(l;tde d<:ts Bcllas 1\rtc.;, 
l\ mais tartlo, por ~cu tm•no e por sua inicia
ti v a, crcu.do o Lyceu dL\ A t·t cs n Oflicios, em 
ltl5ü. 

para os que acompanham este movi~n~nto 
oper<t,t•io e :princípios da. escola ~octa.~1sta 
está já hoje verilicctdo que o operai'JO nao é 
uma machina, ma:-; um sér pensante, capaz 
da.s ma is nobr-es e elevadas aspieações, ct1paz 
de concorrer t:mb quanto as demais classes, 
quanto aquellas que são mais favorecidas da 
fortuna, pa.1•a o progre'!so da. Nação. 

Si, como dizia o geantle Folix Ferreir~, 
occupando-se do Lyceu, o operario que nao 
sabe ler é uma. machina de m ildes primi
tivos, principalmente quando não tem. as 
noções mais pequeninas da arte, é precu~_o, 
Sr. Presidente, que, cuidando-se da. cducaçao 
do operario, se procure levantar esta clas~o 
ao nivel mJral das outeas, afim de que nao 
seja sempre, como disse, o opera.rio ~m in
strumento de trabalho, mas um cidadao pre
parado de modo a concorret' para o bem da 
sociedade. Si â classe operaria, na parte mas
culina tem oLyceu prestado grandes serviços, 
O'randes beneficios, não menores tem recebido 
~ parte feminina. Grande numero de moças 
vae alli buacar ins~eucção necessaria para 
mai.~ tarde adophr o meio de vida com
pa,tivel com o progresso e a civilização. 

Dalli s:1.em arti:stas exímios, pintoras, e3-
cultores, marcineiros, estatua.rios, emfim 
artistas que nuis tarde, ap3rfeiçoando-so, 
tornam-se vcrdadeil•as glorias nacionaes. 

Muitos nomes pod3ria cihr, o que não 
faz :va.ra, · nio fatigar a Cam~ra (neto apoia
dos) que figuram na galena celebre das. 
artes brazileir.ts. 

Disso llUC não se propunha a discutir este 
a,;;tmmpto, que é daquelles quo devem ser 
vota.dos o nio discutidos. O seu fim, pois , 
é agl'udocer ti. honr<idtL Commissã.o o tm· 
vindo <LO encontro uo bJnemorHo Sr. Bethcn
court da Silva, dando-lhe meios pwa que 
melhoramP.ntos po>~a.m a.lli sor feitos o mais 
lll'ove possivel; c t :Jrmina c:Jn!lado no es
))iri to de p~til:w tropi ét o genorosirlade da 
Camara., ~::ontando-sc ~onvencido do que este 
projeJto sol'á brevemente convertido em lei. 

N:·w pl'ocísa. enumol'at· oN hnn0ftcios quo tiio 
lar·gamentc siio dis!;! ibuirlos ao povo, a.n
nualmonte, pela. in . .;tituiç~ãu Lycon (le At·tc.s c 
Ollicios, nem lembt·ar que olltL dill'untlo a 
instt·ucç~ão em todus os espíritos o em q_ua.si 
toda,s as classes ; nito precisa salientar qne, 
princip~lmento, a classo operaria muito 
deve a esta util instHuição. 

Foi devido <L inicia,tiva desta glorio.~a in
instHuição, foi seguindo os seus nobres 
exemplos, que appareceram mais tarde 
outras córporações, que, igualmente, teem 
:procurado dHTundir a instrucção pelo povo e 
que, comquanto não possam concorrer em 
importancia com esta, ·em todo o caso 
concorrem de alguma fórma para que as 
classes desprotegida.s da fortuna recebam a 
instrucç~ão necess<tria. 

Tem concluído. (Muito bem; miuto bem.) 

Fica a discussão adiada pela hora. 
Passa-se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' sem (lebatc encerrada a discussão unica. 
do pn.recer n. :-n, de 1901, concedendo licença 
ao Sr. Deputado Arthur Pinto da Rocha para. 
conservar-se 11usente dos trabalhos da Ci1· 
mar11, ficando adiada. a votação. 

E' sem debate encerrada a discussão unica 
do pa.1·ecer n. 38, de 1901, concedendo licença 
ao Sr. Deputado Pedro Leite Chermont, 
ficando adiada a votação. 

Dizia ha pouco quo a cla,sso opew1.ria é 
sem duvida a que mais beneficios tem rece
l1ido, a que m<tis beneficios deve ao Lyceu, e 
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E' annuncia.da. a discussão unica llo pa,rceer 
n. 3G, do 1901, opinando pela não acecit:Lção 
das alter·açõos JJI'opo .~tas pelo Sr. P<.tula Ru
mos ao paragrapho unico do art. 132 do 
Regimento. 

O Sr. Presi<lente-Tem a palavra 
o Sr. Paula. Ramos. 

O §r. Paula Rainos diz que, em 
11 de junho do corrente anno, api·osentou 
uma indicação oxplicando a. disposição con
tida no paragrapho unico do art. 132 do Ro· 
gimento Interno da Cama.1·a. 

Orçamento e quo toem sido ntilizalla.':l rle um 
modo desastrado. Do pois dos a.ctos do Podce 
Executivo tornando effecti v a a autoriz:1ção 
sobre a reforma do ensino nos estabeleci
mentos militares, o Congt>esso interveiu duas 
vezes, mand;mdo suspender o regulamento 
expedido pelo Poder Executivo e modificando 
a reforma decreta.da. por esse poder. Sob o 
ponto de vi.;ta constitucion<ll o orador lê á 
Camara a opinião do ex-Ministro llo Interior, 
o Sr. Epitacio Pessoa, a pl'Oposlto da ques~ 
tão levada ao Poder Judiciario sobl'c o di
reito dos omdaes da bl'igaJa policial. 

Eis a opinião de~ S. Ex. publicada no Dia rio 
Essa indicação, que se compõe de duas 

partes, a primeira sobre medidas de caracter 
permanente e a :>egunrla sobre attribuiçõe: 
do Congresso. merec;;u os applausos da 
maioria dos noln·es Deputados o dos prop1•ios 
membros da Mesa, os Srs. Vaz de Mello, 
Pre:3idente, Carlos de Novaes, 1° Secretario, 

Official : . 

e AgapiLo dos Santos, 3° Secretario. Estes 
agradecermn até :.t apresentação de tal indi
ca.ção como um serviço pre;,tado á Mesa. 

Foi, pois, grande a, sua. surpreza quando 
viu agora, depois de dou~ longos meze;;, 
aurgit• um parecer contrario ua Commissão 
de Policht. Essa surpreza. fui do tal ordem 
que duvidou da <LUtllenticidade das assigna
turas do parecer, indo examin,ü-as na secre
taria. Eram vel'dadeiras ! 

A indicação obedece a dous fin.3: primeiro, 
fazer respeitar o Regimento da Camara; se
gundo, 1emlJr<tr que nós temo.3 uma Consti

. tuição, que annualmente é violada na.3 leis 
de oPçamerito, principalmente nas de receita, 
e despoza geral da llcpublica. , 

A Constituiç·ã.o traça chwamentc no 
art. 15 quaes as attribuiÇ'õcs de cada um 
dos policres, delimita as orbitas dentro llas 
quaes ollcs gyram. PaPecB, pÇ>is,que o Poder 
Legislativo não devo esta.r todos os dias a 
cní'l'aqucccr-se. abrindo mãe do sm~s prero
gativ,~s p:tra dn!-as a.o l~xccutivo. Não é de 
hoje g_ue o orado1• se tem opposto ás autori
zações que o Poder Legislativo dá ao Ex
ecutivo para usar de attribuições prív<~tivas 

- suas. Todos o.;~ dias surgem os inconvenientes 
sob o ponto do vista mesmo administra
tivo. 

Ainda hd. pouco o Congresso era obl'igado 
a intervit· quanto ao us:> dessas aut.orizD.ções 
ao Poder Executivo. Refere-se á autorização 
para a reforma do ensino e especialmente 
para a do Codigo. 

Quando no Orçamento do Interior figu
raram essas autorizações, o orador aprasen
tou emendas suppt•essivas, roas afinal foi 
vencido. O mesmo se deu no Orçamento 
da Fazenda com relação à encampação e ar
rendamento das estradas de ferro. Como essa 
autorização, outras figuraram na cauda, do 

« A autM·izaçtío le_qislatiDa ntío imprime 
o caracter de lei ao acto p1·aticado em vir .. 
tude della. A elaboração da lei estd su· 
jeita a um p1·ocesso const1:tucional que a 
nenhum pode1· é dado altetar ou substi
tuir, e so o acto que passa p01· todos os 
lt·amites d esse ptocesso e que tem real
mente o cm·acter de lei. Ntío J licito si
qtter admittiJ· que a mtlo1·izaçao envolva 
wna delegaça:o de attribuições p01· pat·te 
do Con!Jl"eSso .Nacional, pois que o nosso 
regimen constit,ucional niío comporta de
legações dessa natureza ; ainda quanclo 
essa delegaçiio fosse feita, ella seria ,-adi
calmenle nul/a por cont1·aria li Consti ... 
tuiç{ío.» 

E' a opinião do Poder Executivo a quem 
todo~ annos o Cong-L'e3so confia a missão da 
reformar repartições o organizar codigos do 
ensino . 

o oi'ador pa.'lsa a fazer minucioso hísto· 
rico da. mediJa consignada no Regimento, 
para mostrat' que não tom sido interpretada 
pela. Mesa Lio modo por c1uo o ora até o anno 
pas~ado. 

Desde 18:31 até o ultimo regimento da 
monarchia., não se encontra nenlmrm~ m<'·
dida prohibitiv<~ de, nas leis annm\s, so itl
cluit· qualquct• disposiçào pct·manento. Insti
tuida a RepublicL\, o Regimoüto de 1892 es
tabeleceu justamente as medidas quo o 
ot•atlor indicou. Em 1894, logo que cessou a 
revoLta e sendo palpitante a necos3id<~de de 
se apressat' a votação dos orçamentos, a ca
mara, por indicação do Sl'. geneml Glycerlo, 
reformou o Regimento, o até 1899 viveu 
elh sob esse regimen. Em 1899, . quando o 
Sl'. Augusto Montenegi'O p1•op::>z uma refor
ma l'egimental, na parto relativa á discussão 
~os projectos de orçamento, o orador justi
ficou emendas eliminando a attribuição dé 
que gosa.va a Commis3ã.o de Orçamento, de . 
sómente ella pode1• apr.:J.sentar medidas de 
caracter permanente nos projectos de orça
mentos. 

Por fim os bons pt•inctpws voncm•am o o 
Rogimonto voltou a sot• o c1uo da,nt~s 01·a. 
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A prohibição era te1•minante. Algum tempo 
depois todo esse esforço, IJOr part0 da Ca
mara, era inutilizado por uma interpretação 
sophlstica,absurdada Mesa. A Cama1•a não po
dia i•troduzir nas leis annuas medidas de ca
:racte;r pe1·manente, mas si essas medidas fos
sem tr•aduzidas em emendas, p1•ccedidas de 
fôrma de autorização, perdiaru 0 seu cara
cter de pe1•manencia e í'acil era a .ma accei
tação pela Mesa. 

O orado1• entende que as leis de orçamen
to devem se1• leis taxativas, obrigatorias, 
e não simplm~ leis de autorização. 

Assignala as eno1•mes difficuldadcs que 
teem surgido para a Mesa, da acceitação de 
medidas, de caracter pe1•manente, em fórma 
de autorização, e a proposito recorda o quo 
se deu o anno passado entre o illustre rela
to!' do 01•çamento da. Industria o Viação e a 
):lropria Mesa. 

Pelo proprjo inte1•esse do Poder Legisla
tivo, sinão que tambem pela sua propria 
dignidade, o chãos que a este respeito se 
encontra nos orçamentos da Republica não 
deve continuar. 

Lê o parecm• da Mesa e diz que não o 
comprehende. 

A Camara não póde, diz a Mesa, inti·o
duzil• medidas de caractet• permanente nas 
le~s annuas, mas autoriza o Governo a usar 
de medidas que tenham rmümente caracter 
permanente! 

Ella não póde estabolecei•,por exemp1o, que 
os assistentes de clinica das Faculdades de 
Medicina sejam vitalicios, 1~uts póde dize1•: o 
Governo fica autorizado a clar a vit;Llicieda
de aos assistentes de clinica das Escolu.s de 
Medicina. 

O orador cita este caso porque realmente 
isto se deu em um projecto do Orçamento do 
Interior. 

Accllntuu. muitas outl·as h•1•egularidades de 
igual natm•eza contidas no 01·çamento da 
Fazenda.. 

A verdade 1! c1uc quem se dé1' ao trabalho 
de estudai' <L confecção de no.~sos orçamen
tos ficai•á. tristentente impressionado. 

E' j;t tempo de se il• ützendo alguma cousa 
de util e p1•ovoitoso em ütVOl' da Republica, 
de modo que venha a cessar a anarchitt que 
tem reinado na confecção e votaçã.o das 
nossas leis. O Poder Judiciario está sendo 
chamado a intervir diariamente em questões 
do commercio, p1•ejudicado po1• medidas 
introduzidas, á ultima hora, nas leis orça~ 
mentarias. 

Nós não podemos abrir mão das funcções 
que a Constituição privativamente com
mette ao Poder Legislativo, para dellas in
vestir o Poder• Executivo. 

- Estas autorizações, que em geral lho dá o 
Congresso em emendas da ultima hora ás 

leis annuas, referem-se sempre a medidas 
importantes, que são approvadas <ts pressas, 
quasi sem discussão. 

Isto pôde ser conveniente ao Governo, mas 
de certo não :fica bem <i dignidade do Con
gresso. E' te:11po de mostrat'mos que ao 
menos nos temos dado ao trabalho de ler a 
Constituição; não é de sua reforma que pre
cisamos, mas de que se a cumpra fielmente. 

A CanHLra, pois, não pôde deixar de votar 
a indicação, que nada innova, mas evita 
ap,entLS interpretações varias sobro esse ar
tigo do Regimento,estabelecondo uma norma 
invaríavel, de modo a que saiam daqui pro
jectos dignos desta Casa. 

Assim. espera que a Camara, rompendo a 
sua solidariedade com a Mesa, mantenha sua 
solidariedade com o Regimento e com a Cou
stitmção. (M"uito bem, rnuito bern.) 

Ninguem mais pedindo a pala.vra é encer
rada a discus::;ão o :tdiada a votação. 

E' sem debate encerrada a discussão unica 
do projecto n. 167, de 1901, prorogando po1• 
um anno a licença concedida a Manoel Joa
quim Ferreira, porteiro da extincta Ip.spec
toria Geral das Estradas de Ferr,~, ficando 
adiada a votação. 

Vao a imprimü· o seguinte 

PARECER 

N. 39-1901 

PARECER 

IndefeJ·e a petição em que o D}·. Manoel An· 
tonio. dos Passos e Silva 1·eclama contra o 
ac"to qtte o aposentou no logm· de sub-seci'"e
tario da Faculdade de Di1·eito do Recife 

Reclama o Dr. Manoel Anttmio dos Passos 
e Silva contra o acto quo o aposentou no 
logar <le sub-secretario da Faculdade de Di
reito do Recite, com pensão inferior áquella 
a que se achava com direito. O Governo, por 
acto de 22 de janeil·o de 189.2, a.ttendeu em 
parto a sua reclamação mandando n.bonar
lhe a pensão correspondente aos seus orde
nados. 

Com isto não concordou o peticionario, que 
vom agora pedir ao Congresso lhe mande 
pagar, além do ordenado, a gratificação a 
que se julga com direito ex-vi do art. 157 
do decreto n. l.232H,de2 do janeiro de 1891, 
o qual dá direito de aposentação com 
todos o> vencimentos aos empregados que 
attingirem 30 annos de exercicio. 

A Commissão de Fazenda e Industria pediu 
a respeito informações ao Ministerio do In
terior, que lhe remetteu cópia do aviso do 
Minh;torio da Instrucção Publica, de 2 de de
zembro do 1892. Nesse aviso vem esclarecido 
o verdadeiro sentido da l)alavr<J. vencimentos 



Câmara dos Deputados -Impresso em 21/05/2015 09:01- Página 21 de 23 

SESSÃO EM 4 DE SETEMBRO DE 1901 57 

empregada no decreto n. 1.232 H, invocado 
pelo peticionario, sentido esse firmado pelo 
di:,;posto no art. 4° do decrete n. 117, de 4 
de novembro de 1892, quando, regulando as 
aposentadorias, estabelece como regra géra.l 
o seguinte: 

Art. 4. o Ao funccionario que tiver 30 ao
nos de serviço compete aposentadoria com 
ordenado por inteiro. 

A Commbs~o. pois, considerando que esta 
posterior exposição de lei explica e ·esclarece 
a primeira. ; que, além do mais, está de ac
cordo com os precedentes desde o antigo re
gimen, é -ele parecer que seja. indeferida. a 
pretenção dO requerente. 

Sala das Commissões, 9 de julho de 1901. 
-J. A. Neiva, pl'esidente.-V1"rgilio Erigido, 
relator.-Bueno de Paiva.-Pinheiro Junnior. 
-Estacio Ooimbra.-João Candido. 

Vae a imprimir o seguinte 

PROJECTO 

N. 158 A- 1901 

Torna extensivo ao Ministerio da Madnha o 
dec1·eto n. 232, de 7 de dezembro de 1894, 
na parte que m·ganiza os estados maiores 
do .Ministro da Guerra e do ajudante gene
ral do exercito, ~ dá outras p,·ovidencío$ 

A Commissão de Marinha e Guerra tendo 
estudado devidamente o projecto n. 158, do 
corrente anno, qw.e manda. tornar extensivo 
ao Misterio da Marinha o decreto n. 232, -de 
7 de dezembro de 1894, na parte que Ol'ga
niza os estados maiores do Ministro da 
Guerra e do ajudante general do exercito e 
na que dá direito a gratiijcaçõas alli marca
das e designadas para iden ticos cargos ; 

Considerando que o fim do projecto não é 
mais do que completar o referidG decreto 
n. 232, de 189-!, que foi feito sem obedioncin. 
ao principio eshbelecido no art. 85 da Con
stituição; 

Considerando que o pessoal a que se re
fere o projecto é o restrictamente necessa
rio pa1'a os muHiplos affazeres de que se 
acham sobrecarregados os gabinetes das 
duas autoridades citadas ; · 

Considerar1do, finalmente, que não é ad
missivel que em uma organização militar 
na vai o chefe do estado maior general da 
armada, cujas funcções são as de cõmman
dante em chefe, tenha um se_cretario ao
cumulando o cargo de ajudante de ordens, 
incompatível com a posição de official supe
ri:>r: 

E' de pr.recer a. Commissão que o dito pro
jecto seja adoptudo. 

Sala das commissões, 2 de setembro de 
. 1901.- Alves Barbosa, com restricçã.o.- Ro-

Cawara Vol. V 

dolpho Paixtío.-Albuqtterque Se1·e}o, relator· 
-Carlos Cavalcanti.-Soares dos Santos, 

N. 158- 1901 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l. o Fica extensivo ao Ministerio da 

Marinha o decreto 232, de 7 de dezembro de 
1894, na parte que organiza os estados maio
res do Ministro da Guerra e do ajudante 
general do exercito, e na que dá direito ás 
gratificações alli marcadas e designadas para 
identicos cargos. 

§ 1. o o pessoal do estado-maior do Minis
tro da Marinha constará de: um secretario, 
official superior da armada; um ajudante 
de orden--, official subalterno. 

§ 2. 0 Além do estado-maior, o Ministro 
da Marinha Lerá um official de gabinete que, 
si for civil, será tirado dentre os emprega· 
dos do mesmo ministerio. 

§ 3. 0 o pessoal do estado-maior do chefe 
do Estado Maior General constará de: um se
cretario, offlcial superior da armada; um 
ajucante de ordens, offi.cial subalterno. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala. das sessões, 16 de ag-osto de 1901.
Nelson de Vasconcellos e Almeida,- Irinet~ 
Machado. 

O Sr. Preeident.e- Esgotadas as 
materias da segunda parte da ordem do dia, 
designo para amanhã. a seguinte ordem do 
dia: 

Primeira parte (até 2 l/2 horas ou antes): 
Continuação da votação do projecto n .121, 

de 1901, autorizando o Poder Executivo a 
abrir ao Ministerio.da Justiça e Negocios In
teriores o credito de 100:000$, supplementae 
ao n. 14 do art. 2° da lei n. 746, de 29 de 
dezembro-de 1900 (2a discussão); 

Votação do parecer n. 37, de 1901, conce
cedendo licença ao Sr.Deputado Arthur Pinto 
da Rochn. para conservar-se ausente dos tra
balhos da Camara (discussão unica); 

Votação do parecer n. 38, de 1901, con
cedendo licença ao Sr. Deputado Pedro Leite 
Chermont (discussão unica); 

Votação do parecer n. 36, de 1901, opi
nando pela não acceitação das alteraçõe3 
propostas pelo Sr. Paula Ramos ao para
grapho unico do art. 132 do Regimento 
(discust~ão unica); _ 

Votação do projecto n. 167, de 1901, pro
rogando por um anno, a licença eonce<lida a 
Manoel Joaquim Ferreira, :porteiro da ex
tincta Inspectoria Geral de Estradas de Ferro 
(discussão unica); 

Continuação da 23. discussão do proj!3cto 
n. 116, de 1901, autorizando · o Governo a 

8 
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à.brir, por conta do Ministcrio da. Jnstiça e 
NPgocios Interiores, o credito do 53:580$940 
p:Lt'a pa.g<unonto de diversas ohra.s e melho
ramentos no edíficio do Lyccu de Arte.:: e 
Oflicios, hoje proprio ua.ciorial ; 

3"' discuss;to J.o projccto n. 58, de 1901, au
torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi
nistet'io da Fazenda o credito extl'aordiu<1rio 
de 8:000$ para pagamento tlo aluguel da c::\sa 
onrle fuuccionou, de setembro a dezembl'O de 
1899, a Delegacia Fiscal no Est<tdo do Rio 
Grande do Snl, e o supplemontar de 20:000$ 
á verba. ga- Caixa de Amortização -da 
lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900, a1•t. 28 
- Assignaturas de notas; 

6:000$ pai'<l. p:1gar os vencimentos quo , no 
corrente anno c no proximo futuro, com
petem t\0 ex-secretario do extincto Arsenn,l 
de Métrinha de Pernambuco, João Sabino Pe
reira Gira1des; .• · 

}3. discussão do projecto n. 106 A, de 1901, 
autorizando o Governo a abrir ao Ministet·io 
da. Justiça e Negocins Interiores o credito ne
cossario para pagamento do premio de 
viagem, de que tl'ata. o art. 221 do Codigo 
do Ensino, conferido a Petro Demo~thenes 
Rache; 

2e. di:>cussão do projecto n. 68, de 1901, au
torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi
nisterio da Justiça e Negocios Interiores o 
credito de 3:95i$200, supplcmcntar ao n. VI 
llo nt•t. 4° da lei n. 746, de 29 de dezembro 
de 1000, p·n·a vestuariô e calçado de dez 
altnnnus gratuitos que, em virtude da mesma 
lei. t'ot•am admittidos no Internato do Gym
nnHio Nacional, cujo numero foi elevado de 
50 ·~ 60 . 

la discussão do projEdO n. I 39 A. do 1901' 
estabelecendo que as etapas dos officiacs do 
exercito c da armada nunca s ::n·ão inferiores 
a 1$400, qualqum• que seja a guarnição a 
que pertençam, salvo as excepções da.loi. 

Vem a Mesa a seguinte 

DECLARAÇÃO 

Dccl:tro que votei contra o prnjecto n.20l, 
de 1899. 

3~ dís~ussão do projecto n. 57, de 1901, 
autol'iza.ndo o Poder Executivo a abrir ao 
Ministel'io da Fazenda-o credito extraordi
nario de 104:542$583 para occorrer ao paga· 
mento das gratificações devidas aos empre
gados de diversas alfaodegas da Republica. 
incumbidos do serviço de estatística e rav.isli.o 
de despachos em 1897 e 1898; 

Sala das sessÕes, 4 de setembro de 1901.
Gomes ele Mattos. 

Levanta-se a sessão (Ls 3 horas e 50 mi
nutos da tarde. 

3a di~cussão do projecto n. 77, de HlO l, 
relativo á emenda otrerecida na 2a. discussão 
do projecto n. 217, de 1900, autorizando o 
Poder Executivo a abrir ao Miniseerio da 
Guerra o credito especial de 8:415$600 part\ 
pagamento do.~ vencimentos do tenente
coronel Innocencio Serzedello Corrêa, rever
tido ao serviço do exercito e de lente da 
Escola Militar por acto legislativo; ' 

la. discussã.o do proj:;cto n. 22 A, de 1001, 
mand:1ndo dispen~ar dos oxll.mes praticos de 
que cogitam os arts. 28 e 29 do regulamento 
de 31 de março de 1851 os officiae .~ e praças 
do exGI'.:!ito habilitados com os cursos das 
armas a quo pe1•tencem o derogando a lei 
n. :w A, .de 30 de janeiro de 1892, na parte 
referente a este assumpto; 

la discussão do projecto n. 122 A, de 1901, 
autorizando o Governo a conceder ao cidadão 
João Pereira Barreto on á sociedade que 
ello organizar, a garantia de juros de 6 % 
e de amortização em 20 annos da quantia de 
2.000:000$, para fundar em Aracajú (Ser
gipo) um banco de credito agricola movel ; 
e dando outras providenc ;_as (com emenda; 
da Commissão) ; 

9t:~ SESSÃO E~I 5 DE SETEMBRO DE 1001 

. Presidericia dos S·rs. V a....- de Jrfello (Presi
dente), Saty1·o Dias (2° Vice-P1·esidente), e Vaz 
de Jvlello (Presidente). 

3a. discu~são do projecto n. 257, de 1900, 
autoriza.ndo o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Marinha o credito especial do 

Ao meio-dia procede:se á chamada, a que 
respondem os Srs. Vaz de Mello, Carlos de 
Novaes, Angelo Neto, Agapito dos Sctntos, 
Luiz Gualberto, Gabriel Salgado, Cunha Mar
tins, Raymundo Arthur, Nogueil'a· Accioly 
Francisco Sá, Freaerico Borges, Gonçalo 
Souto, Eloy de Sóuza, Tavares de Lyra, Pe
reira Reis, Lima Filho, Camillo de Hollanda, 
Ermirio Coutinho, Celso de Souza, Bricio 
Filho, João Vieira, Cornelio da Fonseca, Ju
lio de Mello, Elpidio Figueiredo, José Duarte, 
Epaminondas Grac.i.ndo, Raymundo de Mi
randa, Joviniano de Carvalho, Sylvio Ro
met·o, Fausto Cardoso, Seabra., Francisco 
Sodré, Manoel Caetano, Eugenio Tourinho, 
Satyro Dias, Alves Barbosa, Augusto de Frei
tas, Tolentino dos Santos, José Marcellino, 
Celso dos Reis, Sá Freire, Deocleciano de 
Souza, Lourenço Bapti~ta, Alves de Brito, 
Martins Teixeira, Oliveira Figueil'edo, Theo
philo Ottoni, Francisco Veiga, Gastão da. 
Cunha, Esperidião, Bueno de Paiva, Carneiro 
de Rezende, Francisco Salles, Ma.yrink, 
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Carlos Ottoni, Olegario Maciel, Dino Bueno, 
Costa Junior, Bueno de Andra·h, Rodolpho 
Miranda, Joaquim Alvaro, C<1jado, Azevedo 
Mai'ques, Hermenegildo de Morae3, Teixeira 
Brandão, Manoel Alve::;, Carlos Cavalcanti, 
Paula Ramos, Francisco Tolentino, Soares 
dos Santos, Vespasiano de Albuquerque e 
Diogo Fortuna. 

Abl'e-se a sessãv. 
E' lida e sem debate approvada a. acta da 

sessiio antecedente. 

r.1ndo os actos do Sr. Ministro da Fazenda, 
pretendia ape11as en~aminhar as providen
cias que eram reclamadas pelos factos ha
vidos na Delegacia Fiscal. Depois,occupando 
eu a tribuna desta Camara, a proposito de 
um outro desfalque verificado na Cn.ixa 
Econonlíca do Estado de Pernambuco, asse
verei que desejavamos que fossem descober
tos os criminosos e que sobre elles recahisse 
a punição legal. 

Passa-se ao expediente. 

O Sr. Agapito dos. Santos 
(3o Sectetario, se1·vindo de 1°) procede á 
leitura do seguinte 

Foi, St' .- Presidente, •feito o inquerito 
n.drninbtra,tivo exigido pelo desf<Llque que se 
suppunhi1 lmver na Caixa Economicr., e ficou 
verificado que es:;e desfa.lque era d2 impor
tancia elevada, porqmmto sóbe a mais de · 
dous mil contos de I'éis. 

EXPEDIENTE 

Officios: 

O inicio do inquerito teve logar no come~o 
do anno passado; entretanto até a presente 
du.h nenhum procedimento criminal foi in
staurado contru. os responsaveis pelo mesmo 
desfalque. 
- O SR. JuLro MELLo-E' escandaloso isto. Do Sr. 1 o Secretario do Senado, de 4 do 

corl'ente, tl'ansmittindo um dos autographos, 
sanccionados, da resolução do Congresso 
Nacional elevando a 1:!:!00$ a pensão an
nual concedida ao coronel honorario do 
exercito Antonio Bezerra CabraL-Inteirada. 

O SR. BRICIO FILHo-Em uma cousa, muita 
pressa, e em outra, nenhuma. 

Do me .3m o senhor, de igual data, remet
tendo um dos autographos da resolução do 
Cóngresso Nacional prorogando a actual 
sessão legislativa até o dia 2 de outubro do 
corrente anno.-Inteirada. 

Do Ministerio da Industria., Viação e Obras 
Publicas, de igual data, enviando o reque
ri mento em que o conductor de trem de 
3a clas$e da Estrada de Ferro Central do 
Bt'azil, Francisco Alves da Silva P1'ado so
licita UII! anno de licença, com vencimen
tos, em prorogn.ção á de igu:1.t tempo de que 
já gosou, etc. - A quem fez -a requisição. 
(A' Commiilsà:o de Potiçõe3 e Poderes.) 

E' envia1o á Commissão de Orçamento o 
projecto n. 140, de 1981, quQ tinha ido á 
Commissão de Marinha e Guet'ra. 

O Sr. Elpidio Ffgueireclo
Sr. Presidente, permitta-me V. Ex. que eu 
occupe por algum tempo a attenção · desta 
Camara, pal'a tratar de negocias que se re
ferem principalmente ao Estado que tenho 
a hom·a de repre3entar. 

A Camat'ê\ devo se lembrar de que -no 
anno passado, a proposito de um desfalque 
havido na Delegacia Fiscal de Pernambuco; 
a bancada de que faço parte, trouxe ao co
nhecimento da Camara e analysou detida
mente alguns actos do Sr.Ministro da Fa
zenda, asseverando que o pn.rtido situacio
nista. de Pernambuco não desejava absoluta
mente patrocinar criminosos ; que, verbe-

0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDO-E' sobre esse 
facto que venho tratar ne3se momento, pe-
dindo esclarecimento ao Governo. • 

Sr. Presidente, faz admirar que, tendo o 
inspector de fazenda,que então seacha.va em 
Pernambuco, terminado o inquerito no mez 
de fevereiro deste anno, não tenllam o 
mesmo inqnerito e os documentos que o aeom
panham sido remettidos para Pernambuco, 
afim de que seja iniciado o competente pro-
cesso. , 

De sorte que os responsaveis pelo desfal
que, os defrauda.dores da fazenda publica es
tão incolumes, sem receio de que sobl'G eUes 
venha a recn.hir a acção da justiça pu· 
blica. 

Sr. Preaidente para melhor esclarecer a 
Caroara sobre a questão de que se trata, 
peço licença para lee um trecho de um ar
tig.) hoje publicado no Jornal do Commercio 
sob a assignatura do Dr. Manoel dos San
tos Moreira, ha pouco tempo demíttido do 
cargo rle procurador da Republica na secção 
de Pernambuco ... 

0 SR. BRICIO FILIIO-Demittido injusta
mente. 

0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDO- ••• demittido 
para quo não pude...;se iniciar o processo con
tra os autores do desfalque na Caixa Eco· 
no mica. 

Diz o Sr. Dr. Santos Moreira no a.lludido 
artigo: 

«Não foi a necessidade de agir contra 
os implicados no desfalque da Caixa Eco
nomica o que tornou irradia. vel a minha. 
exoneração, 
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E' fctlso, falsissimo ! 
Foi, sim, a necessi;hJ,de de escondeP o 

crime, de amp~rar com ternur:J. os gatu
nos felizes, porque ou fui demittido c 
até hoje (23 de agosto) o Governo, o pa
triotico e honestissimo Governo deste 
infeliz paiz, não se lembrou a.inda de 
tornar effectiva. a,quella necossida,de de 
agir contra o vergonhoso roubo, dei
xando até expirar, no dia, ll do mez 
passado, o prazo de um anno para ter 
logar a prisão preventiva! 

Hoje o tempo já enfraqueceu as pro
vas, e ninguem se lembra mais dos dous 
mil contos que o Governo apadrinhou 
pa,ra não perturbar o repouso feliz dos 
criminosos ! 

Si foi, como a.ffirma o Dr. Epitacio, por 
necessidade de agir contra o roubo da 
Caixa Economica quo fui demittido, a 
patrn.nha nã.o pega, porque· a demis
sã.o deu-se ha sete longos mezes, e a 
tão dccanta.da necessidade de agir con
tra o nefando crime não appareceu 
ainda !» 

nesta Casa quer e esforça-se para que os 
responsaveis pelos desfalques da. Caixa Eco
nomica sejam punidos. 

A ba.nca.dá pornambuca,na não quer absolu
tamente ... 

0 SR. PEDRO PERNAMBUCO- Connivencia 
com criminosos. 

0 Sn.. ELPIDIO DE FIGUEIREDO- ... proteger 
criminosos c para te1' certeza disto a maioria 
desta Camara não dcver;L negar o seu voto 
ao requerimento, deixando, entretanto, claro 
e patente, no caso de rejeitar o mesmo 
requerimento, quo o Governo é pelo menos 
cumplice na demora que tem havido no pro
cesso contra os defraudadores da fazenda 
publica e que o Governo é o unico re.:>pon
savel pela impunidade de que vão gosar os 
felizardos autores do desfttlque da Caixa 
Economica de Pernambuco. 

Tenho dito. ( MuUo bem ; mttito bem. O 
oradm· é wmprimentado.) 

Vem á Mesa, é lido, apoia1:lo e posto em 
discussio, ficando esta adiada por ter pedido 
u. palavra o Sr. Dino Bueno, o seguinte SI'. Presidente, eu pergunto e desejo 

mesmo que algum dos amigos do Governo 
me responda: Qual o motivo por que até á REQUERIMENTO 
presente data deixou de ser iniciado o pro- Requeremos que est;1 camara, por inter· 
cesso-crime contra os autores dos de.ofalques medio da .Mesa, solicito do Governo : 
da Caixa Economica de Pernambuco? 

Por acaso 0 Governo se deteve ante a lo, cópia do inquerito administrativo pro-
cedido o anno passado, para verificar-se o 

:figura do Sr. commendador JoséBalthar ... desfalque havido na Caixa Economica de 
UM SR. DEPUTADo-Afii é que está. Pernambuco; 
O SR. ELPmro FIGUEIREDO- ... presidente 2°, informações sobre os motivos que teem 

. do conselho fiscal daquel1a repartição e sogro determinado a demora no inicio do processo 
do Sr. Augusto Montenegeo, o Washington a que estão sujeitos os responsaveis pelo 
brazileiro, o José Bonifacio da Amazonia, refel'ldo desfalque. · 
na pittoresca phrasc do meu collega Depu- Sala das sessões, 5 de setembro de 1901.-
tado pelo Pará.? Elpidio de Figueú·edo. -· Julio de Mello.-

Por acaso o Governo teme que estejam Bricio Filho.-Jotío Vieim.-Pedro Petnam
amigos do Sr. commondador Balthal' e amigos buco.-Teixeira de Sá.-:-Cornelio da Fonseca. 

· delle, Governo, envolvidos nestes factos? -Pe?·ei?·a de Lyrct.-Celso de Souza. 
0 SR. BRICIO FILHO-O Governo não se im-

. porta com estas cousas. ~ o Sr·. Sá Freire-Sr. Presidente, 
O SR. ELPIDIO FIGUEIREDO- Si o Governo pedi a palavra para apresentar á considera

não se importa com estas cousas, é .de la- ção da Camara um projecto que diz respeito 
montar quo nãó tenha remettido para Po!'- ao Districto Feder<1l c á Municinalidade desta 
nambuco os documentos necessal'ios afim de Capital. • 

·ser instaurado o processo. No ad. lo esse projecto estabelece que, 
Redigi, de accordo com os meus collegas nos casos em q uc a Fazenda municipal for 

de bancada, um requerimento, que submet- autora ou ré, assistente ou depoente, em 
·terei á apreciação da Casa. qualquer acto a promover ou a sustentar 

· Eis o requerimento. (Lê.) perante a justiça local da Capital Federal, 
Sr. Presidente, a.lém de ter o paiz a n0- fique dispensàda de adeantar sello por peti

ce>sidado de conhecer os motivos que teom ções, cartas de St~ntcnças a tirar, etc., bem 
determinado a dmnora no inic.o do proces,.;o como não satisfará préviamcnte a taxa. judi
a que estou me referindo, succcde ClllG nós ciaria para ter loga,r o julgamento d<1S cau
qucromos patentear, queremos que fique sas em que for interessada. 
bem claro que a politica dominante em Como V. Ex. e <~ Ca.mara sabem o Thosouro 
Pernambuco, que a bancada pernambucana Federal o a União não pagam sello nas acções 
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que promovem contra particulares, ou na- Faz rapida narrativa dos factos que en
qucllas que lhes promovem, e é justo que a tão se deram, e qu~ jcí na C:1m::tra foram 
:Municipalichde do Districto·. que concorre sobejamente discutitlos. · 
para a manutenção da justiça loc<.tl com Repete que, desde 0 começo da conunissão 
metade das despozas, não seja obrigada ao do Sr. J<.msen Muller, 0 procurador seccío
pagamento deste sello sinão no final, evi- nal procurou contrariar os seus <l.ctos e 
tando desta sorte um adeantamento. impédir 0 regular andamento do inquerito. 

Peço á Camar;t a, approvução deste pro· Creou-s\3 assim uma situação que o devia 
jecto que attende <t Ulll<1 just;t necessidade. incompatibilizar de figurLtr no proces30. En

Aprovcitn,rei a opportunidadc de estar n<.t tretanto os papeis lhe foram romettidos. 
tribuna p<.Lr<L dirigir-me á Commissão de Respondendo a ap' artes, diz nuo 0 minis-
Legi::;la.ção e .Justiça, solicitctndo urgencia 'l. t · · · ko está convencido de qne a r1bsolvição do 
quau o a lllterposição do pareceres soure al- thesoureiro e do delegado fiscal foi moti-
guns projecto:-:; de reorganização municipal vada pela má dil'ecção dada pelo procura
do Dist1·icto Federal. 

A"lmncada do Districto Federal, por tl>es dor seccional do processo. Ao p ;sso quo o 
dos seus representantes, oJTereceu- (t consi- inquerito rosponsa,bilizava aquelles funccio
deracão da camart:L um projecto a respeito narios por pagamentos por amecipação, 
da Municipalidade do Districto Federal e de que resultou o desfalque, a denunci<.L cul
não é justo, naturJ.l e logico quo assumpto pou-os por pagamentos feitos em nv ~as dila
de tam<.Lnhtt importa.ncia pal'a o Discricto ceradas. Dahi a absolvição. 
Federal se mantenha, no regimen do uma lei Houve, de facto, um desfalque na, Caixa 
provisoria cheiã de dubiedades em sua inter- ~conon;lica do Recife. O Governo determinou 
pr~ttação e, direi. mesmo, cheia de erros que 1mm~d1atamente que fo:Jse feito rigoroso in
merecem a reforma do Poder Lecrislativo da' quor1to. 
União. " Este inquerito j<t está em csGudo no Tho-

Os Pl'ojectos apre;,entados á. consider~ção souro Federal.· 
da Camara naturalmente poderiam ser emon- Mas por esae de3falquo não pôde ser ro
dados e reformados, mas o que é indispcn- sponsabilizado sómcnte o Sr. José Ferreira 
savel, inadiavel mesmo, é que o Congresso Balthar, que passou noata Capital grande 
se occupc d11 reorgaaização municipal do parte do anno findo. 
Districto Federal. · Além do pres;dente, ha outros dire;toros 

Nestas condições espero que a Commis.Jão da Caixa Economica do Recife. 
respectiva attenderá. á minha. solicitação o, 
em tompo breve, apresentará o seu parecer 
sobro os projoctos que se acham nesta mosma 
Commissão. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem ; 
?nu i to bem.) 

O s· ..... Presidente-O projecto fica 
sobre :1 mesa, até ulteriol' delibcraçã.o. 

Declaro que, faltando <ünda · 20 minutos 
para, termina.r a hora do expediente c, não 
havendo numero para a votâção, vou pôr 
em discussão o requerim01rto dos Sr.;. Elpidio 
Figueiredo c outros. . 

B' annunciacla a discussão do requerimento 
c1o'l Srs. Elpidio Figueiredo c outros, offcro
ciLlo na sessão de hoje. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
o Sr. Dino Bueno. 

O St .... Di no Bueno vê-se obrigado 
a voltar ao assumpto da demissão do Dr. 
Santos Moreira do c::trgo de procurador sec
cional em Pernambuco, :não por c<.Lnsa da 
publicaçl'io ineditorial da imprens<1, mas em 
attenção ao nobre Deputado por Pernam
buco. 

Si ha resp,:msabilidade, ella não deve ser 
attribuid~t tão sómente ao Sr. Balthar, que 
só é increpado pelos nobre.·: Deputado~ :por 
ser paren L e atnm dv illustre Sr. gover
nador do Par(~, que ultimamente incorreu 
nas iras de SS. EEx. 

Pôde as.segurar que o inquerito est;.t em 
estudo no Thesouro e que o Governo que S':3 
tem caraGteriz:1do pela ~:evcridade na arre
cadação da.s rendas publicas, h::t de mandar 
processar os responsavei3, sejam elles adver
t!arios ou amigos dos nobres Deputados. 

Assim, pensa. que ~ requerimento em de· 
u<.Lte não é necessariô, é dispensavel. 

Vota.r(t contr<.t clle. (kfuito bem, muito 
bem.) 

Fica a discussão adiada pela hora. 

Comparecem mais os Sra. Urbano Santos, 
Carlqs Marcellino, Albuquerque Serejo, Sá 
Peixoto, Antonio Bastos, Indio do Brazil, 
Serzedello Corrêa, Luiz D;:>minguos, José Eu• 
sebio, Christino Cruz, Anizio de Abreu, Joa
quim Pires, Thomaz Accioly, Virgilio Bri- · 
gido, João Lope~. Sergio Saboya, Augu;:;to · 
Severo, Soares Neiva, Trindade, Teixeira de 
S(t, Gomes de Mattos, Mn,laquias Gonçalves, 
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Moreira Alve3, Esmeraldino Bandeira., Pedro 
Pernambuco, Affonso Cost11, Rodrigues Doria, 
Castro Rebello, Neiv::~., Augusto Fr <.mç11, MiL
ton, 'fos~a., Felix. Gaspar, Paula Guimarães, 
Paranhos Montenegro, Galdino Loreto, 'Pi
nheit·o Junior, Heredia de Sá, Henrique 
Lagden, Oscar Godoy, R:1.nl Ba.rroso, Nilo 
Peçanha., Pereira Lima, Penido Filho, Mon
teiro da Silveira, Alfredo Pinto, Lamounier 
Godofredo, Landulpho de Magalhães, Eduardo 
Pimentel, Rodolpho Paixão, Padua Rezende, 
Moreira da Silva, Edmundo da Fon':leca. Luiz 
Piza, Benedicto de Souza, Lindolpho Serra, 
Xavior do Valle, Alencar Guimarães, Ger
mano Ha~slocher, Francisco Alencastro, Vi
ctorino Monteiro, Aureliano Barbosa e Al
fredo Varella. 

Dispensa a Fasenda Municipal de adeantm· o 
pagamento do sello nas causas em que for 
autora ou 1·e perante a justiça local do Dis
tricto Federal e da out1·as pro'Oidencias 

Deixam de comparecer com causa par
ticipada os Srs. José Boíteux, Pedro Cher· 
mon t, Rodrigues Fernandes, Guaciella Mou
rão-, •1oão Gayoso, Trindade, Silva Mariz, 
E:;tacio Coimbra, Vergne de Abreu, Marco· 
lino Moura, Dionysio Cerqueira, Sampaio 
Ferraz, Martinho Campos, Custodio Coelho, 
Julio Santos, Pereira dos Santos, Aureliano 
dos Santo.;;, Rangel Pe.;;tana, . Estevão Lobo, 
Viriato Mascarenhas, José Bonifacio, llde
fonso Alvim, Adalborto Ferraz, Leonel Filho, 
Necesio Tavares, Antonio Zacharias, Arthur 
Torres, Manoel Fulgencio, NoguQira Junior, 
Lindolpho Caetano, Miranda Azevedo, Gus
tavo Godoy, Domingues de Castro, Oliveit•a 
Braga, Valois de Castro, Adolpho Gordo, 
Paulíno Carlos, Alfredo Ellis,Antonio Cintra, 
Francisco Moura, Angelo Pinheü•o, Pinto da 
Rocha e Cassian.o do Nas_cimonto. 

E sem causa os Sr.;., Arthur Lemos, Pe
l'eira de Lyra, Araujo Goés, Arroxellas Gal
vão, Rodrigues Lima, Eduardo Ramos, José 
Monjardim, Irineu Machado, Nelson deVas
concellos, Augusto de Vasconcellos, Barros 
Franco Junior, Antonino Fialho, Silva Castro, 
Joaquim Rreves, Joio Luiz, Monteiro de 
Barro'>, Henrique Sll.llos, Lamartine, Fernan
do Prestes, Cincínato Braga, Ovidio Abran
tes, João CaQdido, La.mcnhn. Lins, Barbosa 
Lima, Marçal Escolmr,.. Riva.da.via. Cot•rêa. e 
Campos C<~rtier. 

Passa-se (~ 

PRIMEIRA. PARTE DA ORDEM DO DIA 

O 8r. Preslden1:e- Havendo nu 
~nero legal, vae-se proccdm· ás votaç.ões das 
materias constantes da ordem do d1a c dos 
~que se acham sobre n. mesa. 

E' lido, julgado ohjecto de deliberaç-ão e 
cnvia(lo á Commissiio de Orçamento o se~ 
guinte 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. l. o Nas causas em que a Fazenda Mu

nicipal for autora, ré, assistente ou o:p
poeute ou em qua.esquer actos que promover 
perante a justiça local do Districto Federal, 
fica dispensada de adeanttw sellos em pQti
ções, razões, allegaçõos, traslados, cartas de 
sentença e outras diligencias, hem como não 
satisfarà prévianiente a t:1.xa judiciaria para 
ter logar o julgamento das causas em que 
for interessada. · 

Art. 2. o Os sellos e taxa judiciaria a que 
se r afere o art. l . o s_erão pagos, afinal, pela 
parte vencida, inclnsi v e a Fazenda Muni
cipal. 

Art. 3.0 Ossalariostaxadosno regimento de 
custas serão pagos pelos interessados em 
tempo util, logo depoi:;; de concluídos os actos 
respectivos, e a sua importa.ncia será cotada. 
á margem pelo escrivão, sendo debitada ou 
creditada afinal. 

Paragrapho unico. Não se comprehendcm 
nesta disposição as custas dos autos, ter
mos, traslados e diligencias ex-otficio, ou em 
que forem interessados o Ministerio Publico 
ou pessoas que teem assistencia pulllica ju.; 
diciaria, de accordo cOm a legislação em 
vigor, salvo si o I~rocesso se findar pur sen
tença, transacção, desistencia ou outro moio 
legitimo que torne individuada e cm·ta a 
responsabilidade. 

Art. 4. o Revoga.m~se as disposições ·em 
contrario. 

Sala das sessões, 5 de sétembro de 1901.
Sà F1·ei1·e.- Celso dos Reis, 

Em seguida é posto a votos e rejeitado o 
requerimento do Sr. Serddlo Corrêa, oife
recido na sessão do 7 dv mez findo, cujo teor 
é o seguinte: 

«Requeiro que o Governo informe si teve 
conhecimento dos decretos ns. 97 e 155, de 20 
de setemb1•o e d.e 13 do outubro de 1900, 
pelos qua.es o Governo de Venezuela creou 
alfandegas na zona oriental do Rio Negro, 
abrindo commercio e na.vegação internacio· 
nal através da Amazonía .. » 

O Sr. Bricio F'llho (pela m·dem) 
l'Cquer verificação da. votação. 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
que o requerimento foi rojcitaclo por 75 vo:
tos contra 43. 
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Posto a. votos,ê approva.tlo em 2a. discussão, 
o seguinte artigo unico do 

PROJECTO 

N. 121- 1901 
... 

O Congresso Na.cioné1l resolve: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au

torizado a abrir ao Ministerio da Ju:;tiça e 
Nego cios Interiores o credito de 100:000$, 
supplementa.r ao n. 14 do art. 2° da lei 
n. 746, de 29 de dezembro da 1900-Diligen
cias policiaes-; fazendo as necessarias ope
rações e revogadas as disposições em con
trario-. 

Posto a voto.3, é approvado em discussão 
unica, o parecer n. 37, do 1901, concedendo 
licença ao Sr. Deputado Arthur Pinto da 
Rocha para conservar-se ausente dos traba.· 
lhos da Camara. 

Posto a votos, é approvado em discussão 
unica, o parecer n. 38, de l9(Jl, concedendo 
licença ao Sr. Deputado Pedro Leite Cher
mont. 

E' annunciada a. votação do parecer n. 36, 
de I 90 l, · opinando pela não acceitação das 
alterações propostas pelo Sr. Paula Ramos 
ao paragrapho unico do art. 132 do Regi
mento (discussão unica). 

O Sr. Paula Ramoi!-Peço a pala
vra pela ordem. 

O Sr. Presi<.lent,e-Tem a palavra 
o nobre Deputado. 

O Sr; Paula. Ratnos (J!ela o1·dem) 
-Sr. Presidente, a indicação quo on tive tt 
honra de submetter á considat:>aqão da Cn.mara 
mcmda conservar a di:->po;-,~ição contida. no 
pa.ragrapho unico do art. 132 do ltogimnnto, 
<~penas a.dduzindo uma explicação, que Ol'a
rrern mesmo sob a fórma. do a.utot•iza.ção, se 
adrnitti:'lsem emendas aos projoctos de lei,; 
annua~, con::~ignando medidas do caracter 
permanente. 

A primeira é aquella que apenas act1b<1 
com uma interpretação que a Mesa dou 
á disposição contida no paragrapho unico do 
nosso Regimento, isto é, que as medidas de 
caracter permanente não perdem a sua qua
lidade de permanente, pelo simples facto de 
virem sob a forma de autorização. 

Esta é a primeira parte. 
A segunda ê a que contém uma disposição 

uova no Regimento, é a medida que torna 
prohibitiva a delegação ao Poder Executivo 
de attribuições privativas do Congresso Na
cional. 

·Peço, portanto, a V. Ex. que submetta a 
votos a minha indicação por partes. 

O Sr. Presidenie-Attendendo ao 
requerimento do nobre Deputado, vou sub
mettee á appt•ovação da Camara a. primeira 
parte da intltcação com parecer contrario da 
Commiil:Jão. 

Em seguida é posta a votos e rejeitada a. 
seguinte la. parte da indicação do Sr. Pa.ula 
Ramos: 

« Nenhuma creação ou suppre3são do 
empre~, nenhum augmento ou dimi
nuição do ordenado potlor<t ter logar nas 
leis annuas, assim como nenhuma dispo
sição de c:wacter permanente será nellas 
incluída, nem. mesmo sob a fórma de 
autorização». 

O Sr. Moreira Alves (pela 
m·dem) requer verificação da votação. 

Procedendo·se á verificação, reconhece-se 
ter sido 1•ejei tada a I a. parte da indicação 
por 67 votos contra 43. 

Posta a votos é igualmente rejeitada a se
guinte 2a parte da indicação: 

« Não poder:1 ta.mhom ser incluida 
nas mesmas leis autorização que im
porte em delegação das attríbuíções con
stantes do art. 34 d<~ Constituição Fe
deral. » 

Posto a votos é approvado em discus~ão 
unica e enviado á Commissão de Redacção 
o se~uinte 

A segunda parte se refere á disposição 
contida na nossa. Constituição o que eu quero 
quo seja introduzida no Regimento-de que 
o Congresso ou a Camara não póde dar auto- • 
rização ao Governo que import.a em dele
gação das suas attribuições privativas. 

• Esta indicação, portanto, tem duas partes: 

PROJECTO 

O Congresso Nacional resolve: 
a primeira, a que me referi em · primeiro 
Jogar e a segunda é aquella qua começa pela 
paLavra-não-e termina em- Constituição 
Federal. 

Peço a V. Ex. que submeth esta minha 
indicação á consideração da. Camara, par 
partes. 

Art. 1.° Fica o Poder Executivo autori
zado a prorogar por um a.nno a licença con
cedida com vencimentos, para tratar de sua 
saude a Manoel Joaquim Fe:reira, porteiro , 
da extincta Directoria Geral de E,;tradas de 
Ferro, addido á Secretaria de Estado da In~ 
dustria, Viação e Obras Publicas. 
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Art. 2. 0 Revogam-s3 us disp:>síçõcs em ficio dos desfavorecidos, daquelles que v~~o 
conteario. bu::;c:1.r luzes no Lyceu do Artes e O!licios. 

O Sr. PreAidente-Estando findas 
as votações, passa-se á materia em dis
cu;;são. 

E' annunciada a con1;inuação dà 2a dis
cussão do projecto n. 116, de 1901, auto
rizando o Governo a abril', por conta do Mi
ni~terio dn._ Justiça e Nogocios InterioreJ o 
credito de 53:530$940 pJ.ra. pagamento de 
diveJ•sas obras e melhorn.mentos no edificio 
do Lyceu de Artes e Oftlcios, hoje proprio 
naciona.l. 

(ltfuito bem; muito bem. Palmas nas gale
rias. O omdor d cumprimentado.) 

Pica a discussão adiada pela. hora. 
Paesa-sa á. 

SEGUNDA ·PARTE DA ORDEM DO-DIA 

E' annunci"ada a continuação da l a dis
cussão do projecto n. 6:2 A, de 190 l, al te
r ando a classe la, n. l, das Tarifas das Al-
fandegas. · 

o Sr. Presidente-Tem a palavra O Sr. ~:re@ident.e-Tem a palavra 
o Sr. Bricio Filho. - . • o Sr. Mormra Alves. 

• · N- d ~ O Sr. Moreira Alves diz que .~ Sr. DrJelo Fdbo- ao é, .a op; leu a ordem do dia publicada no Diario do 
mao da.quelles q_ue entendem gue plojecto Cong1·esso e suppoz que estava c0rta. Nestas 

_ c<;nuo? que esta .em debato nao devem ser j condições, não trouxe apontamentos que 
discuttdos, mas Sim votados. _ colleccionou para discutir este projecto, cal· 

Nas condições desgraçadas em qua s~ on- 1 culando, pela sua. collocação no Diario do 
contra ? nosso Thesour?, qualquer proJec~o Congresso, que não chegaria a ser. discutido. 
de credito deve ~cr cuidadosamente cxam1- Necessita, pois, da benevolencw. dos seus 
nado. ...,- distinctos collegas, lembrando á Mesa que 

Folga em reconhecer, do estuâ.o que fez, :procure evitar semelhantes surprezas. 
que o projecto merece ser a:pprovarlo :pela Vae fal!ae, como . hem se verifica, parc1 
Camara. . . poucos collegas, pol:> que os Deputado.; da 

Fundado em 1856, pelo benamertto br11z1- maioria desta maioria que presta ap.Jio ao 
loiro Bittencourt da Silva, o Lyceu de At·tes Govern; abandona. o recinto sempre que 
e Officios, durante largos annos de uma ex- não se t~m de votar um credito pedido pelo 
istencia cheia do :philantropia, tom prestado Governo ou projocto que a este interesse. 
os m<tís ass.ignalados serviços <'t instrucção do Disso ha pouco, em aparte ao illustre lea
noss;t Patr1a. . ._ . . de1• da maioria, quo cate Governo parc~e 

. Analysa detidamente o ensmo popular nu- um. mocho, pois que tem medo da luz. · .... 
ll.!stt•ado entre nós e mostra o papel que cabe Elfectivamentc é oxquisito que, quando 
ao importante estabelecimento a que se re- um Deputauo apresenta um requerimento 
fere. em que podo informações sobre inqueritos 

Não obstante as rcferencias lisongeiras fei- escandalosos, o nobre leade1·, em vez de se 
tas ás nossas condi.ç:ões financeiras, sabe que declarar a fa.vor do requerimento, vem di
a nos:~a. cris!3 é tr~monda:. . zer que a. elle não dará. o seu voto. Que é 

Apeza,t• dtsso, nao tluvtda acc01ta.r o CI'e- feito do que se dizia nos tempos famosos da 
dito. . . . · propaganda ?-

Este ao menos tem .a. ~a.ntagom de auxtllar 0 G ,00 aCtual tein commettido muito 
a~ classes pobres, princ~palm.ente os opJra· maioro~~~ero de abusos do que os governos 
rws, que na escola v<to 1llurmnar o espmto. da mona.rchia abusos estes que são diaria-

Si tivesse c~~t~z·~ de que a .q~anti~ pou· mente defendidos em artigos entrelinbad~s 
pada com a reJCiçao da propos1çao, nao se- dos jorna.es terminando sempre estes artt
ria, dez ou vinte vezes multipli~adll: , ~ntre- gos em tre~endas descompostu:ras aos op
gue aos que exploram a Republwa Junto do 11osicionistas. 
Governo, talvez se oppuzesse á passagem do Em vez de explicar os fructos escandalo-
projecto. . sos, o Governo guarda o maior mysterio, e . 

Certo, porém, como está de que o Governo · zanga-se contra os que lhe cream emba-
vive a gadtar com as publicações anonymas raços. . . . . . . 
nas columnas livres da imprensa, Tive a es- . Si isto contmúa assim, fo1 mutll a viCto
banjar com os syndicatos, com os intermc· rra alcançada em 15 .de novembr_o de 1889. 
diarios em transa.cções illicitas; com os agen- Este Governo que ah1 _está é o pe10r do_s Go
tas de negocios indecorosos, entende que ao vernos; mais aind~, nao é Govern?, p~ns em 
menos algiUlla o? usa seja applicad<t em bene- ! vez de -cuidar dos mteresses do pa1z, so trat<J, 
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de festas; e, quando não tem quG faz::lr, N:Io concorda com o Se. Fr()[lm·ico Borges 
arranjaconspir<tl,~õe:-:, prlic0denuu depois com qllando, n,•::;i;e ~O'IT,ido; justiflcou a::; dosp:'.ZéLS 
a maior cov<udi<t. oxco:-:si\•;tc: do Uuvel'no. U Diario do Con,r;i·essa 

O Sr. Pt·esirlcntu ela RepulJlic<-t nilo tom a ,;,~r·vu, n:Io sú p:u·;t a. public;_;ç~:\.o das c:ontas rlo 
menor ori(~JltêLÇ~LO sobro as gt•andcs qncstõJs GoVtH'll<J, eumo i;:tmiJGnt para. éL SIJ:.L prop1·ia 
c1ue so <tgitttrn ncst:; momento. def;:S;L 

No tempo do (}ovcmo Pt•ovisorio, o Sr. Vimo.;, é Ct>.l'tu,n<t ca.mpanha abolicionbta, 
Presidente da l~epub'ica, cntã) i.Vlinistl'o do defdnclcrom o Govm·no, nos e.!lre!inhados, 

·Interior, saJicmtou-so ln.-;t uno pugmwllo pol' Gttsnüo LolJO, N Lbur;o o out1·os dosJ;:L os1;:L
diverséts idéêLS nobt·es o liboraes, purt;111 tul'<t, lll<L~ em ae~igo.~ riouüinal'iu.; o elo pro
agor<t, dopois qne mettern.m-n'o no C<LS ~1':-Lo Jl:l.g·:wu~l., no luuv~Lvo! int.tLif;o elo cnc;tminlt<L
do Cattete, S. Ex. tot•nou-se :v;ü jo:3ui r.:1, rem a opiniilo a, f'avm· rl:t gt·anJ.e oart~a tlcL 
mais tLinJa: p<tchola, COl1fOl'l110 diz tl opinião l'Og'ül10l'<M;5.o 1 '.~ "iCl'éLVCJS. 
publica o não o ot·adoe. I-Iojo, no·; Ciiib,rr' ,dwclos elo .Jornal do Com-

No emta.-nto o Se. Presidente da. Ropublic<.t mercio, !igtil'<Llll o;-; 1·omDus, afl:I:Liltlo sompec 
entomlen c1ue uevict impor r.::wit':L' mai,.; l)O- por um :;ú di:.tpas:lo-uo~compnstut•tt ao :.~d
sadas do qnc aqnella :L quo osi;éwamos su- versario, cng-t'CJSSctmonto ao Governo. 
jeitos. A quo vem GU•Jo isto, qtmndu se tra1;<1 do 

S. Ex. caprichosa,mcntc tomou corno b:tse boi mineiro, pergnntlL o ot·ador. Tem todtt 
para o contracto cnm [L feliz comp:.tnllÍtt ttl'- rel:tç,iJ.o. 
rond:tta.ria as r.aril'a' mais duvadas do unn Os nolirc: Dopntados minoieos, signata1·ios 
déL8 estrada.3 arronrladas. D,m-so, puis, eskt do pi'ojccto, a, düspoir.o do apoio q uu p1·est:~m 
a.noméLlia: em vez do ser· o Governo qu0m ~c ao Pt·osidcnLc da H.opalJlic;_L, ostiio cunven
a.ntipuze.:>se, advogando osin~cresses do povo, cillos do qno devem pw ~;i nwsrnos lt· Gl'<t
set·<.i preciso que esta bcm=wolenci:t P<trta de bndo elo.~ int•Jt'é.\.,;:,;~\S d.tJ su:t tm'l'a. 1úo cull
uma. companhia. estl'angeira ! fi:I.ndo n<t acçã,o do C+uvernu o, c'omo este, 

O Governo, que devoeia ter a.provelütdo o outros peojllet.o,; ~;m·ii.o inicl,tdos em f:wur· d<ts 
dosoanço que lhe dou o accordo fitlélnceü·o, iltdtl:-;tl•üt:=; rio c.en K,;t;:~.do. 
para favorecer a agricultura, do tudo se tem Essa dignéL b:wc:vb tom oll'orceiclo d ivet·sos 
criminosamente descurado; de modo c1uo projudos, cn t.l'e usi;e . ., um, q uc <W oJ·ar!or se 
amanhã seremos forçados a obsecra.r nova <tfigm'<L }lUL'igo;:\o - o quo su rd'ero ti. nmn
moratoria, por<piC as fontes do pt'O(lucção tciga ustt'.Lil.!.;'uit•a. 
estão aniquilléLdas. Ao projccto do boi, pui'<Íill, não se oppot•á, 

Qn'-LOS os elementos com quo do l'utnro po- o:nl101\t t'eeonltc~c~:t oxct:s~il·o o allg'llli'III;o 
d.oromos contar para fazoe ütco <.tos f1o;sos nolle consignaclu: 
compt·omissos'? Os impo:;tos vão dcct'escon- !>onsa quo um p:I.J'Cct:L', corno o 1[110 J,,m 
d.o, as dospcza~ se mul.tipllcam com a im- c:>te pl·oj<•L'to, nü11 púrl,liii:Il'l'íll' Iwst:t,.; J',dJt:t::l 
prensa a.ssalal'iétda, o com pin~ncs inüem- flllC tum em nür1S, St'III ti,c;tii':tL' nm; .~nnrws 
rriz<-Lçõcs c, comoumdoloi.•o.~ocontr·astt:, rlian. llt:s.<L CaS<l. 
dia augmonta a penuda, o a mi.-:oria du povo. N:\,r1 aelt:t l'ü:·:t dt: [.li'Opr,~[t,, diZt\1' :to-: S<)HS 

O Sr. Pt'J.üdcnliO d<t Reptiblill<L, pm·1·, 1n, eioilot·u:; qttal :1 ldilirl:1.do do tlu\·iiilll lllrJI'Lo. 
cst;i. eonvcncidodo quo :-;cj:t completa a i'u!id- 1·:· tllll Lr·t·r:lttl ht·illi:LIIi.:: riu p:t,I'I~r:m·, 'JIW n.c 
dadu da. Na1,:~o, flUO se v;~lo t•ize :t mooi;.:L, icl<\;t I UI', t't:'w ::;,·, p:tt':L q 11:: :;1' 11:; pa!d·id11s. rliiU :-;u 
gcni<Ll dos. Ex. du.!k:Llll :i. l;III!.ut·a p:~-:!;riJ·i! u eoii!I•'Q•lll,,·uJJlU 

l:uiib••IIl t:rllllrJ lllll cull,u tlu a!llllit';lt;:'L•J qttr: O Se. Pt·e;itlunl;e d:L J{.epuiJli:::L pai1·<1 pt·esl,a :w :1,111.•11' rJ,, p:l,l'c!C()}'. 
111uito alto. e ::0 doseol'liina o povo ou dcL' • 1 l · · · 11 1 C t' t l l 1 .1 Le: o Lt'ue!tu :L •!i li! ::lll <I.t!:L J 1, t <l i'tll0t'Ll'. 
J<.Lnc as (O a·~o e ou c:Lva gant o o 3t'<LZI. _.\. tllll·:tpat·,,cdo St·. Alt't·<~do Pintil, 1·,·spon-
Duhi o engano de S. Ex. H.opubliea.no histo- do 0 OJ'adur qwl nfw tuvo ,1 iiii.UiirJw cln Cl'i
rico, devm·itt saber que um .Govot•no rcpn- ticat· 0 monos <lu ridiculariz<LL' 0 parer·<~r·. 
blicano preci:;a, ·de estar crn contaci;o com o Ao cuntJ•at·io, ptlJl.-::t quo 0 cgw ae;LJx1, de 
povo, fonte onde deve ir beber inspil'açõos, 101• ,~ unut cowm ~m·üt 0 11 uo do\'ia :;m· lida, 
contt•aria.mento ao quo se d~L nos Uovorno...; por toda a p<ti't.o, p:u•a <pte ,,0 cunliecosso a 
monllrchioos · ntili<lauo <lo no vi I !to Jllc 1r·to. - ' 

o exemplo do Sr. Prudente do Moraes, o Cllle ve, lJOI'l'l1l, é <llll', ÍttfoliZlllOt1tC, o sou 
sahin~o do Governo cobedo ele }lenç~<'i.o ~!tu eollc•ga 0 p:ttl'ido o St· .. \.ll'rt•du l'u1to neste, 
d.evet•m IJa.star,_ a,o pass~ quo S. bx. so podo ,. 01 no em uutt·o.-; pu11to;, ()S\;;i. <~m op1:osi<Jw ;i, 
contar com as 1mprecar,~oe~ o eom :nl'c:l.smos, s. Ex. 
do povo. Si o eullc~O';L aclta CiiiO o lnodo j'ul'(lllt' n 

A malo1· pt•ooccup:tç:ão do Govüi'tJO l\ a.pt'o- rH':tdot' leu~ Il<LJ'(JCot'. 'lJódu du:;puri,;l,l' o r.i
voitar os serviços do parí;lc.ula.rcs dosoccupa- dicnlu ; N:lo lia. tal. L(lu I.)OJilO ~·ou:>a ~~Sl'i<t. 
dos e descompor os ttLlVul'8~trios. ~. Ex. é illlU ]Jr~r sul' mu.ii,u walicio.~rJ lH'•J.)It 

Camara. Vol. v_ 
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miu esta intcn ç:iio no Ol' <~cloe. E leu, rhtn<l o 1 qne o Sr. En éas Ferreirn, Valle, 2° escriptu
assim uma lH'OY;t de eon :~ddot•aç~o p:~sso:ll<.~O i ral'io rh Alfandegct. do !\In,náo~, ~;olicita 
seu illus~l'O cullc."!·a, ro.latol' ([l) va,n:c. ey, püt' I um. allllü cle l!t~ím' .':L CO!l). ordenaclo pi1t'a 
entender que pl'0'3ta,va um sm· \'lÇ\O a lihlus- 'lit';lt~tt' de sua saudc onde ll1c convt:n· ; e, 
trüt p ueu.aria do Pot·nambuc.J, quo natu-

1 

a i;tentlondo <L (JUe o pc~icionario provou com 
ralmento lgno r<.t es.-Ja:; con-as. tt·cs atte.,tados medlCos estar realmente 

Explicado <tssim •I incidente, conclue Slt:t.s tloe :\té . (\<lo p;J.r•ecnr quo lhe seja concedida, 
consiLlcraçõos, deelat·a.ndo quo apoia o pro- a rcteeid<t lkença. 
j :cto. ( ll1Hit:o bem, ;Jmito bem.) Para ess3 fim. submette â consideraçKo da 

Fica a discussiio a,di<:tda pola hot•a. Carn ~tl'a o seguinte pl'ojecto : 

Vi'í,o <'t imprimir os seguintes 

PROJEC1'0S 

N. 163 A -1901 

( Do Senttdo) 

Proroga po;· um anno rr, licença de clotts 
11w:;es. com ordenado, concedida ao segundo 
escriplttrctrio da Delegacia Fiscal no Paraná 
~Manoel .Pcrcinr, Jfencles 

A Commissão clo Petições c PoLlere:::, 
tomallllo em considera(;.;'to o p:·ojccro enviado 
pelo Senado, concedendo um anno do--liccn
c:·<t, com o respectivo ordenado, ao Sr. M~t
nocl Pel'Oir<.t ~-Iemles, :-;egundo O:-icripturaew 
da, Dclcg.~eia Fbca.l no Para.mt, é de pa,rc
cer - p~~las razões cxpJsta..,; peht Colllmis~i'io 
de Filtanças- tLLqtJclht ('asa tlo CougTc:<so 
Nacional - !ltiC entre clle ein lliscu~:-i;'io u 
O':lcj<t appi'ov;ulo pela Cam:tra. 

Sala das Commissõcs, 5 rlc sel;emht·o de 
l00l.-EsperüU!io, }n·esldcntc.- 'l'avw·es ele 
Lyra, rebtor.-Josl; El!:;cl!iO, -- 1'rindr,dc:. 

l'rtO.H:CTO '' PO SE:'iAlJO 

O Congt'C:':so Naciomtl resolve : 
.\l'ligo Hnico. E' cotWl:)dido at> so~untlo 

n,;cl'iptUI'at'ÍO th Delegaeh 1-'i -;c; tl llll 1-::<t;tdu 
tlo Pat'<UI:t :\l:tnocl J>er,•iJ·;~ i\Io:1dus, 11111 
a11110 tlC lieunt;a, l'lll lJI'Ul'tlg':U.':-10 :\ tl:l tl•LIS 
11WZ!\:'; Ulll Cllj1J .!.!'tlSO SI\ ilt;li:L, ('11111 U 1'1\.'JIOC'. i.Í· 

YU ul'délliLdiJ, JHI':L IJ• : d; ; ~l' tl•l Slt:\. SôtlldtlOJld!l 

lll<\ t'<J11\'Íut· ; revugada,.; <L.'.i dispusi~·iJt; . .- em 
CullLt'<Lt'iO. 

s.~L das Cununis . .;iio . .;, lG dt! agu;-;to d.o 
1001.-JL O. l:íomes de Caslro.-Leopo(do de 
1JuUuies_ rel;ttor.-Bcnerlido Leite.- Lau1'o 
Jfli!lCJ·.'-F'. Pemw.-Ber11ardin() dé Campos. 
-Sigismundo Gon~:alvcs . 

N. 18:3- l!JUl 

Au/.oyi :1t o PoduJ' E'o,;ccuht'O a conccdct 1f iiJ 

anno de hcc;1çn com o ?-cspecl-ivo orrlenado 
no 2° cscn)•f,,rr1;-io rlu ;J./fr.'ndcga (le .ilfanúos 
.Endas Fcrreirr1. T'lllle. 

A nonuub:-;fí.o rle Pnf;içi:ies c Poderos, to
rua.mlo em cuu :; itlera...,.~lu o rct1uerimeuto em 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. l. o Fica. o Poder Executivo auto ri~ 

zado a conceder um anno de licenr,,a, com o 
respectivo ordenado, ao Sr. Enéas Fereeiea 
Valle, 2° cscl'iptmario da Allhndega de 
:\1anáos, para tr~ttar de sua Si1n.de onde julgar 
conveniente. 

Art. 2." Revogam-se as disposiç~õcs em 
con tr~trio. 

Sal<t das Commissões, 5 de setembro {le 
1\JOl.- Espe.rüliao, Presidente. - Tavares 
de Lyra, rei~ to r.- Josd Enzeuio. - Trin
dacle. 

N. 184-1901 

Au/.on:~a o Pode1· Execttti·l)O a conceclel' dous 
annos c?e licença, ele acc01·do com o disposto 
no§ 2° do art. to elo ?'e!J,dam.ento ptt71licado 
na ordem do dia n. 495, de 17 de janeiro 
d0 1SGO,oo cap1:tiio do C01'Po ele Engenhei1·os 
ril(redo Soares elo 1Yascimento, para tnttm· 
de seus intei·ess~s 

A' Oommiss~i. IJ tln Pcti(,~ões c Poucecs foi 
presente o requerimento em <1uc oc<tpitão 
tio Cot'llO de Engenheiros All'retlo So<tres do 
.~:L.~cimonto pc<lc dous annos de licença, pam 
t.rabt• tlo SCU::i ÍllGCL'C:SSCS dt!IÜl'O O fMa da, 
Rcpn hl it:.:t. . 

AtbnllOncln as inl'ul'lll~~\'Õcs qno, ~~ respeito 
do<sa pt•otonçito, en'am ministrttlLts pelo Go
Vt\1'110, (\ :t Co1nmissi\u <lo p <trecer qul.l sejt~ 

·ll ll<t tlnliwid<t, com a, appt·ova~:~io üo sogniutc 
pt·ojecLu: 

O Cr111grc-;so Nacionu.lre:;;olvo: 

Art. 1.° Fica o Po1lor ·Executivo <tUtol'i- · 
za,do a conceder <lons anno.-; do licença, ~c 
aecorclo com o diSJlOStn no § 2° do a.rt _ lo elo 
rcgnlatnctlto publicado na ordem do dia 
n. ,1\15, llc 17 de jtneiro de l86G, ao capitão 
do Corpo de EngenlleirJ;; Alfredo Softres do 
Nascimento, pa.ra tratar de son.~ intm·csses 
dontl'O ou fóra da, RepubU.ca . . 

ArL 2.0 Revogam-se as disposiçõc.~ em 
contrario. · 

S<1ht un.s Commissõcs, 5 do sctcmb.:oo de 
191)1 .-Espe?·úlú7n, ]Jl';\sidente.-Tava?'es de 
Lym, rchttor.,-Jose Etc:;~bio,-1'7·indcr.cle. 
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Autoriza o Pod<3J· P.:ieculivo a pagar ao Dr. Al
varo llforeíra de Barros Oliveira L-ima os 
seus ordenados de magistrado em d-isponi
bilidade, abrindo o necessario credito. 

O Dr. Alvaro Moreira de Barros de Oli
veira, Lima, juiz de direito em disponibi
lidade, requereu ao Ministerio da Justiça o 
paga,mento de seus ordenauos, que o atten
deu em parte, ordenando o pagamento S)li
citctdo, a contar de lO de julho de l8J9, datt1. 
do decreto n. 3 310, que revogou o de 
n. 2.056! de 25 de julho de 1895, que repre
sentou os juizes do direito em disponibili
dade, c recusou fazcl-o em rehtção aos annos 
anteriores, por entender que esses orde
nado . .; haviam cahido em prcscripção. 

Sendo, porem, certo que em identiMS cir
cumstâncias outros magistrados em disponi
lJilidade receberam seus ordenado~. sem pre
valecer contra esse direito julgado incontes
t-wel o lapso de tempo decorrido, - é a 
Commi::;sã,o de Constituição, Legislàção e 
.Jus';iça de parecer que se ma.nde pagar a.o 
rererido juiz üe direito em disponibilida.
de, D1·. Alvaro MorciJ·a ele Barros Oliveira 
bima, os ordenados, que nessa qualid<Lde lhe 
são devidos c deixou de receber, a contar de 
setembro do 1800 a 24 de ,inUw de 1895. 

E para es:-jc /im oll'erccc a Comrnissã,o o 
:::;oguinte : 

Projeclo 

O Congresso Na,cional resolvo :· 

A1·t. uni co. - Fic<t o Go.verno autorizttdo 
a pa,gar ao Dt•. Alvaro · 11'10l'eira. elo Barros 
Oiivoim Lirn<.t os sens oedenados de magis
trado em disponibilidade, a, con~a.r desetom
ln·o de 1890 a 24 elo julho de 1895, relevada 
a proscripção em que por Yentura · te'nh,~m 
Cii,]Jido, a,brindo pnra esse fim o necessario 
credito; o reYogadas as disposições em con· 
trario. 

Saln. das Commi'ssões, 19 de aginto dn 
1901. - J . .J. Seau1·a, presidente. - F1·ede
rico Brn·[!es, rcbtoe. - Mfredo Pinto.- F. 
Tolcntino. - Teirceira ele ,')'ri, 

O St•. P~:•esidenle- Tendo da.do 
a horn., de3igno p<1ra. amanhã, a seguinte 
onlem do dia : · · 

la. parte, até 2 l /2 horas, ou antes : 
Continmtção da 2" discussão do projecto 

n. 116, de l no l, a.ntol'izando o Governo a, 
;\bl'il', pot' eonta. <lo Ministcrlo da. Justiça e 
N(~gocios Interiores, o cemlito üe 53:580;)940 
par<t pJ.gameuto de tUvcrsas olJL'<tS e meUw-

ra,mentos no c1Jificio do Lyceu do Artes c 
Officiol'!, hoje propl'io nn.cional; 

1"' discu.;são do project.o n. 112 A, de 
1901, autoriz<tndo o Governo a abrir o cre
di~o ~e 100:000$ ao Minbterio di.t Industria, 
Vmçao o Oln·as Publicas com o fim de ser 
entregue ao Sr. Alberto Santos Dumorit 
como premio pelo resultado de sua expe: 
riencia de um balão dirigível ; -

l"' ~L:icussão do projecto n. 122 A, de 1901, 
aut.or1za,ndo o Governo a conceder ao cidadão 
João Pereira Ba,rreto ou á sociedade que elle 
org:-:tnizar <t garantia de juro;-; de 6 % o de 
a.mortizaçã,o em 20 annos da quantia de 
2. 000:000$, para fundar em Aracajú (Ser
gipQl um banco de credito agrícola movel ; 
e dando outras providencias (com emendas 
da. Commissão); 

Ia discussão do projecto n. 72, de 190 l, de· 
cla.rando que gozarão da franctuia postn.l a 
correspondencia c as Revistas dos Institutos 
Hist:Jricos e Geog-raplricos elo Brazil, do Pará, 
Ceará, B:thia., S. Paulo, Parantt e Santa Ca
tharina c dos Institutos Areheolo<ricos de 
Alagô~1s c Pormnnbuco ; "' 

3"' di:;cussã.o do projecto n. 58, de 1901, an· 
torizandoo Poclee Executivo a abrie ao. Mi~ 
nistel'io da Fazenda o credito cxtraordinarlo 
de 8:00:1$ para paga.mento do <olugucl da casa 
o Hle funccionou, de setembro a dezembro de 
1899, a DcicgacüL Fiscal no Estado no Rio 
Gr·a.n(lo do Sul, e o supplomonta1· de 20:000$ 
;t vcrb'~ 9• - Cü.i JC<.1 de AmÚI'ti7;:t~~ão - di.t lei 
n 74G, de 29 d.c dczcmbl'o de 1900, art. 28-
Assi!-(n<.Üm':ts do notas ; 

2'' d.h;cussào do pt·oj;Jcto n. 118, tle lDOl, ati
torizando o Porlor .ExccuGivo a, abrir ao Mi
nistcrio cht Justiça, e Negocias Interiores o 
credito elo :1:957$'200, supplementar ao 
n. VI do ad. 4° d:~ lol n. 7,1Q, do 20 de 
dczem bro de !900, pa.I'lL vcstual'io o ca.tç~<~do 
de dez alumnos geatuitos que, em vü'tmlc 
üa m~mu. lei, fo1·am admittidos no in ccrna,to 
do Gymn:lsio Nc1donal, cujo nnmero foi ele~ 
vado de 50 a. GO ; • 

3"' dis~nssào do }n'oject:J n. 572 de HJOl, au· 
tol'izan1lo o Porlcr ExccuLivo a abril' ao l\Ii
nistorio da F<tzonda o crc<lito nxtl'aordína
rio de 104:54?$583 papa, occo1'I'OP ao paga~ 
me il t.o tl as gra tifkaç•,)t•s df'v idas ;tus r,m JWl', 
g;1.do~ rio rliYel'S;t:,; ttlfawkgas da. Rcpublic·r., 
incumbidos do se1'1·ieo de csl;:ttistlc<l, e rc· 
vis:1o do do.spaclto.3 om~ 1.897 o 1808 ; 

:-l"' discu,;são do peojocto n. 77, üc 1901, 
relativo (t emenda. ofrm·ccida. na. 2"' di:>cussão 
elo projcctJ 11. 217, do 1900, autorizando o 
Poier EJC,::cutivo a. a.brir ao Ministel'io da. 
Guerr~t o credito o.)})Ocial de 8:415Sô00 para. 
pag:1.monto tlus vcneinwni;os rio t;cnonte-eo
t'Ollel Innoconclo Sot·zeJ.cllo Cot'l'l;rt, l'I'Yül'iiido 
ao sorvir:o do exercito c do lento da Escol<~ 
11ilit<~r pw: o.cto 1ogi::-üttivo 
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Disc:uss~üJ nnica do pro}'cto n. líi\1, ele 
l9fJl, ;wtm·izLJidu o Po:lt-.r Executivo:~ con
ceder um anno ele licença, com o oi•tlcnado 
a que üver (lit•üito, ao baelmrcl ;\lanod 
Ignacio Cal'v<lllw 1lc Mcndonç·a, juiz Seccio
nal do Estauo do Paraná ; 

Discns,;"ilo unica do projo::to n. 100, do 
1900, eleYamlo a l$ diarios a pensão c soldo 
que percebe o 1 o cadete reformado, com 
homas de alferes do exercito, Orozimbo 
Carlos Corrêa de Lemos; ·· 

2"' pltrte, ás 2 l/2 horas, ou antes : 

ContinuaçKo da 1"' discussão do projecto 
n. 62 A, do 1901, altcranrlo a classe la, n. l, 
das tariCas das Alfandegas ; 

2a discussão r lo projccto n. 7 A, ele l 90 l, 
autorizando o Governo a conccdet• isenção 
de direitos do importa,ção <W material que 
for importado pelo Estado do Parti 1)ara o 
abastecimento de agua <i cidade do Belém, 
restituindo-se-lhe as quanti<ts j<i pagas ; 

2:1. discussão do projocto n. 133, de 1901, 
autorizando o Pô(Jer Executivo a abrir ao 
Ministerio da JustiÇa e Negocios Interiores 
o credito de 6:850$, supp1emcntar á verba 
ga do art. 2° da lei n. 7 46, de 29 de de
zembro de 1900 ; 

da .Jus~i~J, o Negoeios Interiores o credito 
nnec:::·art, pat'<t pagMncmto do premio .de 
v iagom, do que trar.;t o al'G. 221 do Cod1go 
do Ensino, confL'rülo a Pcdt·o Domosthenes 
Rache ; 

l" discussão do prujecto n. 139 A, de 1901, 
estabelecendo que as 'etapas dos officiaes do 
oxel'cito e da armada nu:1ctt serão inf 'ri ores 
a 1$400, qua1t1uer que seja a guarniçã;o a 
Cllle pertençam, salvo as excopções da lei. 

Vem iL mesa n, segninGo 

DECLARAÇÃO 

Dcchlro q ne votei contra o parecer n. 36, 
de 1901, quo opina pBla não acceitctção das 
a-lterações propostas nos paragr<~phos do 
:trt. n. 132 uo Regimento. 

Sala das scssõe>, 5 de setembro do 1901.
Gomes de Mattos. 

Levanta-se a sessi'lo (ts 4 horas d:1 tarde. 

ACTA DE 6 DE SETEMBRO DE 1901 

Presidencia do Sr. Vaz de 1lfello 
3a discussão do projecto n. 257, de 1900, 

autorizando o Poder Executivo a abl'ir ao 
:tvlinistel'io da Marinha o credito especial de 
6:000$ par;_t pagal' os vencimentos que, no Ao meio dia procede-se (t chamada, á que 
corrente anno c no peoximo futuro, compe- respol)dem o.;; Srs Vaz de Mello, Cal'los do 
tem ao ex-seeretal'io do extlncto Arsenal de Nov:~os, Angelo Neto, Luiz; Gua1bel'to, Ga
Marinha de Pernambuco João Sabino Pe- briel Salgado, Antonio Ba:Stos, Raymundo 
reira Giralcles ; Artlmr, Virgilio Erigido, Nogueira Accioly, 

:3a discussão do rirojecto n. 127, de 1001,. G_onçaJo Sotü), Pereim Reis, Ermirio Cou
dispondo sobre a contLgem da :mtiguida.de ti,tho. José Duarte, Epaminondas Gmeindo, 
do posto dos officiaos do exor•dto a quo se r·e Ra,ymundo de :Mirandct, .Jovini:wo de Car
í'erem os· arts. 1 o e 2° da lei n. 350, de 9 de vallw, !-.ioabra, Franci:-;co Sotlrú, Satyl'ü Dia.s, 
dezemlH'O de 18\J5 ; Alvos Harbo:·m, Ad;,Jbcrto Gttimari\cs, Pi · 

Discuss:Io unica doprojocto n. 168, do IUOI, nltoiro Junior, Augusto do Vasconeollos, 
autorizando o Poder Executivo a concetlol' Nil) Pc<~~anlla, Lom·onç~o llapi;isL:t, Alves <ln 
um anno do licon<}tt, com o ordenado;~ (lUO Bdto, .\Iartins Teixt)it·a, Olivcir:t Fignci
tiver direito, ao :Jo e:'Jcriptmctl'io do Tribnnal rodo, Theupllilo Ottuni, Gasti'Lu da Cunha, 
de Contas .José de Moraes; Bncno üo Paiva, A:Ut·ndo Pln to, Carneiro de 

l"" dist~u:-;s:Io do projecto n. ll :5 A, de l 90 l, H.ezende, Francisco Salles, Lamounier Gorlo
autoriz:mdo o Uoverno a abril' o credito de rretlo, Mayl'ink, C:~rlos Ottoni, Olcgario 
lG:Of.:iU$ pal'a pag-ar ao lJrLCit:trcl Umbclino de Maciel, Bueno (le Andrada, .lOMlLÜrn Aivaeo, 
Souza :Marinho o~ seus. ordenados, como juiz Cajado, Uennenegilr!o rlc Morae.), Teixeira 
de direito em disponibilidade, decorridos de Brand:Io, OviLlio Abra,ntes, Manoel Alves, 
22 de abril do 1894 a 31 de dezembr,) de 1900; Lamonha Lins, Carlos Cavalcanti, Paula 

1"' discussão do projocto n. 22 A, de 1\Jül, Ramos, Francisco Tolentino o Diogo For
mandando dit<pensar dos exames praticos de tu na (50.) 
que cogitam os arts. 28 e 29 do regulamento Deixam de comparecer com causa partici
do 31 de mttl'•)O de H-i5l os officictes e praç:1s p;ula os St'S. Urbano Santos, Agapito dos 
do exrwcüo ltalJilititdos com os cm·~os das Santo~:, .T osé Boiteux, S:L Peixo1;o, Ai'tltur 
~tl'mas <t qnc p<)l'tcnco:n o dnrogando :~ lei LcmoR, Pedro Chermont, Serze Jollo Corrêa, 
n. :)9 A, do :w do janoü·o de 189~, na pal'te Indio do Bt·azil, Luiz Domingucs, Ro(lrignes 
rofere!1to "" osto assumpto ; Fermwdes, Guedellm rvrourão, João Gayoso, 

ta ~1scussflo do pt·oje(~';o n. lO() A, de l90l, JoKo Lopes, F1·edtwico Borges, Tavares 'de 
autonzam[,J o Govomo <~ <tin·ü' ao Ministerio Ly1·a, Suares Nci va, Trindade, C<unillo de 
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Hollan,Ja, Silva I\fn.riz. Brieio Fillw, Mala
q nias G-onçalves, 1\Joreir<~ AI vos, Corno li o da. 
Fonseca, Julio de Mello, EtJtacio Coimln·a, 
Castro Reb3llo, Nci va, ivlilton, Tosta., Ma
noel Ca.ehno, Paula Guimarães, Vergne 
de Abreu, Augusto de Freibs, Par~~nhos 
Montenegro, Marcolino Moura, Dyonisio Cer
queira, José i\1onjardim, CelsJ dos Reis, Sam
paio Ferraz, Henrique Lagden, Sá Freire, 
Raul Barl'oso, Martinho Campos, Silva Ca,:
tro, Custodio Goellw, Julio Santos, Pereira 
dos Santos, Aurcl\ano dos Santos, Rangel 
Pestana, Estevão Lobo, Vil'iato Mascaeenhas, 
.José Bonifacio, Ildcfonso Alvim, Pcnido Filho, 
Espiridião, Adalbeeto Ferraz, Leonel Filho, 
Ncce~io Tavares, Antonio Zacharias, Arthur 
Torros,Manoel Fulgencio,Lindolpho Caetano, 
Rodolpho Paixão, Noguoim Junior, Mira.ncb 
Azevedo, Gustavo Gudoy, Fernando Prestes. 
Moreira da Silva,Domingues dr. Castro, Dino 
Bueno, Oliveira Braga, Valois do Castro, 
Adolpl10 Gordo, P<Lulino Carlos, Alf"roúo li:llis, 
Antonio Cintra, Xaviee do Valle, Fran
ciilco Moura., Angelo PinheiJ'O, Victorino 
Monteiro; Pinto da Rocha, Marçal E :cobar, 
Vespasiano de Albuquerque e Cas:-Jiano do 
Nascimento. 

Do.;igno para. scgunrla-feiea, g do corrente 
a :::ogilinto rn•1lom do dia.: 

Primei r•~ parte (até 2 l ,12 horas, 011 

antes): 
2a discus~ãodo projccto n. 150 A, de 1901, 

parecer sobre as emendas a.pre.,;entadas- para. 
a. 2" discussão do projecto n. 150 A, de 1001, 
que orç<L a receita geral da Republica para, 
o cxercicio de 1902. 

E sem causa os Srs. Carlos Marcellino, 
Alt :q_uerque Serejo, Joilé Euzebio, Christino 
Cruz, Cunha Martins, Anizio de Abreu, Joa
quim ·Pires, Thomaz Accioly, Francisco Sá, 
Set·gio Saboya, Augusto Severo; Eloy de 
Souza~ Li.ma Filho, Ce1:>o de Souza, Teixeira 
de Sá, Gomes de Mattos, João Vieil'a, Pe
reit·a de Lyra, Esmeraldino Bandeira, El
piuio Figueiredo, Pedro Pernambuco, Affonso 
Costa, Araujo Góes, Arroxellas Gnlvão, Ro
driguo: Daria, Sylvio Romero, Faust·) Caf'
doso, Augusto França, FeUx G<tspar, Eugenio 
Tourinho, Rodrigues Lima, Tolcntino dos 
Santos, Eduardo Ramos, Ga.ldino Lorew, José 
Marcellino, Heredia de Sü, Il'ineu Ma.chado, 
Nelson de Vasconcellos, O . .;;car Godo.v, Barros 
Franco Junior, Antonino Fialllo, Deoclccianõ 
de Souza, Put·cir·<~ Lima, JoacJllim Br·ovos, 
Francisco Veiga, João Luiz, Monteirodc Bar
ros, Monteiro da. Silveira, Henrique ~allos, 
Land1llpl10 do Magalhães, Eduardo Pit:nontel, 
Lamat•tine, Padua Rezende, Costa Jumor,Ro· 
dolplw Miranda, Edmundo da Fonseca, Luiz 
Piza, Cincinato Braga, Azevedo Marques, Be
nedicto de Souza, LindoJpho Serra., João Can
dido, Alçncat· Guima.rãc.-;, Barbosa Lima, 
Soares dos S<tntos, Germano Hasslochet•, FPan
cisco Alencastro, Rivad<tvi:L Col'rêa, Aure
liano Barbosa, Alfredo Varclla. o Can1pus 
Cartier. 

O Sr .. Presidente - Rospontlcran1 
á chatnada apenas 50 Srs. Deputados. 

Hoje não ha sessão . 

Segunda parte (ás 2 l / 2 horas, ou antes): 

Continuação da 2a discussão do projecto 
n. 116, de 1901, autorizando o Governo a 
abrir, por conta do Ministerio da Justi9a o 
Ncgocios Interiores, o credüo de 53:580:;;940, 
paea pa.gamento.c!e;diversas obras e melho~ 
ramento,; no edltlc10 do Lyceu de Artes e 
Oflicios, hoje proprio na.cional ; 

Côntmuação da lá: discussão do projccto 
n. 62 A, de 1901, alterandõ a classe 1 a, n. l, 
das tarilits das Alfandcgas ; 

3a discu:;são do projecto n. 201, de 1899, 
autoriz:.mdo o Governo mandar pagar aos 
Drs. Francisco Antunes Maciel c Artlmr An
tunes Maciel a quantia de 38!1:500$, imp?r~ 
tancia do gado vacum e cav<Lll~r fornecrdo 
{L:S forço:ts legaes durante o perwdo revolu
cionario de 189:3 a 1885 ; 

1" discussão do projecto n. 112 A, de 
1901, autorizando o Governo a abrir o cre
dito de 100:000$ ao Ministcrio da. Industria, 
Viacão e Obras Publicas, com o fim do ser 
cntl~eO"ue ao Sr. Alberto Sântos Dumont, 
como o premio pelo resuHado de sua expe
riencia. de um ha.lão 1Urigivel ; 

l" digcussão do projecto n. 122 A, d~ 190_1, 
autori:mndo o Govel'no a .. concodel' ao md<Ldao 
.João Pcroit'<~ Ba.t>reto ou ~L sociedade que elle 
or()'anizat• a. "ar anti<~ rle juros lle G o I o c de 
;w~ortizaqão"' em 20 annos da quanti:1. <lo 
2.000:000$, paea fund<W em Aracajú (Sergi
pe) um banco de credito agricoht movel; o 
dando outras providencias (com omend<~::l da. 
Comnü~são); 

p discu::;sãoo!(io projecto n. 72, de 1901, de
cla,rando que gozarão da. franquia poséal a 
cor·t·ospondencia e as Revistas do~ Institut~s 
Hi'ltoricos e Geogr;tphicos do Braztl, do Para, 
Ceará, Bahia, S. Paulo, Para.ml. e Sa.~1t<1. Qa
tharim~ e dos Institutos Archeologrcos de 
Alao·ôas e Pernambuco; . 

3:{ discussão clo projecto n. 58, de 1901, au
torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi
nistcr-io da Fazenda o credito extraordinario 
do 8:0008 11am pagamento do aluguel da 
~~as<t otHl<Í funccionou, de setembro a. dczem
ht·u dl~ 11-I!U, ;~ Ddeg::wi:~ Fiscal no Estado do 
H.i11 nt•:ttlllt> tlu ~nl, o o supplemontar de 
21):111111:-; ;i, Vl'·t·ha. !!"-Caixa de Amoetiz:tçiio
lla \!li · 11. 7-l !i, tlt\ ·:!1 tln dt\ZPmln•o do 1000, 
a.rt. :::8- ,\.s:-;igttn,l.llt':ts dl\ llttl,a,.;; 
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2" dismwão do pi·ojec i.o n. GS, de 1901, 
autorizando o Poder Exm:uLivo a a1Jr•ir• [1,0 
l\finistn1·io d'l .Tns~·iça c Xugnc:io:> Tn Mn·ioJ•es 
o c t•ndi to tlo 3 : 9:>78~00, suppleuum ta.1• ao 
n. VI tlo art . 4<>da. lei n. 740, do 29 de de · 
zemb1•o de i900, par:1. v0stunr io e calt,\.td:l de 
dez <~lumnos ::rratuito ; qn e, em virtuLlc da 
mos ma. l ei, foJ't\m aLlmittillo3 no Int :wni1to 
do Gym nasio Nacional , cujo num er o i'oJi ele
vado ele 50 <t GO ; 

r eferem os ar ts . lo c 2° d n. lei n. ::!50, do 9 
de dezemb1·a de I893; 
· Disc ussão unica do pro,j<:cto n. 168, de 
190-1 , autoriza.n<lo o Poder Execut ivo a con
ceder um a.uno de licença., com o orclen allo a. 
<pw t iver direito, ao 3" escriptm·a.rio do T!·i
l.mnal de Contas J ost\ de Morae . .; ; 

::P tl i~cussiLo d o proj«e ;;o n. 57, de I 901, <1.11· 
torizando o Poder I~xccuti YO n. atei r a.o ~Ji
nistario da Fa.wnd:t o crO! lit :J oxtraor di nnrio 
de 10!:542$483 p a.ra occot'L'Ol' a.o p:~g.:1men to 
ela.:; g l'<ttifieaoüc:> devi ·la~ a.os empregarl.os de 
llivcrsas a1 fttnlleg.:~:~ da. Itopnb lic~t incmnbirlos 
do serviço de e:-;tatistica e l'Jv i;;á.o !lO r!ospa
cllos em 1807 c 1808 ; 

Ba di:;cussão d o p eojecto n . ':i7, d!1 1901, re
latiYo .. ~ emenda olferccida em 2" discuss.'io 
do pt·ojocto n: 2 17, (te 100;), nutorizandn o 
Podel' EJ"ocutivo a abrir ao Minístol'io <i[~ 
Gliorr;:o. o Cl'Odi 1i0 especial de 8:415$.600 piLl'a 
pa~amento dos vencimento~ do tcncntc-co
rOJiel Innocench Serzcclollo ÜOJ'l'êa, r cvct'· 
Lido a.o serv iço do ex'3rcito o do lente da. Es
cola. Militar por acto logisl;ttivo ; 

'Discus~\o uni c''· do })l'Ojecto n. I 69, de 
l 90 I , autorizan do o P od Bl' Exocuti YO a c on ·· 
ced~n· mn annn de liecnça., com o ot'dona,do a. 
que ti \'Ú d ir eito, M b:~chMcl Ma.nnol I~tnacio 
Cal'vrdho de Montlonçn, j uiz soccion;~l do E~
ta.rlo <lo Pur:má; 

Discussão unic:t do projecto n . 100, de 
1900, elevandt~ a 1$ diarios a. p e nsão c soldo· 
que percebe o 1 • ca(\Ct :} rc!ormn.clo, com 
l10nra~ de alfer e:; do ex·crcito, Orozirnuo Cae-
los Corl'ê<\ tle Lemo> ; · 

2• discu . .-sfLO do }H'ioj eCto n. 7 A , do 1901, 
n.utol'izrttHlo o Govet:n o <J. concetler ison ç.-'ío 
de cl i reito~ do · importa~ão ao material qu e 
mr importado pelo Esta1lo do Pará. Nl'a. o 
abastecimento ele agn;t ít ciil;tdo de Belt':m, 
resLil.ui ndo-.~e •~s qu~n t ia:-> j<í. paga:> ; 

2:..- discu;sü.o do .pt·ojllCto n, lRR, ele 1901 
aut or izando o Poder Executivo n abril' n.o 
Minister·io da Jn~tiça e Negocios IntP. riores o 
credito do 6:850:;; , 8upplementa.r á. ver·lm. 9~ 
do a1•t. 2° ela le i n. 74Li, de 20 dn dnzomlwo 
de 1900; 

3" rliscussão do project o n : 257, de lüOO, 
a.u torizq,ndo o P oder Exocuti v o :t abr ir ao 
Ministerio da. Marinha. o cr edito especial de 
6 : 00% :para pagar os v e ncimentos que, no 
cor r en te anno e no pr·oxiln o futuro, compe
tem ao ex-secretar io do oxtincto Arsenal de 
Ma.rinln\ rle Perna.mutteLJ .João Sabino Per eira 
Giraltl.es .; · 

;:;a discussão do :projecto n. 127, de I 901 , 
di:;IJondo sobre a con14gem da antiguidade 
do l)OSto dos offi.ci Re~ do exer cito a que so 

lo. llit~cussã.o do projecto n. I B A, da l 90 l, 
<mtol'izando o Governo a ab1•ir o cr edito do 
16:060$ par a. pagar ;w bach~t·cl Umbclino 
de Smu.a. Marinho os seus ordona1los, como 
juiz de dirt::i to em disponibilidade. dccor
l'idos de 2~de ab ril de 1894 a. 31 de dczcmb1•o 
de 1000; 

l" discnssã.o do projecto n . 22 A, de 1901, 
m n.ndando dispef)sar tios exames pra t icas de 
que cogitn.m os art-L 28 e 29 rlo rogn!a.men~o 
do 31 de março de lSG I, os offidu~ e })raças 
do exercito habilitados com os cursos das 
armas a. que per ten-cem c dcrogil.uuo a. l ei 
o. 39 A, de 30 de janei ro de 1892, nu. pa rtu 
rere t·en~o a este as.>mupto ; 

L" rliscussão do projecto n . 106 A, de l90 l, 
a.utori 1.a nrlo o Govol'uo a a b t•ü ao Minister io 
da J ustiça. o Negocias Im e r iores o credito 
neces..;ario para pagamento· d•) :premio de 
v iagem, de que trat:1 o a. rt i,:Zo 2~1 do Codig-o 
do Ensin o, conferido a P edro Demosthene3 
Rache; 

1" discussão do project.o n . 139 A, de 1901, 
estabelecendo que as el.apas dos offi.ciaf'.s do
exe t·cito e da. armada nu nca. ser Jo infori_ores 
a l$400, . qualquer qne s;::jn. a gua1•niç~ã.o a 
que perten çam, salvo as excepçõcs d<t l ei . 

9.2" §iF:SSÃO E M 9 DE SET E?>IDRO ÜE 1001 

P resiclencia dos 81·s . Va~ de Mello (P l·esi
clcnle), SaiJf i'O Di11s (2• Vir;e-l'rasidenlt~) o 
V(!Z de Jllello (Presidente) 

Ao meio-uií.lo pr ocede-se ú. chamadtt , a. que 
respondem os Srs . Vaz de Mello, Ca.rlos 
d e Novaes, Angelo Neto, Luiz Gualberto, 
Artlmr Lemos, Christ.ino Cruz, Uunlié.l. M<!or
tins, Raymundo Arthur , Nogueirt\ Acciolr . 
Ft•oderico Borges, Sergio Saboia . Gonçalves 
Souto, AuguSt!} Scv cl'O, PCL'Oil•a Reis, Lima. 
Filh o, Trll1dade, Cami llo de Hollanda . Er
mirio Coutinho, Celso de Sonza., Br icio Filho, 
João Vieira , Esme t'aldino Ba.ndeiL•a. . Cor nc Lio 
da Fonscct\ , J ulio de Mello, Elpitlio de Fi
gueir·edo, José Dua.rto, Epa!llinonrlas Gra
cinr.lo, l~aymundo de ?>~iranda., Sylvio R o
me l'o, Sea.b1·a, Francisco Sodrê, Eugonio 
Tour inho, St~tyro Dias, Alves Ba.rbos:l., Pa.
r a.nhos Mont enegro, Galdino Lorcto, P inhei- . 
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ro Junio1>, Heredia de Sá, Cebo dos Reis, llio, Nilo Peç:anha, Alves de Brito, Pcroirn 
Ho11riquc La.gdon, Sà Fr·eirc, Lourenço Ba- Lima, Gastão d.a. Cunha, All'l·eüo Pinto, Adal
pti ;ta, .Martins Teixeira, Theophilo Ottoni, berto Fenaz. Lamounim' Godofredo, Lan
Francisco Veiga, Esperidião, Ca.rneiro do dulpllo de Mag<tllü1!~S, Lama.r·tine, Padmt 
Rezende, Francisco Sallcs, Mayrink, Carlos Rezende, :Morcil•;t da, Silva, Rodolpho :tvli
Ottoni, Eduardo Pimentel, Olega.rio TYhciel, randa, Joaquim Alvaro, Luiz Piza, Azevedo 
Rodolpho Paixão, Dino Bueno, VaJois de Marques, Ovidio Abrantes, Benedicto do 
Castro, Edmundo da. Fonseca, Cajado, Her- Souza, Lindolpho Ser1•a, Xavier rlo Valle, 
menogildo de Moraes, Teixeira Brandão, Lamenlm Lins, Ma.rçal Escobar, Soares dos 
Carlos Cavalcanti, Paula Ramos, Francisco Santos, Angelo Pinheiro, Gem1<1no Ihsslo
Tolentino, Aureliano Barlwsa, V9spasia.no chet·. Ft•.:mci:-::co jJcncastro, Victorino Mon-
de Albuquerque c Diogo Fortuna. teil'o e Alft'cdo Vêtrolla. 

Abre-se a sessão. I Dei~am do cnmllt"l.rocce com ca.u::'a. partici-
E' lida e. posta. em discussão 11 acta da pada o~ Sr~. Ut·b,mo S<l.ntos, Agapito dos 

sessão de 5 do corrente. < I ScmGo:-::. Josü Boitenx, Pedt•o Chormont, Ro-
drigues F'ernande>, Chwdelha Mourão, João 

o s 1-. :1\i:art,ins Teixeira_ o ~ayoso, So<.we;-; Neiva,. Silva Mariz, .Estacio 
Sr. Aureliano dos Santos pediu-me para tra,.l Collubra-, M~no?l Caet:1rw, yergnc d.c A?1·eu, 
zer ao conhecimento da Camara a decla- "\ugu:-::to d~ l' rmta::;, 1I<~rcotmo Mom'a, Dwny
I'ação de que, por motivo de molestia e pelo 8,10, Cer~u,e~ra, ScLmpa~o !-"C~'ra~,)~aul ~ar
te?-tn,me_nto a quo se vae submetter, conti- 1 ?"0 • Mctrttnho_Ca.J!lpo:s,, S~v~L'~.a:->tro.' ?u::;to
nua. a na o poder comparecer ainda por al- <ho, C?elho, .J~l~~ sa;ltos, \_crut a ~lo~ S<11~!os, 
gum tempo aos tralmlhos da camara. A~nelmno do~ ~c1.ntos, Ran,.,et Pesta.n,t~ E:st~-

vao Lobo, V1rrato Mascarenhas, Josu Bom-
O Sr. Presidente-A Mesa fica facio, Ildefonso Alvim, Penido Filho, Bueno 

inteirada. de Paiva, Leonel Filho, Nccesio Tavares,.An
tonio ·zacharias, Arthur Torres, Manoel Ful-

Em seguida, <1 approvada a acta da sessão gcncio, Nogueira Junior, Lindolpho Caetano, 
de 5 do corrente. Miranda Azevedo; Gustavo Godoy, Fernando 

E' licla e posta em discussão a acta do Prestes, Do mingue,; de Ca.st1•n. O li v eira Br<t-
dia 6 do concnte. ga, Adolpho Gordo, Paulino Ca.elos, Alf'redo 

Ellis, Antonio Cintra,Feancisco :Moura, Pinto 

O Sr. Carneiro de Rezende 
-Sr. Presidente, trago ao conhecimento de 
V. Ex. e da Camara a communicação de 
que nosso collegá, o Sr, Bueno Jc Paiva 
não pôde comparecer ás sessões por motivo 
de fallccimcnto de pessoa ·de sua família. 

O Sr. Presidente- A :Mesa fica 
intc(rada e mandará desanojar o nobre 
Deput<tdo. 

Em seguida, é approvada a acta do dia. 6 
do corrente. 

Comparecem mais os Srs~ Carlos Mttrccl
lino, Albuquerc1ue Serejo, Gabriel Salgado, 
Sá Peixoto, Antonio Bastos, Indio do Brazil, 
Serzedello Corrêa, Luiz Domingues, José Eu
zebio, Anizio de Abreu, Joaquim Pires, Tho
maz Accioly, Virgilio Brigido, _Eloy de 
Souza., Teixeira do S<i, Gomos do Mattos, 
Pereira d'b Lyra, Malaquias Gmwalves, Mo
reirll. Alves, Pedro Pernambuco, AJl'onso 
Costa, Araujo Góc::;, Arroxe!las Galvão, .To
viniano de Carva.Iho, Rodrigue:-~ Doria, 
I•'austo C:u·doso, Castro Rcbullo, Noiva, Au
gusto Frttnça, Milton, Tosta., Felix Gaspttr, 
Paula Guimarães, Tolentino do~ Santos, 
Eduardo Ramos, José Monjardim, Oscar Go
doy, Augusto de Vasconcellos, Antonino Fia-

da Rocha o Cassiano do Na,cimcnto. 
E sem caus:1 os Srs. João Lope-:, Francisco 

S(~, Tav:lires de Lyra., AdallJcrto Guimarães, 
Rodrigues Lima, José 1Vla.rcellino, Irinou 4}:a
chado, Nelson de Vasconcellos, Barros Fran
co .Junior, Dcocleciano de Souz<t, Oliveira 
Figueiredo, Joac1uim 1:~1'eves, Jo:'io Luiz, Mon
teiro de Barro:::, J\Ionteiro da Silveira, Hen
ri<lne Salle::;, Co:-;ta Junior, Bueno do Andra
da, Clncinato Br<l.g<.l., Manoel ;\.lvci:l, Joào 
Candido, Alencar Guin).arftcs, Barbosa, Linm, 
Rivar.lavi<t _Corrêa e Campos Cartic:'. 

ORDEM Dü DIA 

·PRIMEIRA PARTE 

E' annunciad;t a 2a. discussão do lH'ojecto 
n. 150 A, do 1901, parecer sobre as emendas 
apresentadas para a 2a discussão do projecto 
n. 150 A, de 1901, que orça a receita ger<J,l 
dtt Repubtica para o oxcrcicio de 1902. 

O Sr. P•·esidente- Tom a pala
vra o ::ir. Cornolio da Fonseca. 

O Sr. Cornelio da Fonseca 
diz que, contra ·&oda:) <Lj:: regras, abre-se hoje· 
o debate sobre um projecto tão importante, 
occupando a tribuna. o ma,is humilde dos 
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reprcsent<~tnos d :t Nnç·:io, qti<Wrlo o Jog-:u• ci orlnm cont.L>:wtos. p<Lganrlo-se gr·andes in· 
dnyi;t cuinpe.t; ir· :w' n1:li: Lllthtl';~ ::>. Nil,(J u l'az , tl n mni:'. :tç<1t~s. eo:no so pr·ojoct ;_t com rcla.ç:;\o 
pür t•m , p l) l' aJHhci;t. í1 ~\m v,;m CI)JI1b:üor o ,-L eomp;whia inglcza,conec . .,sion;tri~t das obras 
proj.:lct'.i !l:J q11 c elle Gom dojn ·:!;o, num critic<.t do porto 1lc :"llli.ceiú. 
·o Lrillnn t· ; (ra ballto -1lo nolH'C rda ;;ot'. n. Co 1110 f:twr face (ts éle~p ~·za.s votarias c a, 
qncm t'OIHlc sincee;t hornonagnm de admi- essa.-; a ~e r·cscida.s c cxtt'itOl'tli.nal'ia.s ·? 
rr:,,;:I/J pel:t .-;:J<t (·on ;Lw eia. e compotencia no:> A roeo i I;Lt ~t ser· ~n·recadad; L no ftlturo 
lnc·:r,inuYcis se.rv i ço~: llttc pi'c:s~< t :w p:~iz ox:oi'Cicio, ]H'csumc o orJ.cloJ' , niio :-l3l'<í. igual 
como Uupnhllo . A c; :lit lll'l:·cJJ~·.:L n:L tribaJM :L 1los tro~; ultimo3 oxol'cicios. 
,ÍI::;Lilic:t-~:e p:•l<t rlGtl.•sa qtte ll!i: eumpB t.i<t Val'las o conlwci<llts sã.u a.s ca.usa,,:; do do
f:tzm· da-: ro .~H·i . :çíb.; c •m qw~ assi;.;n:m u 11\'0- Cl'Gscimmüo lht rocoit<L Não precis:1 o ot·a.
.i~oct J no p ; !,t't~ CL\l' <L r o>:p::ito das umcnd<tS c1nn d ·r enurn.ot':tl-;t~. 
l!to fot·am <l.JH'üS::nt:tdas. · Len cum a m:txima. <tttenção o·imporGantc 

Ante:~ d1\ oaLr<tr· no .ta. a, na.lv.~c. f:tz vai·i:'lS tr:th<üho elab:mt1l.o p .J lo nobre Deput<tdo Sr. 
consicl L·.ra.c,~ücs sobt•e o orçnnion ~o em g:Jt'<Ll. Scl'zcdollo Corrê~ e notou unn lacuna., que 
Diz qnc (l<•sr,;t V<~Z, nem o 1Iinistro, nem o V ite <tp:mta.r. 
rc\;Üdf' , t.omar<Llll pot· ba.se pa.rJ. os c.a.knlos llolle n5.o const<t ·a. ren da. do Lazareto, 
orç:u llcntar·i o.-; a 111<\ lüt d.os trcs ot·ç;unon tos illl:t'lrlo, on ';J•:;t:mb, consigna. a. de outl'os 
~tntet·iures , alleg,wuo qnc no mon:wnGo om c .~bhclueirnen tos, ütos como, Instituto de 
qno confeccínn :~.i'<tnl o.-; SOlJ.-; tl>;tb:tlllo-; os \Itt~ica, de Cegos, Cas<.t de Col'rJcç:Lo, etc. 
dados de quo dispnnh~Wl e't'<l.m insnfli eh~ n te:> O L<tz:u·cto no anno findo, tcwo renda. even
p<tra e'taiJdcc:cr <1 JUC\lLt descj<"cb. E' nm:.L tn:ll. Ningucm sa.b~, poré:n, a quanto 
verdade, ma~ nutitu antiga. O qne não montou. , 
deixa,, lJOl't'~m, do s c~ t· tamlJ:Jm nma YOl'llado é Nocc~.ss<wio C:tz-se que seja regularmente es
qne o C<Llculo da distt•il>!lit~~w dos impostos cripturaJ:t a t'el:oit<t desta t•epar·tição pu· 
não pótlc fica r· <~ :-;implcs Ynntade tl 's qno o bliea, como se faz com a.qucllas a q_ue tJe 
orgrtnizam. · Pódc f:dial' ;v;sim o Ol'<Ldor, Clll U r ofll i'Ül. 
nio é J)o~:s imista . anr.r.. ~ act'üllita no fntn ro c 1 Pt•oela.m <~ a. ne:;cssida.de da ma.is severa 
mt fclici<l:tüí~ dct lktzil , qtr '.-~ apenas 1l. ~pcndom eeonomü n:) di;:;pcndio do:; dinheiros publicas 
do bnns goJ YCt'IWs. hJ! w.;tos c ,iu;tos. e rigo r·os ·L <U'L'ec:t~.la.ção d:.t receita afim de 

Vú ClllC o o;·ç:amen :,) JH'up:isto é d t~ cvü:u·mos n. triste situa.çã.o tle 1893. 
253.021 :001}:; (papel) e cl-2.5/G:U ~JO:..; (üll i'O) . To:lit LlllOS C:)Jliianç:), pos extraordinarios 
Comp:tl'<lll<lO-;J cum :1. Peccíl;u. a.rt'(lC<uhch no J'Oclll'sos. rlo p 1,iz; ') exc~npio da, Amel'ica do 
anuo lind'}• qw; roi ,·c 277.tiS:3:000.), e.W)ntl'a. Norte, c1tja pt•ospe~· i , [adc; assombra o mundo, 
uma. POIJUOllCL tlí n·1..\l'0 11Ç'11., qllO, pam I) Ol'lt lor, n;'[.o deve licêtl' i:>Jla.do. 
<'. mai~ nm rocei•>, púl't_tllO lltc parece quo a Lamont·t que atú a, pl'o~cnte dat<~ não te
l'Oêeita _11iLu co:nport;n·cí. a dosp ::~z:L. Bast <:L nha sido di-r:,ribuido o rolatorio rlo ~finisterio 
para isto vct'-:-:>c' 'filo nu pec~sonto t•xereic io , s~·, ch Fazund<t. indispensa.vol snbsidio para. o 
atl·m:.u '(_,~O li!hlo, o" ci·e, lir.os ,;Ul)Pl ,lmr nt:Lt'ilS csmdo o illl<Llysc <Lo pl'ojncl;o em debato. 
c oxtl'<wJ·di nMios l'" !'am de I ·!. .00 I:OfHJ.-:;nou. Ach <t imprcscin\liv .J quo se prot.oja a Ia
. AugmoiH<l!' iinpo -> tt)S é illtpo.;sívo-1. O p.>VtJ vout'<t, ha.sc tl<t fod.Hna. n.a.cional e moi> se

J<i. o-;t~i. snbree:tt'I'C)!:vlo em nnis do qne lhe g-llt'O d1~ aliviat· o p:LiZ d<.t Cl'cmcuda crise que 
pornuttc 11t us s11as l'i)t'ças. Utüt'a, por6m , a tr ;tves::><L. Com posa~', verifica é1uo o pro
tivos-;e sitio <L cllr-ec~,;'í,o politlc:L do p<t!z, o g-n1nma tl~; oeonoml,~s tom shto m;.:pwcido, 
aq tW\les credito.; t:~t· h! 11 si lo d.esne l:ess:Lt'ios. justamcn te agor t 'q urtndo o pu.iz começou a 
Ha a.tnda p:wa, ~w~mon tal-os a acqnisiçã.o do colh,;r seus bQilCiicios: A si tu ação do Brazil 
cstt·a~las üo (\~ l'l'o, contt'.tctos, éo!llo o do nã.l) tem melhorado p.)l'que tom faltado pa· 
J)Ql'LO de .Jat'agu;i., a one:uttp<tr. o qne ol<;va.t'<.'L t;·iotismo a. muitos lwmcns. 
aquella summa de 12.000:000.) a pro}Jor·- Ponsando tol' jlu;l;i!iea,!o <~S suas restricçõos 
çrJ(JS ~llU não G p:tS:SiYd c:.dcul<Lr. ao pro,;o,~to, s,;nt<t-se uec.:laranlo que ellas 

Foi po1' cs~e.~ mo ti v o-; c p;u'<t podei' ex- nã.o :;;:'í.o a. expee3são de um d,;s.;jo uc fazer 
pol~o.' á. _Camal'a que a ';signou o parecer- c 1111 i)ppo.-;içio, ma,,; :;im tt opLn l:'io sincera. de um 
r·cstl'Jcçocs . lc<tlrupt·osontante <la Na.çio. 

O Sr. Pl'Csidentc da, Republica., no seu 
m::wi~'ed to inang-ur:ü, :t<>segm·,m cpte o ponto O Sr. I>residente- Pal'i1 escla
culrmn:tntc u :L i>U:t administrac::'ío scr· ia :t r ec: imont:' da, Cttm<W<t. c pl'incip<tlmontc dos 
politiu:t finu,n ccir·a ,IJUC se camctei.·iza.I·i:t poh SP.-; . Ll:lpnr.:vl.os, olllpJnln·lu.~ li<L (U.-;ctt.;:1:io 
m;üs ri~ut•os ·.t oeonomb rlo.-; (lillheü·os pn- (le~:to prujec:cu, devo olJS L) l'V:tl' (p1,e o pal'Ocllr 
blicos. sobt•e <L ememla, n. ·11 rcf'et•L)-SG :\, tlc n. ·12 e 

Entrctan to, Ot':t se f<~zcm con trJ.ct >S pl'O- v iee-Yt~rsct ; ltou v e um erro de impross5.o 
juüici<w:-;; au Tltosonro, como u <trren,hmcnto no <Wulso qtw foi !loja distribuido ;_\, C<t· 
d<.ts esGr<.tdas de feno do norte, ora se res- . ma,ra.. 
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Fica, a discussão adia,da, p e~la, ho!'a. 
Passa.-sG ú 

SEGUNDA PARTé: rn. OlWKYI DO DL\. 

E' annuncia.d::r. a cc1n !;intnç:ã.o da 2:tdisc;n-;são 
<lo projecto n. l H\, de l ~JIH, au todza.ndo o 
Governo a abrir, pOi' conta. do Ministm·io da. 
Justiça e Negocios In teriore~, o ct·e lito il~ 
53:580~i;"l-W, p:Lt'<t p;tg:unento tle diver.~a. s 
o bras o melhoei1mcn ~·H no cdifiei) üo Ly· 
ceu dP Arte.~ e OfiiciQS, hoje lH'opt•io na
cional. 

O Sr. Presi(!ente- Tem <1. pa-
lavra o SP. Cornclio da Fo11s:3ca. • 

O §r. Cornelio da F<niseca
Sr. Presidente, decla.ro a V. Ex. que cedo a 
a pala.vra ao Sr. Galdino Lore i;o, r0servan
do-mc para. fall a r depois. 

O Sr. Pt•esidente-Havondo o Sr. 
Cornelio da Fonseca dcsHtido da; pala. vra, 
dou-a a,o Sr. Dcput<tdo Galdino Loreto. 

feito senti e ;i Cama.1·a a necos)itlado que toem 
os porlcros publieos de ir ao enconteo do umct 
ins&ítui~~ão quo t?í.,t) a,s,:;igna.lados, t·lo illlpor
tantcs, ÜLO extr·<terdinarios serviços tem 
pros~<:vlo ;i euucaçiiu pr•ofissional, não só nesta. 
capit.:tl, m:ts em todo o p::l.iz- o Lyceu 
do Ar·tes c O!Iicios que aqui funcciona. 
( c1poiaclos.) 

Dit•ü, mn r elação ·a todo o paiz, porque 
alti se tcom matdculado representantes do 
toei o~ os Esta. tios da Federação e até mesmo 
estl'angeiros que convivem comnosco, que 
para. aqui viet·am e aqui toem procttrado 
a·lqnirlr <t instrucç:ão que nc-<se importan
tíssimo cst(J,boleeimento s0 ministra. 
· São notavei:l;são extra.ordinario3 os servi

ços pre;:;ta.<hs pol' essa. instituição que, atra
vez de longos annos, é talvez a, mais bl'i
lhant9 prova· e o mais elevado attest:~do do 
que ~Mo a inici<Ltiva individua.l , quando di
rigida p'1r uma alma bem intenciomvi;.r,, por 
um espil'it J recto e por um cm·acter persc- · 
vor'(tn te, como é o J.o funchtd.or c dil'ector 
de,;sc grande est:.tbelecimento profissional. 
( ~1po iados geraefl. ) 

Com mais d. : 20 annos de vida, e.;se nota
vel e;tabelecirnento tem tido, neste vasto 

O Sr. Galdino Lo-reto diz quo cspa,ço de tmnpo, ceeca, de 42.000 alumnos 
não quer deix<:Lr encerrar a tU >Cns~ão do peo- inscriptos, que uão um avultado numero de 
jecto em debato sem fazer algunn-; co ·1side- matriculas, não só pltr <.l. o sexo masculino, 
raçõe:; no sentirlo de jnsti!lca.r o seu voto . como p 1ra o feminino. 

Co1110 hem disse o ora.doe que o precedeu De t:ü nn.tm•rz:t sã•; o~ sceviços prestados, 
1n:tl'ibun::t, o pl<tn·J de econonlias não t8m quo se púde ri iz )I' que os nos-;os mais 
:-:;iuo ultim tment.c ob; ll'VMlo, o que é para nota.vei:-:~ prulis~iumtc::;, o:> no.;s:>s mais respei
lamcntar. t<tveis artistas, tutlos ellos p~t:-Jsaram por e:-Jse 

Tambcm ú p<tt•a. larnen.tG.I' es:;a nsurpa.ção,. vasto estab.}lecil\to:rr.o, ;L qne o nobt•e Depu
cada, ve1, nniot•, da Uniã.o. h:GLndo artigos ta(lo que pt'000ihu u ot·adut• na. tl'ibuna, teve 
q_ne deviam ser hxaclos pelos l<}lbtdos. a fdicida1lc do prest<tl' tarnbem os seus incs-
~pois de outeas considol·:w:>os, dcclaea tinuvch se1'V1çus. 

quu vota i1 f':1vot' do pt'.),jcc~o. p:.H·qu0 ello A Commissào <l: Orr.~ :tmento, pois, a.tten
encJt'ra urna dospcz:L util, quo d:i.o póuc :me dendo Cl im~l·t,ancLt do s ~n·viço cp1c prcst.a. 
negada. á. uclnca<:ão pt·ofissional do povo desr.a Ca.-

Ob;)et•vou que cntt·c o total apr0senta<.lo pibl. chs clas.;us op l t' <.~l'ias, pa.1•a os do.-;hcr
polo dirocto1· do Lycou de ArttH e Gillcios, na. d;dos (\a Sllrb, ü.q u0lles que n:'to podem 
rei aç.'i.o dos crC'lur t~s. c o ct·edit.o per! ido á. l't·c.J)ton ta. e as _ acauemii1S·, ü.q ucllos f}llC
Co.nuwa lta urn·t d.if1cr.:mça: na rchtçiio citad:1 cnteutlem que a pt•ofi:-J'ÚO norma.l nã.o des
a ver·bn. é de 54:740.;:;D41), e, no e mtanto, o hont'J,, atues no'liULL- a Commissão de 
projecto falta em 5 >:541).~94'). Não sa,be a Orçame:Jt:J, compeehcndcndo os f'rucGos be~ 
raz:'io desto desn.c,;,n\lo e e3pera. ouvir a. res- neflco.-; que~teem re ;uHado da manutenç:io do 
peitJ 1> respectivo eelatÇ>r. Lyccu !L ;J Al'te . .; e Olficios, a.litenrlendo, por 

Salie :1 t<t os Sol'viçoJ pcestados pelo Ly.;ou oturo L~dcl, a que a í't!liciun.de e engr[mueci
de Artes e Offieios, que é digno de tolos os mento de noSSi1 patl'ia ass2nta e deve a.s~en
favores do Governo, dec: l.il.ra.nJ.J ainda ClllO tal', em grande pal'te, no desenvolvimento 
votará a. favor do rrojecto. da.:l nos ;as ~ndus~rias , no desenvolvi!llento 

das <.trt;.;s hberacs c do:; <wtes mecamcas, e 
a.chanll.o que uma das pl'imeiras necessidades 
é a etlueaçTí.o do op }t'<Lrio, é o pl'epa.ro te~ 
chnico dad .1 ;iq uclles que s0 dedicam a esses 
traua.lhos, tendo a, eortcza de q uc, ne.:~te vasto 
c impol'tant·J estJ.helecimento d3 instrucção, 
o desenho é tra.tado com e:;pecii1l carinho; e 
que o desenho é hoje <1. base csseí1cial para. o 

O Sr. Set•.zeclello Corrêa diz 
que su:wo é a, P <)~içio dJ r0Lti;oe do ct·edito 
ora-em discns.:;io e relativo ao LyJcu de Ae
tos o Olllcios. A digna e hont•:~.la opposição 
não imp:tgnou o cradit-J, an 1;es. pelo conüa.-

. rio, pelo ot•gã.o :mtoeiza.do de cli"3t! netos re
presdnbnhC.:l dest<t mesma opposição, se tem 

Cn.ma:ra V oi V, 10 
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apel'feiçoamento de todas as artes, tendo cer
teza do 11hcnumcno cxtraordinario roali
za.do na Inglatm·ra, quando, depois de um 
concur::;o a umn. das exposição mai::; nota.vcis, 
a. arte ingle:t.a se achou em condiçõe..; lle 
inferioridade á. fl'ancoza. c ü, allemã c um 
notavel estadista inglez fazla. notar ;LO paiz 
que isso er-a devhlo á 1'alta de oscohts de 
desenho, a ponto do Governo tomar isto em 
consideração e pol' toda. a parte crea r esco
las do>ta natureza, e mesmo escola::; a.nl
bulantc::l, que deram beneficos resultados, 
tanto que, no anno segninte, em um outro 
concur:::o, a Inglaterra disputou o p1·imciro 
logar ; - a Commissão de Orçamento, tendo 
em consideração tudo isto e tendo em vista. 
quo este estabelecimento que et'<t a.ntes 
propriedí).de díl. instituição, passou, por or
fertc\ dessa mesma. ínstitui<;ão, a sm· proprio 
nacional, isto é, o patriotismo do fundador 
desse gra.nde cstabBlecimento, tendo l'eceios 
de que sua. grande obra. não pudesse conti
nuar pela iniciativa individual, em um 
pa.iz, onde esstt iniciativa é fl'a,ca e tendo re
ceio de que, um<l. vez acabado ou destruido o 
Lyceu de A1•tos c OJ-Iicios, o estabelecimento 
tivesse de ser vendido o distribuídos os 
recu:>so~ a.hi obtidos, o director deste esta
beleciment>, com autorizaçã3 plena dos rc-

. presentantes da associação que o creou c 
mantem, fez don.çi'.o deste estabelecimento 
ao Estado, de modo que é hoje um propl'io 
nacional- a Commissão julgou ni1o devol' 
nega.r o auxilio solicitado para essa insti-
tuição. , 

ÜI'<t a Cama.ra devo estat· recorda.dade que, 
apezar dos grandes esrorços desses benemoPi
tos bl'azileiros,estc edificio foi7 mn época não 
muito afastad;~, victima das clla,mrnas de um 
incrmdio; este cdificio t eve necessithulc de 
reconstrucçã,o á cus~a. flc esforços c sam·ific:ios 
dos <livel'sos representantes da, dirccçã.o; fi
zet>am-sc mel!tot·amentos, tlo modo que o es
tabelecimon to comport;t cerca de dous mil o 
tantos a.lumnos, dos q_uacs 600 e tantos são 
do sexo f.münino, que a.Ill toda.s as noutcs 
vão uns receber instrucç·ão primaria., outros. 
aprender desenho, outros artes liberaes, no
ções de physica e clümíea, de modo a se pre
p::tl'arem para desempenhar a verdadeira 
missão do opcrario moderno. Esse estabele
cimento está, pois, nas condições de mct'ecer 
a attew:ão da Commissão dH Orçamento. 

Eis l10I'que cst ;~ Commi:Ssão, considerando 
que se trat;wa de um proprio n;~cional. 
;~ttendendo n. que a cduc:tçã.o do opcrario 
era uma necossüla.tle; que <tlli Re ;~colhiam 
oper<.~rlos de todos os Estados sem distinc
ção; considerando principa,Lmcntc que se 
tratava. de alumnos que -vã o procurar o 
pão do espirito, entendeu que devia da.r o 
parecer fU.voravel <w cJ?cdito ora em dis· 

cussão, tendo a felicid atle do ver que a. op · 
posiçã o dcst ·. Ca~a. lJC l1l ln ~pirada, lJcm di
rigida e bem orientada, oão vae de encontro 
a um projccto dGst<.~ ordem, tão importante. 

Diz ainda. que o nol,re Deput:tdo pelo Espl
rito Santo, quo defendeu o pt>ojeeto e llle dC~ 
o SC!l voto, r efcl'iu-s :\ ás l' t}stl·ic~~ões esta.bc
locidas por alguns membros da Oornmissã.o. 

Uni SR. DErUTADO-Ef:!SC e quo é o ponto. 

0 SR. SEHZEDELLO Corm.ÊA-Est:(t autori
zado a allirm~'r que eiJta.: tcstricções não se 
eercrem. como não se J)Odia,m l'eferir, aos 
con.Jidera.ndos tJ ,, J>arecor. Estes consideran
dos n:-sentttm em lnses fomocidas pelo cU
rector do estabelecimento, referem-se aos 
altos e relevantes serviços prestados por 
esta importante instituição. 

Não ,;e referem t n.mbem <l.O facto da pe
quena divergencia entt-e a. somma solicitada .. 
pelo director do esta.belocimento c a <1lWCsen
tada pelo p~teecer da Commis,.;io. RofL~rmn-sD 
a c~cru1mlos que o l'elatol' do prejecto nuo 
pôde vencer em relação a quo:1tões do ordem 
economica .. Os mcmlJL•us d:t Cummissã,o en
tcndera.m quo a situaçi1o de economill., de
vendo continuar a ser a m esm<t do anno p;.ts
sado, não se devia estabelecer o precedente 
de aheü' cr0dito nesta~ condições. Foi este o 
motivo que muitos membros da Commissã.o 
tiveram para dar o SC!l vor.o co:n resi;ri
cções. As .restricções c1ue, co1no tlisso o llobro 
Deputadl) polo EspiriLo Santo, se mf'ot·em a 
este ponto, não toem razão do SOl' ; 11orqun 
este credito é um daquellos que ::;o Ílllpõcm 
(t v:otação dtt C;mum.t, l)roci::;a S@r vot;~do com 
urgencia. (.apoiados), prn•que vao ai;tontlnr 
(t neccs,idado indcclln:wci da. edncaçfi.o do 
centcmts de ü~mil ias opcrari <LS desta CaiJi tal, 
do milhares de in(lividuos que, depoi.-; da.s ho
ras do trabalho, vão buscai' a.lli a instmc
çã.o , de indivilluos que nã,o tcmn outra llitl'tc 
onde se educar, Olt~l'it:l escolas, porque allí 
exactamento tndo ú gratuito, ttté a. dedica,ção 
extrem:1 do seu dircctor. Alli elles encon
tram todos os recur:'>os para se instruirem e 
educa.rom. 

Diz mr1is que o nobre Deputado 1)elo Espi-· 
l'ito Santo pediu explicações ao relator do 
parecer, referente:; c.L cgrantia pedida :pelo di
rector do estabelecimento e <L quantia pro· 
posta pela Conünissão. A dllferençtt é ape
nas de cerca de um conto e tanto, a que a 
Commissã.o não julgou necessario attender e 
que 11e rcfet'i <t a publicações no Jornal. do 
Brazil. • 

Como era assumpto ele publicaçã.o neste 
jornal, como era. n.ssnmpto que so prendia. (~ 
economia interna deste estabelecimento e 
que não se referia propriamente ao estabe
lecimento e ás suas a.ula.s, a Commi::lsão en
tendeu que devia dispensa,r essa quanti~, 
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d;tndo apenas <1 quantia para pintura, co:l
stt'ucç·âo do aulas, mat.~~ria!, etc. 

- . Estii. ?-1li a ra.zã.o. <la d iH'cl'ença entre a q mm
tla pc!hJ_a. pelo thrcctor do estabelecimento 
c a quanti<t proposta pela Commi...;sã.o. 
(Apm·tes.) 

Sã.o o' fundamento::; principaes que t eve 
a Comnüssã.o par.:t ac~eitar o parecer favo
ravel ao credito para o Lyceu de Arte.;; e 
Officios. 

Rcllmente, credito nenhum se impõe mais 
á consider<l<;ão uest-.L Ca.sa. ((~poiados), crmlito 
algum deve mero:~er m;.ti::; as cui1lado J d ;~ Ca-· 
mal'a ~o que este, destina1lo a não consentir, 
~ nã.o permittit' que se J'ec!te a esta hora, 
nest<t occasiã.o, um cst<tlml0cimen to da lm
portt~,ncia do Lyctm de Artos c Offieius. 
(AJJOiados .) , 

Si a Cama1'a dos Deputados, levada 
pelo pPincipio (li1, economia, ontL•nuos:;o quo 
devia negar um credir.o destinado a. um 
fim tã.o util, tão bcnofico c tão provnttuso ao 
no:lso paiz, si ella tivesse a, COl'agcm do com
metter o crime de deixar que c,.(te csta.bc· 
lecimento se lbchassc, clla tinha chvlo a 
- • • • • ,t 
p~ova n. IJ!alS rneqm voea,a mats segul'a de que 
nao quer1a p ur modo algum collahorar no en
gpandccimento c l)I'OSl)eridatb do nossa 
patt'ia. 

Dada esta explicação, termina, ao·1'adecendo 
ao sou illu~tre amigo Deput 1do pelo Espírito· 
S<mto as suas bcnovolas e lisongciras pa,
lavras, em rol:.tQão ao pat·o~el' o ao modo por 
qne IJroced.!! o omrlor nost;~ C<Hn:n·a. 

S. Ex., pol·t~m. foi pt•oi'undanwnte injusto, 
quando ont;cndon enxergar no humilde ora
dor que cst;t n<t tr·ibuna, o mais humil1lc dos 
Deputados desl;;~ Ca·:•t ( nt70 apoiados), o 
ultimos dos rept·esont.anl-os do sou Estado 
(niío apoiados), nm a1l versn.t'io ten•ivel da 
federação, um ;tttversn.rio dos Estados, um 
ho.mom em qm~ S. Ex. vt\, nã.o !I !fi amanl;~ 
da l'o(lcmçfio, nã.o um roprosonktnto tia pt•o
pl'Í<~ a,utonomia o d ;t indcpel1lloncia do seu 
Est<tllo, mas um unionista, um rcpreson
tanto cujas tendencias, cujas idéas, cuj<tS 
manifestações nestu, Cas~t, cujos actos são Ü!;l 
um unitar.sta quand même,enrage c intrans
igente. 

Nã.o é vcrtladc ; o . nobro Deputado se tem 
encontr.~do muitas vezes com o ot•ador, a 
tr;tlJ;tl1mr nes1;a, me:m1:t. Iicl1~ja. sagrada em 
pról dos principiõs ca.rcleu.cs da ConstituiÇ'.ãO, 
que é, em summa, o regimcn fedeea.tivo 
mais bcllo c mais importante. 

E', como S. Ex., um amigo da federa.çã,o, 
pensa, como S.Ex., que <.L RopulJlica não vi-_ 
verft neste paiz sem a propria, fedot·a~1ãu, é 
contrario naquillo que constitue a essGn
cia d11. republica unit<wia, mas certo de 
que a União não é a abs'~racção, certo de que 
ella não é uma. ide<tlização na Con:ltituiÇão 

d:e 24 de fevereiro e que elta é, antes, pelo 
contrario, uma entithde concreta, positiva, 
r ca.l , com gr·anucs respons:tlJilidades , como 
sejam as de manter a integridade do nosso 
tel'l'itorio, de dc!'ender a. honm n:.~.cional, 
de manter a integridade da. propria fe
dcrn.ção, U.e manter as responsalJilidaJes do 
nosso cecclito, !lo d.etender a nossa honra no 
exterior e de ser capa,z de unir todos os Es
tados, para dofender o ~erritorio da pa.tria 
em qnalq UCl' in V!.~Sã.O. 

f'om difficullla.do.,; tão grandes como estas, 
se tem sempre o u1·ador ne,;t.a quadra,dc gran
des diffieuldados para o e1'ario publico, nesta 
qu<tdra lle tormentos que t :;m avass:üado o .. 
Thesoul'O, collocado ao lado daquelles que 
pi'OCUL':tm nã.o desprezar as receitas, nestn. 
inf'r·acçã.o tã.o frequentes nesta injuncç-ão 
tão lla.bii por pa.ete dos po!leres locaes, no 
dorninio exclusivo ... 

O Sn.. GALDrNo LoRETo-V. Ex. desaperta 
contra o;:; Estados. 

0 Sn.. SERZEDELLO CORRÊA-Esta tem sido 
sel11l)l'ü a sua atir.l,udo e ainda esto anno foi 
com poza.r que omittiu opinião sobre as 
emendas apresentadas pelo nobre Deputado 
quo o aparteou c cujo escrupulo respeita, 
cujos principios,que serviram de l)a::;e a. essas 
emendas, acata. 

O Sr:, nrucro l~rLHo-Mas ... 
O SR. SBRZEDl~LLO CoRRÊA-... mas ..• 
0 SR. BRlCIO FILHO -Já-esperava pül' este 

mas. 
O SR. SERZEDELLO Con.RÊA.- ... mas que no 

seu ospif'ito não encontravam justificativa na 
Constibniçã.o de 2-i de fovereiro. Diz que 
ta.lvcz sej<t dc('cito dll t'l.preciação, mtu:> de· 
clal'<t que, nã.o sondo formado em direito, nã.c 
tendo esh Imbilidn.de incl'i vel quo tcem os 
homens form:vto:-> em direito pa.t'<~ a.quillo <tuo 
elles cha.m;~m <~ intcrpl·ctaçã.o das leis ... 

O SR. NElVA- Hemeneutica.. 
0 SR. SERZEDELLO COR;RÊA - ... daq uillo 

qu8 sG esco,Rde no espieito da. p1'opl'ia. lei, 
não sabe porque quasi sempre tem deixado 
U.e estar dG accortlo com alguns collegas em 
emendas relativas a pontos constitucionaes. 

Mas do que clles podem estar certos é da 
sua 8inceridadCJ, da lealdade do seu proce
der c do interesse com que osGuda · estas 
questões o ao mesmo tem1)0 da hone :tida.de 
com que procura discorda.r dos seus cal
legas. 

O seu ponto de vista, o seu objectivo é 
e~tc: nos seu:-> })::tl'cceros a.pl'eciar as questõe:? 
(letallla(blllcn te, com certa dnmom c pro
cura na sua obscm';;t. intelligencia ... 

0 SR. BRICIO FILHo-Com gmnde COWpü· 
tencia. 
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o :SR . SmtzJo:nELLn Con.rrf:A-... dar <t ra.7.ão' s á.ntütgo d.o Chile, 7 de setembro do 1901 
do sou voto. Nunca duixou do d;tr a qu:~lqnct· -Se. Presidente rllt Cctmara dos De1m• 
quo :-;oj:~ <L emenda o sou parecer det;.tllt:ulo, tatlos. IUo-A Camara dos Deputados do 
dando· o ponto de vista mn que so c ;lloca. e Chile saúda h~jc a Canuwa dos Deputad0~ 
porqttc, s~gundo o s':'.u modo de ver, rejeita do Brazil e aprescntcL cordia.cs votos pela. 
ou acccita esta ou aquclla emenda. prospel'idat!o da RGpublica.- Concha, pee.~i-

Eis, qual um mCw ;dfaütte que cot·t:,t mal, dente.- Blanco sccrota.rio.-Inteirada. R~· 
como aprecia... spondon-sc agradecendo. 

O Sn.. Bn.Icro FruTO-V. Ex. corta u.té Aracajú, 7 de setembro d~ 1901 -- Presi· 
mtJijO bem. dente C:unaea dos Deputados. Rio-Tenho a. 

o Sn,. SERZEDELLO CoRn.f:A-... debaixo do honra de communicar-vos ouc foi insta.Uad" 
11onto de vist:L constitucioual, confurm~ en- hojo solemnomon te a 2a i-lessão da 5a legis~~,~ 
tende. a co:lveniencia. ou inconvenicncia uesta tur<1 çl.a a.ssemhléa estadua.l .- Olympio Can\• 
ou daquolla omencln., re~peitu.ndo smnpro os pos.-Inteirada. 
esceupulos, a d;,ulirimt e a competencia dos Ceará, 7 de s<~tombro de l901- Exm. Se. 
que <1 formularam; e nilo raras vezes nesta Presidente CamarLl. DeputL~.dos. Rio- Con
Ca:nar;t se t.em da.do o f:Lcto dn, convencidc gt·a.tulo-me com V. Ex. pela grande data 
de que nst<wa em erro, volt:t,r (t opiniào ()_UO c::>tnmemoração da independencia elo Brazil. 
combcttcra antes. acccitCl.ndo emenda,; qle Respeitosa; saudações.-Pedro Attgusto Bar
antes e.sb.vam condcmnada'l no IJ<.Lrecc~·. g'Js , president.c.-lnteirada. 
(Apor:ados.) Thoeczina, 7 de setembro de 1901-Exm. 

U11-r Sn.. DEPUTADo-Isto honm muito a Sr. Pre.sidcntc Camara dos Deputados. Rio 
V. Ex. -Apresento a V. Ex. e a es -;a Camar,t sin

O Sn.. SJmZEDELLO Con.RÊA-Assim.}JOis, 
o seu nobre collcgu., rcpl·csentante do Es
pírito Santo, não tinh<L razão clmmando-o 
de uni ta.rista .. 

As suas divergcncias com S. E:c se firma.m 
em pontos só rof'orcntcs a proprios na.ciona.cs, 
a terrenos de ma.l'inha.s, e as opiniões que 
tem aqui stH~entado ni'í.o são filhas du. sua 
competencia., mas opil iõed já aproveitadas, 
jii vencedoras e que fheeam maioria nesta 
c:>mo na outl'a Casu. do Pa.rlamento. 

S . .Ex., porén1 ,·tem um:t grande qualidade 
cJmo todo homem de: caracter: é pers(~VO-: 
mnt.e, tom vont<.Ld.e, os dou.; predicn.rlos mai,; 
nota vci'l do ca.ractor. Quem nã.o tem esta. ; 
q lla.lidu.tlos pódo dizer r1 ue tem o ca.ractor 
t'f'a.co. 

Acha quo o nol)re Deputado '~ quem ros
l)Oni;J (~ volunt;wio:n e }Jorscvor:mto, n a. 
vantagem do oradot· está na vantagem do 
quem, sahcndu pouco comlmteP, constitue 
u ;na e;pecie de resistcncb pela inersia. 

O nobre Deputado todos o,:; a.nnos apre
senta suas emundas, e todos os <mno;, fica 
o oradoL' na inorcia, dizendo que- nã.o pôde 
concord:~r -c assim tem sempl'Ll prpcedido. 
(Muito bem ; 1nuito bem.) 

Ninguem mais pedi.nd.o a pa.la vra, é ence.1 
rada a. discu ;são cJó art. lo e em seguida .. 
semdeba.te, a do art. 2° do projecto n. 116, 
de 190 l, ficando adiada a votação. 

Passa-se á. hora dcs \ina.da ao experlion te. 

O Sr. Carlos de No-vaes (1° Se· 
creto.?·ío) procede á leiturt..t. dos seguintes te. 
l~gra.mmu.s : 

cel'as congratulações pela p1ssagem gloriosa 
data independ.encia da pa.trü~. -Arl·indo No
guei 1·a, governador.- Inteirada. 

Bello Horisontc, 7 de setembro de 1901-
Ex. Sr. Pt'csidente Camara dos Deputados. 
Rio-Congr~ttu1o-mo com V. .Ex. pela glo
rio;a data da. jndependencia nacional.- Sif.
viano Bmndlío.- Inteirada. 

O Si·. Dino Bueno- (1) Sr. Pre
sidente, despachos tolegrttphicos trouxeram 
a noticia do attentado (1'10, na exposiçã.o de 
Bulfa.lo, foi praticado contt•a. o Prosidcnte 
dús gstados Unidos da. Amcrica <lo Norte. 

E~-Jte facto, St'. Pt·esidonte, repercutiu do
loro>mmentc em Lotlas as regiõos do mnn<lo 
c i viliz;\d.J. em l;odos os pitizes cu_; a organiza.
çi"Lil act.ua.l O:>l.;i sonJ.o rude o brui;alr11ente 
atacad;~ nas po:;soafl quo as nncarnitlll, os 
chol't!s dos di versos E:-;r;<tdus, pois PctL'e<.:o <tvc
rignadu que o fü.cto da.do contl'a. o PrcsiJ.cnto 
dus Estados Unidos nU.o é sinão a explosão do 
anarcltismo, que t<tnto tem perturbado a 
Europa e actualmente o continente ameri
c<mo. 

No nosso paiz, o facto teve uma repcr
cus:-Jão dolorosissima. Não é somente o sen
timento de confr<.tternidadc humana e feater
nida.de americana, cujos laço.; t<mto se tom 
procurado estreitar ultimamente para as na
ções do continente americano; são tamhem os 
laços de sympathia e amizade que nos teem 
prendido ate a'l ui á grande nação cu,jo sys
tcrna foi adopi;ado como norma do nosso re
gimou pulitbJ. 

C') Este discnr3o não foi revisto pelo orador. 
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Ao mesmo tempo, ao lado dess3 snntimento 1 Como acccntuon o nobre lerule1· da ma.iol'ia, 
de pcz<tr lcvanta.-so um protesto da, m;.Lis' S. Ex., o nol>re Deptnado por Pernambuco, 
viva in·lignaçilo conl;r·a o selvagem <Lt tcntado, 1 ]H'UCitt•ou destacar o cornmenüarlur Bal~ar no 
e a Ca,m<tra, reprcsontamlo a na~·ão, não d.csí~üquc alludido. 
póde deixar de fazer-se é~lw desse senti- A qne vem, em tal clllCStão, o nome do 
mento que se manifesta de wdos os ponto:> honrado Sr. Augusto Monte negro'? I-la. um 
do nosso territorio. proposito evidente de forll-o, é umêt insi-

Lembrci-me, poi:; ue pr·opôr á camara um nuaç·ão que deve see repellid_a. , . 
voto de pezar por este infausto acontecimen- O Sr. l?ov~rnadot• do Para nada tev:o. dt
to,assim como 0 voto que ella faz pM'a que, recLa ou tnrhrocl;amunt~, eom ~s negocws _de 
dentro em breve, sej<L restitui<lo, são e salvo, P_crnambuco, c bcn~ ~ssLrn S. Ex. nao pedm, 
o Sr. Mac-Kinley á nação que já duas vezes nao perle, nem pedira causa algum:t ao Go-
su1feagou o seu nome, fazendo-o o 1leu pr-i- verno l?cdcra.L. . 
meiro magistr<Ldo. Ao m es mo tempo pediria A verdade, p)rern, é esta: deu se ? dc.;;
a V. Ex~ que communicasse por tulegramnuts fal~1ue . ~ o ro~ponsavel,_ o tiLeS·;urcu'o . da 
á nação amiga o.,; sentimentos d<L N<tção C~ux;:t l<.c?n_omLc~t, cvadtu-sc, a c,;ta hora 
Brazileira. alnda eM.a, tora.gtdo, embora eonsteque tr<Lta 

. . . de entear com o tlinlteil·o. 
Tenho conclu1do. (l1:bttto bem; mwt~ bem. o Sr. Baltar, como presidente do Conselho 
Posto ~ votos,é approvado o req_uernnento Fiseal, poderá., quando muito, ter rc~ponsa-

do Sr. Dmo Bueno. bilid .~de moral no fêtcto em que:,; tão_ Do

O Sr. Presidente declara que a 
Mesa Ü1l'ti as devidas communicações. 

Fica sohre a Mesa até ulterior delibera
- ção o seguinte 

PRO.JECTO 

O Congresso Nacional re>olve: 
Art.. 1.° Ficam equiparados os venci

mentos dos medicos legistas da Policia do 
Oi:Hricto Fer,cml ao1l dos dclega.tlos auxi
liares do mosmo distl'icto. 

At•t. 2. o Revogam-se as di:-Jposiç~õcs em 
contr:~l'io. 

Sala. das :-;os:-;õcs, O rlP- SGternbr·o de HlOl.
Jlcndrpu.; Lagden.-Pc1·r.Jira de Lyra.-Jovi
númu de Uw·vtd!w.-Oscw· Godoy.-lfcrcrlia 
tle Se/.. -Hnni1·irJ Coutinho. - llfartins 1'ci
o;eira.-Affimso Costr.C. -Jrineu llf!teharlo.
Oclso dos Reis.-Jtuguslo de .Va.~concellos.
Silvn Castro.-Sâ Frci1·e.-IIenriqLte 8alles. 
-Cm1úllo de Hollancla. 

mai:>, t'~ um homem de honn1 e o dc$1'alque 
remonta a cinco annos, quando elle não· 
oceup<tV11 aq ucllc cargo. 

Por amor á. verdade rcctifica. outro ponto 
do discurso do nobre Ucpu.;ado. Nio ü ver
dade que o Sr. Arthur Lemos tivesse cogno
min11do de Washington do Pará, de José Bo
nifacio tla Amazonia ao illustre Se. Augusto 
Montenegro. 

A afiirmaç5.o (~ in verídica. O Sr. Arthur , 
Lnmos não ra.llou siquct· no nome <lc José 
Bonifacio. 

Termini.L, pois, dizomlo quJ é lllllito mais 
nobrr. n;\o üesvirtttar ~L vcrdrtdo 1lu q;tc fazer 
cspir-ito sobre conceitos o opiniõ~·s quJ não 
f'ot•am cmittitlo::;. (MHilo bem; m:uito bem . ) 

O ~r. Eugenio Tourinho-Sr. 
Pt·esid1mte, em hur<L tào adcantaüa, eu nJ,o 
vida razct• um rli:-;cut·so, múl'monto conscio 
·do c<WS<tço dos meus nobee l collcga.s, LLllós a, 
dbcussào da rceoita. (Nao apoiados.) 

Vou a,pcnas apt·escnta.r nm<t represen~:t· 
ção da As:>:JCiação Commm•ci~d do l.;statlo Ja 
Bahia relativamente t'~ diminuição dos im
posto:> estaúuaes de c msumo e impostos 

O Sr. Antonio Bastos diz que 1'edel'acs, rep1•esentaçU.o es ;a que me veiu t.ts 
não teve a satisfação do ouvir o discurdo mã.os por inte1·mcdio do operoso « Cent:·o 
pronunciado pelo nobre Deputado por Per- Commercial desta Capital >> 

nambuco, o Sr. Elpidio de· Figueiredo om Não me estendo sobt•e este a :sumpto; ou-
que, de prcferenr.ia, se oecupou do desfa.lq_ne bro:> collrga.s terão que tomar a palavra so
occorrido na Caixa Economica daquelle Es- bec o expediente; limito-me a reclamar de 
ta.do. V. Ex. quo seja d<.Ldo parecer sobre o pro-

Certamente que; si naqnclla occasiã.o csti-~· jecto apresentado pelo nobre Deputado pelo 
vesse prc:>ente, teria oppusto formal contos-. Parü, que vit•<i, pel'feitamente, uma, voz c1ue 
ta.ção <:t um torico da oraç~.o _tlc S._ Ex., onde ~cj;t v;;t:tdo pela ca;nara, sanaL' a guerra. 
tra.nsparoce, clara, uma lllSmuaçao ao hon- de 1i<tnf;t> nnr.eo os l•,stados. 
r~do govern:ulo~· do Pad., sendo 0 seu 110 ~ 0 Ui.\l Stt. DEPUTA Do-E" inconsi;iliucional. 
cJta<lo em scguvla ao tlo sen sogt·o, o SL', 
commeuda.dor Baltar, presidente do Consetlto O Stt. EUGENIO Touiu:sno - Inconstitu-
Fiscal d<t Caixa. Economic<t do Recife. ciomws são os impostos inter-csta,duaes até 
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hoje postos em o;wrução em to<l1;s os Esta,rlos I consnrno, como aint.l. a sobre O) pt'nductos t.lo 
e o pt•ojccto rlo Sr. Sm·zedoltu Conõa vem l!lltl'OS E~ h elos. 
~anay es;sa g1~C1'j'a. de tal'; f'as q nc nos lcv<:.t'tí. Pa.l'<L taxa1·em a importaç:'io de pr.: ccdcn-
<L nuscna o a desgraça. ci:t e~t.ra.ngt;iL·a, toem o.3 Esta.1los adopta1lo 

E' só isto que Unha. a. dizer enviando á mciDs llivm·sos }XLI'<t, ovihndo a, acçã.o d.<1 
J\Ies<t a reprc;;nn l,a.çãu rla Ao:Sf;ciaçfio Com- Con::;titnição de 24 do (cvcrei_ro, cheg<1r·cm ou 
mercial do ~11ou l~sta.Llo, pedindo i1 v. Ex. que eD!1scguirom o~ s0us fi_n; : ora, creand? _um 
<L faç:t puulJCar no lJim·ia do Congresso. tl'lbut.o denommado r.mposto da eslaltstu:a, 

o SR p . , , ., ·, 
1 

, , ora., intitulando.-o d:: gi1·o conww>·cird e ulti-
"· R_ESIDENTJ;--0 pcüllo do no )l c De- mamcntc denominando-o imposto ele con-

put;J,do scr<~ attcndHlo. smno f ' 

Vem it Mesa, é lida e envitLda á Commis- Entendo, entretanto, a Directoria da Asso-
são de Orçamento, a seguinte, cütçã.o Commercial da Bahi<:t que os impostos 

REPRES 1~:.\TA ÇÃO 

Exms. Srs. P t•esident.o c lVIcmbros da. Ca
llli11'<t dos Deputados FedertLes - A dire
ctorilt dn. Associaç-ão Commcrcial da Ba.hia 
vem, corno orgã·J dos legítimos interc.~~es 
d~ clas.;s que representa, s Jtícitêtl' a. crite
riosa a ttenç:ão de.,sa illustrada. c respeita vcl 
Cam<tl~a pari1 o objccto da, presente rcpre
sonta(:ao, que, ao seu ver, constituo <ts
sumpto de l'Clevanci<t c m<tgnitudo, não só 
par;t o pcd'cito funccionarnento do re<Yi
mon fedcra,i;i Yo, ostu.tuid.o pela. Constitui;ã.o 
de 24 <lc fevor.:iro cln l8Dl, como tambcm 
para, o bnn~·- llcio ela.,; classes contribui nt,~s 
elo pn.iz. 

I~ef'crc-sc ulh ;t an:Lrcltia o :i. illngalidauc 
de n~1ro~tn::; dnt~J·e1;a1lo; p.~hJs E:.;t;ttlus <l pelos 
MunwieJtJs, st~Jtl a JIIIIIIOJ' acJ;enç;üJ :L es}Jii:;ra 
tlo :te<:<~o q 111~ lli1~s <i Lt·:tçada pela J'üJ'eJ•id:L 
CuJtsl;itnit;;'i,o; imposto~ ossos clUC pnz<tlll S•llJl'ü 
a }li'OdiiC!)iiJ ag1·ir.ol:~ . <I illdtt:-;!.J·i;d 1lo . p:dz, 
n soiJJ'O us gnrltll'o.~ mlp1JJ'1.ado~; <Hll.orpc
I'.UIIÜII di\SI.O li IOdO O dt~.~OilYOI ViiJWlltO CI~·JI10· 
:11Í1~11 Cl indnsiJ•ial, sohl·.:eal'l'<~'r:tn<lo dt: nwdo 
aJflidivo :t. \'ida. da . .- ·~la:,.:n; ~ons11midor:~s c 
a <~:\p:tll .':·,., do r~o!llllttJL'eio, 1·uja libt:J'tl:tdn 
f,ollle. Tnd;~ isto ~:~ l':tns:H.lu pela mttl :.iplir 
t:idadtl dt·. t.:~ . x:t.; qiH'- ineitkm úlll um:1. tlelplo
l':t\'nl ''!JJII'IIs:·io dos podt•.J·o.; l.,·iiJnf;;ulot·c . .; da 
tniúo, elu.s E:;tadus o dos MU11icipio~ sobre os 
mesmo genCJ·os, ou so IJro q ualq uor r a. mo 1lc 
aetivüladc indivlrlnal ou colloctiva. 

Semelhante estado do con,.;:u:l '1\:Í.o (leve 
perdurar, a ltnm dos ini;m·e.~scs nacionaos, 
q~1c dn;;t.a. li"lnna. ~?i') imnwm:;J,Iiltmtr p;·f;jn· 
d1e:\.Üo~, po1·q:~< : YÍYf'-iH em r·.nn :·d·.:ln~ns l' ; ~prf'· 
s:Llw.s o .Gstaüo contra a 1· niào ,,u contra 
outros Est.tLdo.;, como si a Vniào Federal 
n~o f'oS:) J uma ,_.ttiu;tdc mantiüa pül;.o solitht
rwdttdc rl() intcro;;scs matel'lao; c m;n•acs 
dos Estado~. 

A prcoec:upaç~ão de cJ·oa.r noras fontes <le 
roeeit;L p:1.1':L f;J,znt· f'a.co ;'ts g1':tml::s dt·s· 
pczétS, tem lev:ulo o . .; Est:tdos ús eun:;Lanto~ 
vlobi}Õe.~ constl~tteiunae:>, não i;l·, el!l rnla1;Ú1J 
aos generus estr~LIJgeit·•JS entt·.tdo-; l';Lt'~t n 

decl'ctados sobt'O o consumo do ·genct·os e.'>
tr:Lngoit•os, ~ão na sua intimi1 n:ttureza e 
l'Cal OSS j ncia. 'HJJW :;obre taxa r.uJdiciunada in
directwnente aos direitos de impõrtc!t;tio. 

A 1'aculcbdc de taxa,r a ontl'aüa, do qn;ü
qucr morc<tdoria, suppõc ampliar o tl'ilmLo 
até o seu consmno; tlo 011tro modo dar-se-híi1 
o ccrce:tmcnto c a díll1inuição dn, capacid<Hle 
tril.m~avel, quo ú do l)l'ivativa attribuição 
;J<:t União; a.Gtentando os Est~tdns sempre 
quo isso se dlt, cmtra, a lottea o o espil'ito da 
Constituü:ão Federal. 

Acrodit:t a diroctoria desta assJciação que 
:-;o devo ostlltbr lletülamcnto a ttucstão ü. luz 
do; vordadcit·os vrincipios constitucionacs, 
temlf)-SC nmito em vi.sta o;~ vi vos in tm·csscs 
da. União, visto ser d.e gr:wclc alt.mncc eco
l11Jillico o financoipo, 11. atlopçft.o de llnl<t lei 
cgw, c J m to1la a cl;n·oz;t, dct~rmino a d.csc:J·i
minaçTí.o das rend.:1,s public:t,;, :v:::;ign;tlu.ndo 
nell<t <t eoJiltJCbnda. e o::l limites, flllül'do 
Govenro Fedcl';_d, CllW1' do.-: K.;t;tUUites, i1fim 
üc· que dc:sapparcr;:t o c.>tado c:Llwtico om cp1u 
so acha. <t clccrct(l.Ç~;'í,o de iropo.;Lo;s, ü. vbta 
do rttto ora se ostú dand.o. 
· .l;i. 110 anno p:l:->~ado tevr. c:sl . ;~ elil·ectori;L 
oee:toiÍôl.o dn lhzct• um a,ppt~llo a, <lssa illw:t1·:vh 
t\ J·nspni1;a.vnl C;1,1H:tL'it pot' int.et'nHxlio tln Exm. 
S1·. cut·oncl D1•. Innoccrwio Ser·zcddlo Con·ea, 
a. li m de que los:Jo · eon vot·Lido em lei o p,·o
jut.r, do n do .TulltiJ rb [!)flf), ~ml;m::ttido ;_i, 
el'it.twiosu. con~:idcrat;:ão de:;;:;a p:trto tio Con
gre:;:so Bt·a.ziloii·v por a.quollc eminente l'C
prc~cntantc da Nuç?i.~), n<t sossfio desse dia; 
project.u <IUO, <.1 -son ver, consubsbncia. i1 
vertlru:lcirtt dontl'ina constitncional sobre i1 · 
<les:J·imimv;ão tlas.J'í\11<\as pnhlieas <lo p::tiz. 

lltl indeclitl:t.Yrl nor:n:> . ..:id:uln t'·. a adopr,:[1o 
tk~s;L nw1lida., dn m udo ;1, imJH~!lil' ClllO oi K;
tado::> oxor·IJiJ;cm cl;t;; suas ~Ltr.r·Hmições trilm
tadot'<ts, com-.1 agora mesmo acontece Cill0 o 
Senado da. Rdlia ap1·osetHou ao orçamento 
j;_i, votado na Camara dos Dcpmados, e qu<1si 
a.o 0nc.on·ar-~o a. A::>::>cmlM~a l3-el'a.l do Kstado, 
nm;t emc1Hla Cl'Oi11Hlo Impo::;f;o elo consumo 
soln•o :1. nutJ·:lrh. <ln \ll'odnctos l'alll'i:.; do on
Ll'us E,;t;:u!IJS, lH'<'.ilttliuatHlo a illdu:,:l;d:t ll:t·. 
~·iotJ;t.L pola eunclll't'OIICin quo i;al impos1i!) 
1~lcull<~ ao htbrico ~~sti·HIIgeü·~,, como comu· 
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lpwncia. üt;tl de toda o qualquer tributa!;ã.o 1 Submcttido á. discussão o meu requeri ·· 
que venha, .On<.;;n·eccr o pl'orluct:) n :t<:ional. monto, o illustt•c lcade1· govct•tlista nesta. 

Concluindo, pcd~ o e:~p13L'<L <t llü•cctori:l. ela Casa as::;omou <1 tribun<.t c tr.ttou mais dmno
As·;ociaçiio Cummcrcial da Bahia que cs:>;L J'auamontc de um outro desf;LI.qno verificauo 
illtutrad.a e resp.~itavcl Camara, a.ttondcnd.o na Pagadoria da Delegacia Fiscal do mesmo 
á.s ra!.ÕJS qno flea,m expostas, s:l dignarCt Estado. 
pPo vi<leucia t• pot· ta.l fót·ma., que, unif'ormi- Tcnlto ncccs;;;üla.,de agora,- afim de poder 
sada c li mi ti1da. a decretação dos impostos responder ao illu3trc Leade1·, ele faze e tam
ClllC competem á Uniãó, ao.; Estados c aos bem algumas considerações sobre o desfal
JVIunicipios, sejam banidos de uma vez para que de que se occupou S. Ex., mesmo por
sempre os intoleravcis direitos inter-esta- que as informações, por olle ministrctdas, silo 
duae~, ficando om plena. liberdade e is'omptét falsas e inexactas, por is~o que nã•) se ha.
de qualquer onus taxativo a Íinportaç~ão de seiam em nenhuma prova ou docurnonto de 
lner..;adorias por cabo tagem, sem que l'hlbt•c qualc1ucr cspecic. 
cll~s ~csem ~~?nhm~ dos "abusivos ~i r· e~t~s q SR. Dmo BuBNO-V. Ex. me desculpe: 
creado, 11clos E::;t Ldo:-; sem ._,ompetcn_cht PcLI a as mform<Leões que ou trouxe são cxctctas. 
o frLzerem; afim de que o commercw se dcs- ' 
embarace das oppeessoras malhas elo mono- O SR. ELPIDJO FJG uEmi~Do-As informaçõas 
p ulio, c c1uc as indusüias ampliando os hori- trazida1'l por V. Ex. foram com certeza fornc
~ontcs dn suas explor·ac;õcs, rcsul&antos da ciclas pelo Sr . Ministro .da Fazenda, que pro
concm·ren~üt polo aperft;içoamcnto dos sons cm·ou illaqucar a boa fé de V. Ex., como hei 
productos, pJrJiem em disputados c continuos de dcmonsr.rar · 
cel'téuuon,; a avantaj:tr-so umas ás ouliras em O dcsí"ctlque on roubo da Pa.Q·adoria da Dele
primor c t<tmhem em pl'cços, como convem g;tcin. Fiscal de Pcrn<Lmbucci foi verificado ·em 
<i. p1·ospo ridadc do paiz, que sem duvida se um dos pl'imoir·os dia.,; do mez de abril do 
cngrambcerá pelo desenvolvimento da adi- anno passado. 

_.. villêtdc inJ.u;,;tr'iltl c fabril, rp1e cct·i;amonte frmnodialian:).ente, o entã.o procurador sec-
lho tl'at·á os mais benctlcos, salutaeos o civi- cion;Ll, caprichos:) como tem demonstl•<tdo 
lis<vlorcs rc:sultitdos, polo q no ella pede 0 ser, no curnpl'imento de seus devct·es, re
o ;pcr;t tlcfnl"imcnto qwmm perante o juiz seccional as diligenci<ts 

B:tlti:t., ;~7 do agosto 1l.o 1001.-- Francisco 
.Tos é RodrifJHcs P edr eira, pl'csiduntc.- 1J. 
Jiara·ues, socr·eta.l'io. 

O Sr•. I .. residen t.e-Nfto ltave11du 
rnn.is ut·arlor·cs insel"iptos, pa.ssa-Sl} ;\. llisL:us.-;ão 
do l'CClllOl'ÍIIIlm i.o do 81·. Elpidio F .ig-IICÍI'Cdo 
u ontl'<Js, oJJ', ~ I'Ce i d.o na, soss:"lll Ih! ;; do col'
l'ente, cnjo tem· e· u seg-nin J;o: 

IU! 'JUet·mnos rJIIt l e:>Üt Ca.JJtara, ]1111' 
intui'Iltedio da 1\ltl:·':t., suliciLl ! do r:o· 
VUl'llU: 

1", e,·,pia llu inqiH\I'ito :ulmii ~ i o; f,J•:tl,i vo 
procetlifl,, u <tlllll) passatlú, p:Lr•t v :•l·ili
c~tl'-se u tli~S!:tlqllo havi1l11 11:.t C<..tixa Eco
nornic:a du Pcrnambnco; 

2 •, inf'orm<t.~~í)o.-; soht·c os motivos ILUe 
toem detm·minado a. demora no inicio 
do procc:-so a que c::tão sujeitos. os 
rosponsa.vcis pelo refnr·irlo dosfa.lquo . 

Têm a, pa!;tvr<t o Sr. Eipitlio F'iguút':H~o. 

O S1.... Elpidio Figuei.redo
SI'. Presidente, submctti <L s_nnana pas
sada á con:::id . ~ra ção desta. C~~ní:a.L'<.L um re
<J.lLCt'imcn í;o, em que, com os mçms illusteo.s 
comp:tnlJCiros du IJ;mc<tcl<L, perlia ao Gover·no 
inJ"ot·m:tc;õcs sobre <t deruot'<t havitla no inicio 
do proeo:-.;so a qnu devem rnspnnd i'. J' os anto
l'Os tlo rlc,:;fhlqnc Vt!J'ifieatlo na C;:Li~m E<.;o
nomie~t (to l'(~l'Iw,rulmco. 

noce.5sal'ias p<tt'<.L es ;larecimcn t;o do c r· i me ; e 
til. • 1na4 o !;;"lo importantes fo1':tm c! las, que 
o inqtwl'l f;o administr·;~tivo feito pelo Sr. 
./ anst~ll 1\Hilkr, p:.1ssoa de intcit·:t c:onlianç; t 
do ~~·. Mi11istL-o d;t F;tZCIHlLL, qu;Lsi que se 
com poz (~X ~lu:-Ji vamcntc das mos mas di li 1 
goud:t:-.;. 

O Stt. Ct·:I.:-:o 111·: SouzA d<~ um <tparte. 
I) ~~~- I•:J.I'IIllil FIIiUEttu:un-Tt•Js mczes 

dt1p11i...; dn sn l; :~ t· Vüri!leado o dosJ'alque, foi, 
po1· solit:il.<l,t ,~:-i.tJ dl) pi·oeiJL':tr.lot· so ,~cional, re
IIli :f.f.idll p:1, 1';~ 1> cuntpt:Lunf.t} ,juizu o processo 
;~,d lll i 11 isl.t·al.i v o. 

LIJ~o 11111: o JH'Oeltt'adot• s:•c.· ion:d recebeu 
o inq ucrii;o, oll"ereccu U.enunciét con t;ra o res
pons:wol pelo dcsf;dtltW, q uc ora o fiel, no 
cxcrcicio llo c<trgo de pagador, na auscncla 
deste. 

Tendo tido o Sr. Mini~tro da. Fazenda 
conhecimcmo do desfalque o desejoso de 
('azo!' pic;mlin.s aos 11 irflctOI'es rl:1. poli
tka, !lominan1;e em Pemambneo, o1·.Jenou 
que tambcm fosse dcnnncia,clo o thesoureiro 
rla. Dologa01a Flsc:Ll, cu,jo crime consi:-;tia 
em cs~<W prGso por l;1r;os de parentesco ao 
eminente cida1l.io quo digmuncnte c com 
G.ppl:wsos gol'<.tO~ da população ordeira., <td
mini-:tt•;t o Esi,;LÜO de Pernambuco. (Apoia
dos.) 

O SI~ .. \.FFO:"\SO Cos'l'.\-Avuüulo; elk e.-l.lí, 
at~iln;t 1.k llll ltl'!IICl' :~ 11:1!Klil.:.t. 
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O St~. ELPlll iO FJGrEnu·:no-0 Sr. ~1ini,.;tt·o 
da, Fazond <~ com cr.I'I.CZ:L lutt o proces .. ;:o :ulmi
nistl•;tÜHJ organiza.tlv pelo 8e .. J,m scn !.Iúllm· 
e devia ter Yerificado !!Uü nenhuma ;·e~pon:'>a.
bilidade cabia. ao tltesum·eü·o pelo dcsi'Ldq uc 
voriftcJ.do na Pa;,.uHlorü~. 

O Sn.. DINO 11t.m:'\v-Indit·ectamcnto. 
O Sn.. ELPIIlJO FICa;EJRJ.;llo-Eil n;\o eOill

})rehendo hem o 11ue desoj:~ o illustt•c Dor;tt
tado quando so rofet·e ;.í, re.~ponsa IJi I iúadl3 
indirecta. 

O SR. DINO Blir::'\n-V. Ex. c'mhecc por· 
feitamente o qttO ü i'i.tlt<J. de ex;w ç:ã.o no cttm· 
primento de devere::;. V. J·:x. é jnrist;L 
cmol'ito. 

O Sn.. ELPJ lHO FJGUJmwoo - O <b:;fal
quc dou-se, como j(t liz ver, n;t Ptt .~·adoria, 
que ü unm sccç:T'io d istincta li:1 Tlwsoueaí:·üt, 
. tendo o pagauor fiança propria c sem dOlJen
doncia, ela do the~onreit·o. 

Si assim é. c si o de:>lidquc <leu-se D<L 
Pagadoria,, tlua,l u. l'C:>ponsu.bilicladc do thc
souroiro ? 

Diz o illustre l earfe;· da maioria que o tJ\0-
soureiro é rcsponsa vd. porque forneceu d [. 
nheiro ao pagador com <Lntccedcncia do 
dias . 

O SR. DINO BuENo-Qna,rent<t c oit.o horas 
de an tcccdcncia,, li<wlio <.~ssim Ioga r a <!LI C o 
rouho se em3ctua,s::;c . 

O SR. ELPIDIO Frut:EIREIJO- O tltcJson
rciro, diz o illustro teader, ó respuns:J,vcl 
pelo dcsr.~lque 110r ter inui\Yid;tmmüo reti
rado dinheiro dtL 1'1Jcsottt'ar-ia. cn t.r·u!..!·;wdu·o 
ao pagador. Logo, o 4c:;!'al1lllü dotHiO 'na Tllc-
souraria. · 

O SR. 0Jl\"o HuE:\'o-0 dnslidque dou-so n:• 
P<Lgadoriu, o o theso tll"<~it·n (~ culp:vlo. porque 
cntre:.:ou o dinheit·o antes do &1\lllpo. 

O S1t. ELPIJJII> l•'u ;C EIREI!O-Cüllf'ul'IHO qun t· 
o Hln::;tro IJ upul:•do, 11 di nlwi.1·o l'elii t•aúu lJ :: lu 
tltesoureil'o J'ui untt·nguo indovidaill:nt f;n <li> 
pagador, <111ando dcvi<L lJ::t'Jna.twcm· na TlHJ· 
sour-ari<L; pol' cunsng1tint;n, deu-: e dt~sC;LliJILO 
na Tltosom·aria. 

O dinheiru :ml!LJ·ahido, conf'ut·me I\IÜOn1lo 
S. Ex., pert;cncia á Tltcsoura.ria n, por cun:'>e~ 
guin :.e, a Pagatloria nenhuma responsabili-
dade tinha por ellc. -

Mas, Sr. Prcsid.en te. o illustre Depu t:vlo 
lahora em engt~no: ncnhnm desl'alquc houve 
na Thesourada e nem o thcsoureiro roz en
trega de dinheit·o i nJ.cwidarnoúte. 

Dias depois do se tm· V(Wificado o dcsl'aJqno, 
o inspcctor .J:in::;en :-Iitllül' :-;ubmcttnn a. 11m 
rigo1·oso exame u.s eunta,,; elo tllo:>our.\Íl' ,) o 
as~ aclJou boas o ox;~r; La..;. 

Pot• r:onso:;rnintit) 11ft,) illlU\'C nenhum dnsvio 
de dit!ltuiru Ít;~ Tlt(.•:o;oltt·;u·i:.t. 

O thc.-:ourciro, entregando dinhcit·o ao p a. 
g:vlm· com :wtocipn.çd.o, eomo diz o illu,.;tt·e 
leadcr, llão o f,;z indoviJamen Lc, como hei do 
IUOSL1·;n•. . 

Vejamos :tgot·:.~ si pódc ;;;cr clas.;;ifieatlo 
tlo inconc ~to, conformo dochrou o illustro 
leader, o proccdimcn Co do ex-procurador se c. 
cional. 

O Sr. l\fini:;tJ•o d:.t Fazenda, desejoso <lo 
inc.;ommod;•r a, pDssoa do illustro o honrado 
Govet~n;.ulor do Porn:tmlmco, ot·dcnou a.o c::<
pi·ocurallor scccion :t l que denuneiasso o tlw
sourciro, cltogando attí a. indicar o artigo do 
Codi."(o Pu1Ml em q uc ollc julga v a i ncuri>o o 
Inu,;mo thc;;uur·oil'O. 

Em obcdiencia <i ordem l'cccbida , o Dr. 
Santos :\foreira ofl'c:·occu donunl'ia contt·a o 
tllcsout·oir-o, como inenr.1o nas . penas do 
art. 2lU do Cocligo l' omtl, artigo irrdicarlo 
}lelo S1·. ?vlinisteo cl<t Fazoncb . 

O pt•occ~so vcl'sou s,>hrc o facto ele be o 
thesoureieo cntl'cgne rlinlwiro <~o pa.gadoe 
a.ntes do di<.t l de <~hl'il. 

Ottvido o denunci<tllO, ofF.Jrocctt <t su'â 
Jef'csa., que so basoa V< ~ nos seguintes mo
tivos : 

I . o Ter Ü<tdiJ dinheiro ao pagador com an
tccip;.tr,~ão pnr ser praxe estabclccilh~ h<t . 
muitos annos, n:'lo s<'> na extinct;~ Thcsout'<tr·h 
<lc Fawnda, como na Ddcgach Fü;eal c no 
Tltcsottt'O Nacicmal. (:ipoúulos .) 

2." Tm· da1lo dinlwit•n ao • agadol' em vistt~ 
do Ol'1lem de :uti;ut'ilhd J :mp :Jt·iot•, r1uc 0 u 
delogailu fiscal, ot·dcm r1uc ullu exltibin. 

O !-:n. AnTIIl'l~ LJ·:i\ros E ()UTitos SJts. DJ·;ru-
1'A !>OS di'LU apa.t•los. 

0 Stt. Et.l'llllll Flió UEIIt t·: Jll> - 0 tlwsnn
t•nit·o ot·;~ uhl'ig;~tlu a. ctunpl'il' a Ot.,Jom do 
s . ~n sllpnJ·im·, <JIIO oJ',L o dolog:Ldo liseal, e esi;n 
11ilo J'oz sinào pr·ot;elkl' do accor·do eom a. 
tWa~e. 

o Slt .. \tt'l'JitJit LJ~\IOS - 1<\)J':L dos l.m·nws 
d;L lni, II;To. 

() Sit. J•;J.l'll!lll Fl«UJ·;!J~EIJL)-0 titeSOlll'.Cit•o 
não tinlt<t eolltpor.encia pam considerar illng;d 
a (ll'.lom do tlctogado lhc;~L 

O SR. Arn11un. f;1mos-O ·i;llc>onrcil'v tom 
o tlcvee de se oppor a. uma ordem illcgal. 
( r1jl(()'les.) 

O Stt. Er.PJDioJ.i'JGI:EJH.Eno-E não era illcgttl 
i1 ortlem lhuu. pulo uclogauo t]scal, e t anto 
assim qu ,J o juiz, acceimndo a defesa do thc
soneeim, julgou impl'l:ccduntc a denuncia, 
dcclar·;mdo ClllC o fêLC Go por· cllc pl'a.tica.do 
11<11> era con lil'ar'io ;i, lei penal. 

Se. Pre,;idcn 1;o, n:'io o bilbn te a mú. vontauc 
do St·. ;'\línistro d;L Fazenda, nã.o pôdn 
dnix;u· o insptwtnr' .1a11sen l\Iüllce, <[UC ctn 
Petn;wllnll:o so tut'tJUU 11111 vil ln:-;tnuuento 
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úc. sun.s ruins 1mnor~s. do j!tlgar lJo:t:-5 c 
CXiLChS <1-S C'OlH:.i.) (lO tlt:~.SOIIl'Cll'(l, (iUC o1J1;cve 
<.~ C()llllJO 'ír.•nl;u ;!llít:t<;i:Lo. 

O ~r·. Minist1·o Ü<.L Fa,:;.unüa, dt!S •j;tnrln in
cummoll:•r <L p :.! ,;So:~ do illlt..,;tt'<} r 1ovm·n :1.dut· 
do Pel'f1:~rnbuco (apoiarlos ) e vend1hiC im
}Jol;on1;c :p<.tl'<.t, hto, rn·owt·on fcl·il-o, ten
tando nodo<~,e a, rr~p11Lac,·ii1), jamCLiS }IOSL<~ 0111 
duvirla, do seu genl'o 'o Sr- .JoaflUÍill Pee,:i
r:L da. Silva (apoúrdos); mas... o.~ üunto,3 
da vibol'<L quoln·<Ll'am-sc ante a rcsi:-:1;eneia 
tenv.z opposta pela ju-;tiça sevol'a dus mom
ln'os !lo Poder Jtulid::,rio Fedotal em rni
nlw, terra .. (Apoicur1s.) 

0 Sr.- AR'riiUH. LE:.IWS- VV. J•;J•:x .. om 
Porn;un1mco pi.JLlem tor eontea o St· .. J:u1scn 
Müller . todas ~·,s quci \<LS , o cptc nào voitcm 
ú, com justiç:t, d::ti'-llto o epithnto de suiJ
l>orvl<mte e os ma,[:.; que lhe toem dado ; en 
eonheço o St·. J;tnson .Miülor, tltW f'ol n1cn 
peof'essor de mathematka, o folgo de rcco
nltccm· ll uc ellc é um ri istinctu caraetor. 

n Su .. ELP!IJIO FHiTJEII~EllO- o CFlC po::-:so 
a1Ii1·mar o pt·ov<.w (·: qun cllc om Pernam
buco nhofoi mais do quo ulll insi;rumento 
ilos caprichos do Se. Ministro da Fê4Zcn<.h. 
(Apoiados.) 

O Sn. CELSO nn SouzA- J!;llo f,Ji em Por
na.miJuco um cego instrut4lcnto llc~ Ol):POsi 
ç~ão. 

0 SR. ELPID!O FIGUEIREDO- A C<LlTii.Ll\~ 
do pois tbs considcmç~õos (1 ue ac ;~.b~.l ele ra,zor, 
contl'<~ a.:~ quaos não h:~ contc.) t::tçãn, :pro
cur·o cl<1r às accus:tçi.ics levantadas pelo il
lústl'e lewler tla maiol'i:t, quo proten<lon p :ll' 
s11a vez :pôr om duvid:.~ <L 1'0S[Wit:lhiliol:Ldo 
do nome rlo ox-tlwsout·ciro da !Jnle:.;aci::, 

· Fiscal, a, impot•Vtncia, qt1o ell<1S rnereccm. 
A Cantai'iLUão pl!dcr'~ doix<Ll' ele diwe cout· 

migo CJ.IlO o procedimento do cx-p1·oeu ;·ador 
thL Repuhlic;~, m\ sccçiio de P0l'n:~mbnc<l, 
na quo::;tü.o do de~-Jfalqne da. lleleg-a.c:la Fisc:~d 
fui o mais CUl'l'dCI,o })QS;i \'(•l ( r.qwiarfos) o 
(LUC d!n, Ct1111pl'in(l0, como ('.UIII]WiU, O SCIL 
dever ,ostü. acim<.l fl(' q 11alq uer ccusum. ( ,11Joi
aúos .) 

Paea completar a. dcfes<L do ex-procura,
dor_scccional, eu po(loria. ler um él.l.'tigo por 
ollc a.ssignado e puhllca.do no Jo1'nal do Com
?JW?'cio de 5 do coref~ntc, em q uc moskn. cxn
bern,ntomontc a ~~or'l'(>. c(i'í.n do snu pmcerll
mento, o que doixo Ü(~ ÜcZOt' p:u•:t nü.o J':d;igal' 
mais a Ca.mar;1, ; por<":m pe<,~o liconç<t :1. V. Ex. 
11n.r·a.. addicionar o mesri1o ar·t.igo ao meu db
curAo, quando tivce de Jmbllcal·rJ no Di(I,J'io 
O((icial. 1 

Sr. Presidente, pass:u·ci agol'a. :1. tJ':tt<tr 
do ;~,;snmpi .o (·rJnst,antn do t·.~r[It,)J 'iii1Cnlo qno 
sn ach<L 0111 d.i:::clts,.;:'w. 

~~ndtt·on da üihun:1, (llW o jnl;~·:w:t dcsnceo.=;
s '.l'io o dispcn.,;:wDl, :pl)t·rtii<tllÜ) o 1 ;ov u~·no 
S,LiJnl'i:L CIIIIIJ.l:-i L' O :'('.11 i.k\'01', llliill i.tllriO lJl'O

C,:>;·;<Li' V~ 1'1' .' ]10 11:1 ~ HiS jJulU tlü::Jiidqll:l \'(ll'ili
c:ulq JH Cai:-;::t. Eeonomka üe P0t·n:nn:ntc:), 

O St~. DINO Bm:;xo -Pos-;o inl'oi'll\étt' :1, V. 
Ex. llUO a or.lüm p:u·iti o pl'oees:;o foi d<ttl<L 
peló Govc1·n•.J em· :;o do <tbrit d.o cononto 
anno. 

O Slc. Eu•mro FruuErn.rmo- Entro tanto 
o ilFJUel'ito, ondu s ~: acl!ctm :1.~ lWO\'iiS do 
crinw. não !'oi r; :mnttido lJ:t t'<t, Pet•nambnec 
c :L clonHne.ii~. ilrtcio do proee;:;so,ain1la. nfl.o foi 
oli"orccida ! . 

Não tc:n<1o sicln 1mblic:ulo o in(tnor·il;o, n:Lo 
mo é dado o (lir·cii;,J do Lovanta.L' é\.ceu,;<v,:õ(•s 
contl'•L qUCIIl ljllCl' qnn s r:j:l,, COlllO é.tllGOl' do 
cl0sl':l,[ttuo tl:t C<Lix:t Ecunomic:L. 

O SR. Dr:-;o BuENo - Pos;:;o informal' 
que são muitos os rospousavnis o eada. um 
com a. stta p:tt•cella. 

O SH.. ELt'I LJru FJc:ci~IH.I~Ilu- Nfio onconf;t•o 
um moi; i v o ,.;e do flll t) .ju::: üHr1uc :L dcntot•a. nn 
inicio do pt·ocosso eontrêL os respuil:-iéLVeis 
pdo tlt~sl':tlquo. e por i~to pot·guntoi quando 
tivo do l'und:Lnit.mtat· I} l'üflncrimcnto em 
discussão: 

Por acaso o Governo :~1 tlctcv~~ a.n1;e .:t ti
guea do St·. commcnr1;tdlll' Jo>t'~ Balt:w, )We
sirlt:nte tlo Consollt•l Fi.~.c:Ll da C:l.ix:1. Eeo
nomic<l c so.!!·r·o do Gon:~Pnarlor ch P<.tl"<í.,o Sr. 
Au.~~~t:·:t.o :\lon écnegt\l ?-

Compt·elwn.in- ;e bem o motivo rb minlta. 
PCI'g"llllt:t. 

E11 sei rptn o ;.,;r· . .l•):;(i. B:t!l;a.t', devit:o :~!lS 
S<.HIS l;J(}O ; elo Jl.',l' t~ !l'i; l) CUCillrtO (]oVt!l'll :t.rltH' <lo 
Pal'Ü., m:t.!lLI~!Il n:->I,J·c:it:LS relar:Õl~~ tl1~ :tmis:t.rk 
~~ont o St•. ~!itlistl·n d:t, Faztli1d:t. ('., eotll >.l t:t.!
vóz t:•nh:L nlln ~liglllll:t re,.;po1Js:dJilid<t•h pnlo 
rlc;['alqur~, n ;~ qualid :uln tle i ' l'(~sh ktii;o do 
c. •n . .;1d I! o l•'i .:eal, .i c~ j<) o ).! i 11 í:::!:l'<J ~~~.! 1\.lC<.d-o 
fi'n•:t, d;;, iV't};'io rh jnsl.it{:L, Ílll]Hlr.lintl J qun St: 
lll'llt~l\11:\ Cl'Íillin·lllllüi!Lo co:JI;t•:L 1l1Wlll~lih'C l' de 
l'flStJ !11Hltll' p ;,[u lllOS!IlO ([()Sf~tlClllO. 

O 81~. FAlJSTO CAJtiJ:tso-0 Sl'. i\fnrtlnlto 
é m<.tls amigo do gl'up:l do sr. Sclr;.cdollu 
Corr\~a. ..• 

() .SR. ELPJDIO From;m@o-En nií.o podh 
afHt•m:J,l', nem :tfiiPnH'.i, qnn o SL' . .Tos(·: 1-lalt:w 
ton!I:1, ro . .:;pults:LIJilid:Ld o nos ractos :dl111lirlo>:. 

Si (,J'OHXC 1)<1.1':1 :t di ,.:e11ss:'í.o o nornn tio gnn
ro do St·. Jl;d t a!', si "'llii afllt'lll .i (ILW est:o 
Ol'a Sr.Jg'l'O (n:sn). ~~·~ f'ii~ p Jl' ~:d1et'. (!I!n· (!ll<} 

!.Costa, de J'•1zc •· v:~b1· :1. :;na, q;::di \iirh J.D srl
~Tu (riso) :t pnnt" do, em Po1 ' l1 : ~.111 :,i!CO, s(•.t• 
Jllil, ;S t'O dtl:(·irlo po!u :i.le:1nha d . ~ -- '<n:;;·t•-do 
(l\1\\ lld\) 1\\Jtlli~ th\ .l<.J~l·: B<d\;;u•. lhi.-:u.) 

Sei quo o J'(~(}lterillwnto n~i.o sm·ü :q>pt·n
V<do, ]_)ois o iHu:;tt·u !.:wla d.:t J:I~Úul'i;~ j ;i, 

])n:n:tis, nll JWCflSSii;;LVa lllilSl,l'ill' ;!.: moi i
YIJ .-' ti" lig: •~·; i;J do :->r .• \liub!,t•J ,[,~ l•'aZt; li<LL 

1i. Camara V. V 
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com o Presidente do Conselho Fisc<tldaUaixa c por i~to Íi1mlJBm é l'Ospom:wol pelo dos1ltl-
Economictt . quo. (Ha outros apartes.) 

O liteto delle set• sogro do Govern:.tdor do O Sn. Er,PIDIO •fo'IGUEIREDo-Emquanto o 
Par<1. . . illustre teacler da maiori:1 nos affirmava, em 

0 SR . ANTONIO BASTOS-V . Ex. tem a;; nome do GoYOl'llO, que o SL'. Baltar é um 
provas~ dos rosponsaveis pelo dosfalr1ue da Caixa 

Economica, o illust>·o Deputado pelo Pará, 
O Si~. E.LPIDIO FwumREDo-De ser elle Sr. Antonio .Bastos, contestava a co-partici.,

liogro üo sr. Augusto Montcnegro?! (Hilw·i· paç:io do mesmo Sr. Baltar no <tlludido dos-
dade,) falqnc. (Apa!·tes.) 

O Sn . AN'l'ONIO BAsTos -Pergunto si Onde está a verdttdo? 
V. Ex. ·Gom as provas doss:1s relações amis- Mas, Sr. Presidente, é preciso notfhr que 
t 0.sas com o Sr. Ministro da Fazenda ; t em o illustre Deputado pelo Pará não pódo 
:.ts provas de quG e:>Sn.s relações toem influído estar melhor informado do que o leade1· da 
na questão? maioria, quo falia em nome do Governo. 

O Sn. Er.PJ:oJ:o FIGUEIREDO - Ouvi muitas (Ivlttitos apartes ·) · 
vezes 0 anno pn.ssado 0 Sog1·o (1·iso) dizer, H.efiro-mo ás palavras proferidas pelo 
nos cor1·edores de~ta camara, quo tinha con- illustre l-eader , quando occupou a tribuna· 
Yiv~ncia intima com 0 Sr . Ministro da Fa- para discutir o meu requerimento, as. quaos 
zenCla. .constam do resumo publicado no Dia1·iq__do 

Soube de diversos telegrammas tran.smit- Congresso e que foi revisto por S. Ex. 
tidos o anno passado para Pern.i1mbuco, em O !:iR . .DINo BuENO -Não apoiado; não 
qüo se dizia : . foi revisto . V. Ex . nã0 quer ouvir as expli-

« Devido <i influencia do St•. Baltar ca,ções que estou dando. · 
junto ao NiinistrQ da ]"azenda, seguem 0 Sn. MoREIRA. ALVES- Não foi revisto, 
pctra ahi vinte contos de réis em nickel. mas não houve reclamanão até agorçt, 

O Sr. Baltar obteve do Ministro da " 
Fazenda um guinclaste a vapor p:1ra a O Sn . DrNo BuENo-Declarei que se osta-

. alfandega clahi.» vam apurando as r esponsabilidades. 
0 SR. BRICIO FILHO- Além dos nickeis, 0 Sn. MOREIRA. ALVES-Isso deve-se apU· 

11111is nm gnind<Ú;to ! : .. (Hilcwidade .) r ar perante o juizo e não per11nte o Ministro 
. 0 Sn . ELPIDIO FIGUEIREDO-E cvmo estes, da Fazenda. 

outros muitos telegrmumas . . O SR. ~LPIDIO FIGUEIREDo-E' de admirar 
Eis o motivo por que afflrmei que o sogro que o inqueri to· feito a proposito do fu.llado 

do Sr. Augusto Montenegro tem relações desfalque .esteja preso no Thesouro, ha mais · 
amistosas com o Sr . Ministro da Fctzenda. de sete mezes, para ser estudado, conforn~o 
('Trocam-se di-ver sos o:pa·rtes.) nos declarou o illnstre leacle;· da maioria e 

Sr. Pl'CHidonte, alcancei alguma c ousa que esse estudo não esteia ainda terminn.do ! 
com •t pergnnl;a que Jlz, porquanto narlct E' dn adníirar que se leve mais tempo em 
eonhcconúo do inqttnl'ito procedido em vi.i· - se est.udar um inquerito do quo en:). confec
t mle do deslhlque ver ificado na. Caixa cional-o ! 
Bconomica c não ~alJOnclo quaes sejam os 
setlS aHton:s, fiquei, ontl'etanto, t:Otlhocondo i\h:-;, para que es.3e estudo ·? Que resultctdo 
mn deU os, poi,; o Governo tl.ec:lar·ou pelo pr,d;ico trat·á. ello 'I . • ~-
orgão compotontc , quo riestt Casa é o UM SR. DJ·:ruTADo - ,Para úi~ trlbuir as re· 
leade·r da maioria, . que o S1·. E altar ntlo c o sponsa bilid;~des. . . 
unico n :sponsa rc/. p elo (les[alqu e 'ela- Caio;a OUTRO SR. DEPUTADO-E q·uem distribue 
Economica . as rcsponsn.bili.dades <í o Ministro da Fazenda? Logo. l!lle (~ ·Hm tlo~ rcsp •)n~avnis , n :1 
phril.sc do mê:=;mo lewlel·. (lia O li tros apartes . ) 

Pelo fa.<:to rle não estar s(i, nfi.o deixa ele ter O !'\n. Er,rmm FIGUEIREDo- A morosi.da(lc 
l'ospnns;tbilidade. do Tl~·J ,ou~·o r~o estll!lo do in~t~t erito .annutüt 

O SR. BRICIO Frr.no- l<'oi isto o que nos :1 acçao claJu~tiça. publlca. (Apowdos.) 
:1fflrmon o lead c1· do Governo, o Sr . Depu.. O SR. JULIO DE MEi,Lo dá. um aparte. 
i arlo IJino Bueno. · . 0 SR. ELPJDIO FIGUBIREDO- Porque não ha 

O Sit. 11Lrrnw Fwm:uwnu -Não sou ou elo YÍl' o Governo no> dar o motivo ela dcmo
•tncrn· cliz : é o Governo . pelo orgã.o com- m no inicio do .proces-Jo contra. os re8ponsa-
l''.rtentc . · · vois pelo :11lndido dcsfi.tlqnc 't 

UM Sn. l)P.l'l'1'Al!o-O Sr. B<tlta1· é · }lro.~ i- Porque o Governo nos yucr privar de co• 
d:m to du con~e lllo fisc(t,l d:.1, Caix<~ Ecouomica, u!I eeu l' o inq_uerHo ? 
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1·:' a recusn. 1lo Govm·no em <lal'-nos in fOI'-~ dca.ntn do Sr. P t'(~8i1b11to da Republic:t c rio 
ma<,~iies fllW m .~ lcv:L a pnt·gun teu·: pcH' acas<J Con:-:t·ess·), o l'CSb lJdcci meu to r los antigos 
o Uovorno csLacotL ante :1. figul'<L do prt:siclt:n- pt'uCIJJ't.ttlores Jiscaus.» 
to do Con-;cllw Fisl::~l. •1 St·. Jos1~ H;Lltar, ......................................... . 
sogro do Sr .. \1tgno,;to ;\lonl;onogl'O, que ac:Lb:L Dr~,;nj:tva t•of'nl'iL·-mo á. no~es~idado quo 
do st;r· demif,l;ido, p.llo ~;t·. Antonio Bastos, de l.evt: o Se. J\Iinisteo 1b Fawnda d, f::.zee ossa, 
\Vashinr,ton 7wa~ileiro, r/,; .!osJ noni('acio ria COJISILll;:t ao Sr. MittLtt·o ti:~ .Justir;a, (aJHtrles), 
Ama,;o1úa, pat'<t, SL~l' clovado a 11-,. ''leiío l'a- ]Jtu·~·'' üinno11str:u· o cmbcu·aço em qtw ollo se 
1'0C!ISC, 11:1 plll'::LSO UO lcader gw.- Jl'nbta '? acll:tva, Jl{J·;SD Ci1SU, pn,r.1, dovid;LIJlOiltO UG
(Riso.) Cunclol' os intoro,;sos <h f'azenda Imhtic<.t; e 

o Sn. DL'\O BuEi\'o-Não apoilv1o; v. Ex. foi :'úrnento •lopois da respust:t do :Ministro 
c:'li;Ct me at·tl'ilJuindo plll'<lsc que não di~sc. da, justiça qne a. donuncia foi apresentada 

c os p:1pois tiveram o sou pt·ocosso regnLw.» 
O Sn. :i\IortEWA ALvt,s-V. Ex. fallou aqui 

em Napoleão. 

O Srr. ELPI!JíD FIGUEII~Enn- Sr·. Prost
den l;c, 11111 Governo Cjll!~ negn, inf'orméu):ícs e 
ost·.l;l,l'Ccimontos do seus aetos, q ti C os occulta 
vara n:Io dar pnhlkidatlc; um Govcr·no que 
esl.cndc o manto do mism·ieot•clia sobt·o eri
lllinosJS, protegendo dcl't·:Ludatlorcs da Ftt
zcncl:L Public<t ... 

E' al;solutamenb inexacta tal allcgação, c 
:;ó lJOl' moio dos,.;e uxpodicntc poderia 
S. Ex:. invcniitl' Uo Jori;o dofesct ;w ÚCSl10" 
tismo do po,Jcl', ;i, cust;, do uma accusa,ção 
fui!, a ~L viel.ima. ela, iniq uida<lc. 

Soda nMi.; di~nopal'<L S. Ex. dosompc
nllae <tS sua.~ funcções dn learlcr, sr~)n dc
tt\~ct:w rto um funccion:Lrio cxoncNdo pol'
flLW 1pJiz acautoiar OS lntereSSCS da L<t
ZCII<h publica c porqno teve a ing·cn:iüladc 

O Srt. ANTO:'\IO BAsTos-Quaes são os cri- rle pl·ctenuot· oxurcitar <L acçfi.o da justi1:a 
minosos? V· l~x. nüo os t.L]Jonh. conLi·a os defl'anciatlorcs dos dinlwir·os de~ 

O Sn. ELJ•rvio Fmm:nmno- ... rcsvon
S<lveis por um úeJctlqllc, nf1o é 11m Govcl'no 
súrio (upnswlos e nr7o (l)JOiculos), i} urn Go
vemo ilUC dec;tlli!L da confhnt:<L du p;.dz. é 
um UO\'Crno quo n~Lo pódc tee o apoio dos 
ltomnit.i de bem. (Jipoiaúus c 1ulo apoiarlos. 
Mui/o IJCíil ; mui/o 7;em. O o1·arlor é cumpri-
11/Cnlwlo )JOJ' diversos S;·s. DejJUlwlos.) 

União. 
8. Ex. nfio dis:-;o a ve:·datln. 
Eu nflo devolvi papol ou documento algum 

o olJeclcci scmpt·c a, todas a8 urdem; do Go
verno, cmbol':•. l'ussmn e\ln: ui,.;p:trcttatlas o 
ineptas, cumo.tivo occ;Lsiu.o tlc dcmunste:w 
om llltta sol'ic tl:: al'tigus <li lO üscr·cvl s iln·c a, 
minlta, e.xonm•êw:\:1. 

Quando so , dc:;;cnlJl'iu o dusüdque de 
(;\I~'J'IUu ,\ QUE SI·; iU·:FI·;IUlí o OltAfHll~ i·:~l SI-:U lD 1:00()8 lllL !Jeingaci:t Fisc~:i,[, 1'1\<]l!fll'i immc-

lllSI.'lllt."o) 1li:~l;êLlllt'.lll.1~ um inqut>,l'll,o jndki;n•i•>, l't•.ndu 

. \os :-!r.'. ]);'no 1/uow ,: R,,if,lr'?:o Pc:;,;,)a 
I 1 i'l:l.pndend<l tll)l'llltdt:t• 11 ;tt·to pt·cpol;t:t1Ltl dtJ 

1:11\ t'.l'llo, o Dt•. !Ji11o aflit'lltou o :-nguiitLc: 

« I>Upl!iS I[OÍilijlltli'Íto l'eitu pll' ]IJSS1Jtt Cdffi
[11~11•1111• t• l'llllt'llÍUIIa~·io d1l1' Jllfi~l.ltc::~. dll Si'. Mi~ 
ni:::!t'l) 1h l·':tzt:nd:t. !i1:':llll os p:tpeis ·"t'lltu!
Lidus <Lil J'i'lll'lii'adoi' Sl'llt~iOii:JJ. Jl<l.l'<L \'Íl' üOill 
it dnlllllll:i;t I~Uilid';l u:~ i'J:spull~<I.Vt\i:;. () jli'O
I'III':Ill<li' l'tlCt:ndt·n qtw n:·~.,J cl1wi:l [ll'IHlCS:l:l.i' 
11:·: i'l:.-;ponsavt~is, u11. pnlo Jtwno~, qtll\ n:·to 
clt~VÚt i'ÜI\;\IJ.~l' l;;u;S jl l.jH~iS, IJIII' lJtc Ol':Llll i'O
lllCti;idOS pc:lo i'ltlleciotw.eill de Fazewla., quo 
ali i. 0111 r•;)JllJll i'~!;'í,o tl.,p.•eial. l'ClJll'f\SI'.Il !,;wa, a 
]if"'·:tl:l. elo \IÍiiÍ~(;}'CI. 

O Dio;-in <Jfficinl ·pnl>lieull IHlS.-\;1, oeea.c:ifto :1, 
eon.-:tilt:t lUta pnl:l .\linistt·11 ch L<'aznJICh ao 
:\Iinis!,r·o <l<t .Justir:a. sobt',! si o ProGIIt'adot· 
Scec.t•)ll;Ü n:t'> esl:avcL a1btricto :to cumpl'i
nwn to d:; :-:nus duvon\,; l'ttnceion;tlif.\, q:tandu 
p:tpcis pnblicos llw fussem r·omc:.tidus pelo 
J\fini,.;Ln1·io "" F'az;:H1d:1. 011 pot' l'tltWeiuil:Wius 
<J li; i Üi' Ol'Üilnt uni! O pt•oencln~,;cm, i.lCI~l'CSCCI1-
t;'t111lO IJlW, Oill 1:aso ncg:tti\·u, 'tl\l'i<t de pl'o
~lli>H\l', li O iaterc:;sc 1h~ üvz.emh\, pub\ien,, 

[H'lH:I.lllida·l l;od:t., as diligcnl'i:t.s ill\llil.':~ai'i:•.s 
p:1.t':1, 1\SI~l<i,i'l:llillli'Jito d11 el'Íilw; ll t:.;o intpot·-
(,:LtlÍ.t\' l'ot·:Lm 1dla:.;, qtie <I pt'llt'.i'~;,;u :td:Jtittis
Lt•:tl.i \'<J, ut·g·. Lll iz:t.clo ptdo St·. ,la.ll:-!iill ~ltillt•r·, 
llll:LS[ Cllll\ SD t'.OilljliJ/,.OXIllll~lÍV:LlUUili;ll dn eo
pi:t,s J'üqtti :it.:vb,:{ 1k Hlllit:ts [!<'1;~s do inq_itm·i-
i;u j11d ÍI'Í<i,J'Í<~. ~· 

No ('.111'.~'' 1!1\..;-·,• i11q 111Wi i,u L'l'<'ehi tilll ollini1> 
Íiii[Hii'l;iit!lilGii do :-it•. \lttllt:L', IJill\ S(.\ <lLi'OVt\ll a. 
Íitl.l:l'\·it• 11:1, t:.~pill\t':L .iwl it·ia,l, pi'OI'IIi'<~illlu ~~lllil 
i'l:tali:~t:'lliS i n.-;o!unl,t~s l:llii~<Li':.tl,::tr a <ltl!,:<w lh 
j!i~l.i1;a. 

Tendo l'C.~lJotllliJ.o dovid:Littunl.o ;illltUilt• 
ofTidu, o Sr. Mullet· cxacDrhou-se 1\ OS.jllllCOII 
o~ tll:V0i'ns rlo codnzi:t. q11n t11dos ::::I1J oiJt·ig;t,
dos :l nt.wl.t•r· n:1.s rcl:tr·t-ic•c: ufli•'ÍéWS, r. d.r.vol
ven :•, minl1:1. 1'<\~p.•sL~., d1: modo ln•Jtt:Ll n 
iiHli.gno. 

Lr.\·ci ed:;r: J';!,1::,u ao eonltOcimento d.t• Sr·. 
Mini,;Ll'.J tli1. .Jll:3tiç:L, quo, cn1 :-:egnitl:l, te:m~
mi l;till llS rnpuis ;~i) 8(\ll ('IJllega da Fazcndu,. 

Do pus;e do cot'J)O ele dclicLo <Lt incpeia. elo 
St'. i\ltlllm·, o \Iini:lLt'D da F<Lznntl:~ at'\'Ot'Oll-:-:'1~ 
Pm in·.LI'illnrml;o do ving<tnt,::t d.o amigo p:l.t•l;i
elliat· n con:-:tilLuu t•ul.ão ao Ut·. Epil,aciu :>i os 
pt'<Jt:\ltwlurcs th l{f:Jmhlú::~ ct·u,nt suluni,.;su8 
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aos :\~<'l1'0" s:th 1lt·e:Jos do :\Iíni:~t·:l:'iJ da! !Ion,·c, port:tntu_. rocpün~l rlc:_olleiliunci;~ o 
F:;.z,•.JJ h, :~:JH·a,•:tll<LJ-:J, na llyp.i!.il:\:<D dr~ SD·· JliiiW'. :ts:onw,; do ms,,!Jm•t!Jnrv;a,o o eu!H·Iilra. 
lu(·ào ilGc;·:t ,i~,·:,, c:n1 :·. l'es~:i.llt':\r;:ül d•J.s L·Jga.- F:li ::n (i:!() in:~pil·ei u in1uei"ito administ.r:t.-
ros dos :1,11 ~igo8 proc:H'<ltllm,;s Ü:3 ~I'.'·'· t;i\·o :,;olH·,~ o scnsttcional dc~;l'alquL: de tlott~ 

Timido e su1Hel'Vioute dnan ·;e darpiollo q 111~ mil eout·JS ela C:üx:t Economica, em um oJli
mais üu·de teria, como pt·cvi no::; mun,; ;u·- cio elo inform:tçõcs que ma.ndoi ao geron~e 
tigos, de alijal-u ela adminbteaçfio pnlJlic:t, dctquollo esttlbolecimento. 
o Dr. Epikl.cio proferiu humiUt:tl'-sc,a cxc i ta r Em março deste a.nno escrevi o seguinte, 
a coler:t do homem que com um simples tra,tando dos dcplorttveis acontecimentos 
aceno podia sacudil-o fóra do posto, o11de :~ daqucll;~ instituição: -....._ 
sua vaidade pueril inflava desme:sm·ada- « No dia 5 de julho elo anno passado com-
mente. muniquei ao Sr. Roberto de Vctsconcellos, 

Ex:wta.mcnte tres mezo~ depois do haver-se cn tão delegado fiseal do Tlwsouro Fcclercll 
efl'ectu<tdo a pdsã.o <tdministt·;.v,iv:t do fiel neste E:,;ta.do, que estava disposto a requerer 
do pagallor da, Deleg:tcia Fisl'al. foi rer1uorida certas diligencias ~obre a CcLixa Economica, 
em seu favor umtt terceira Ol'llom ele habeas- em vi.,;t;t do denuncias anonyma;; que con
cm·pus. shntemente recebia. e dos murmurios da. 

Pc. e cs;;a occasião, offici oi ao dclog ·.do opinião public<t, q uc se aclutva e.Jca.ndalisa.da. 
fisca.l interino, lemlm_n1üo-llw a urgoncia do com o app~~mto ::;umptuoso de alguns cmpro· 
remetter-me logo o pl'ocesso aclministeativo, gados daquelle estctbelecimento, aliá~ mal 
afim de ser apresentada. a. respcctil:iL · rlc- remunerados. 
nuncia e requerida a prisito pr·eventiva,uma Effcctivamente, uns ostentav<~m magnifi
vez que o pr·<tzo de \:lO dias d<t prisão a<lmi- cencht e outros -conwlida.vam f,>rtnn<t na, 
nistl·ativ;t h a via expirado. acq ubição continwt de pr0dio::>. 

Na imminenciaclo pediuo de habeas-corpus, O Sr. Roberto ele V<.tsconcollo::; mostrou-
o Sr.- Rober:;o de Vasconcellos, ont:\o dele- me, naquella occn.sião, a e;:;criptttra.ção dn. 
gado, prorogou o expediente d;t t•epar~.i<,~;Lo Delegacia, relativa {L Caixa Economica, e ve
até á manhã do dia. seguinte, alim do sct· rificü.mos que as :-;uspcita; pnblica.~ não pare
tir;tda com presteza cópia do inquerito, c1ue ciam destituídas de fundamento. 
em seguida l'ecebi. A .. quclle funccionario, cpte t~té enti'io tudo 

Immecliatamontc iniciei n proeodimento ignor,~va., decla.rou-me quo ia levat· os livros 
criminal, corren<lo o processo os ::>cus tm- pa.rtt sua resiuencitt, aflm do tit•a.r eUe 
mitos loga.os. mesmo uma cópüt qnc pudo.:lse servir elo 

Vê, pois, o Dr. Dino quo é f:tbo o tol'ceiro bét::;o ao procadimonto judici~l. 
to pico acima transcripto elo son di:SCILL'SI). No me,,;rno dia cl irigi um officio ao gerent.o 

Posteriormente, 3.'cco1Ji um oflieio do da. C;tixa. Economica, pedindo que, cnm a 
Dr. Jo<tquim Mnrtinlto, mand;mdu-mn do- nmior urgcncia, me remettc:-;sG uma relação 
nuncia.r o Dr. Pereil'<L elo C<.trmo o 1' :::>t·. Po- nominal de tod-os -OS clepo:,;it:,ntes, cumpec
reira d<t Sil'm e <:tpmrta.ndn o al'tigo do co- hendcndo as caderüctas liquid<Ldas,do ja.neüo 
digo em que cu devia c;:Lpitulttt· o cl'imo pot• a junho. 
ellc ima.gina.do · Tendo conltecimentci desse meu· acto, o 

Cumpri a ordem e apresentei a dcnnncia, Sr. Mullor apreas!Ju-sc em pedir licença 
conforme a. vontade solJet'<ma do ca.prichosu ao Dr. Murtinho IJara inspecciomu a Caixa 
Ministl'o. Economica, c pcmco::; dias depois iniciou as 

:\Iais t;Lrdo, 0 Dr. 1Iul'i.inl1o, ni't.o satisfeito ilVeriguu.çõo.,;, cun,;;.egnindo logo levar o fio 
ainda. o qllCrcndo pt'oscguir na su:L manolmL eonduetor tle c\.t•ütdnc ;üptelle labyl'intho 
de perSi)guiçiio, (Jrdcnott r1uo cu ~OrJuestl·asso miraculoso. 
todos os bens do Sr. Poeeira lla Sllva e, como As folhas opposicionistas, quo haviam lo
uma ficha de consola,~·ão pttl'<t e:'lso honra<.l.o ,-antado um<t formid<Lvel tempestade, 
cavalheiro, ordenou tamlJem que fo ·:se se- quando se deu o desf<Llquc da Delegacia Fis
questJ·ada a fiança do fiel do 2Jagarlm· ! cal, silenciaram sobre o caso da Ca.ixa Eco-

Essa. ordem foi cumprida. em pa.rto, porque nomica. e houve até um jornal que llisso ha
ou não tinha elementos e nem conhecia os ver sido o exame requerido pelo conselho 
meios praticas para commet~ee o dislate de fL;ca.l daquella repartição. 
sequestrar umt~ fi.an~~'" depo.;ltada nos cofees O officio quo dirigi a.o gerente foi respon-
da. Delegacia! dido capciosa.mentG oito di<ts <lepois, e antas 

Vê se, 11oi.;, que, si houve incorrecçflo de di:·Bo o St·. LJeza.r Bm·lamaqui, presidente 
minh~t p·tr<o, rol qti:\ntlo me dispuz a s Ltis- inliJrin:; du Con:-;cüho; mos!,rára.-sc muit.o 
faz,;I' tud:t ~l ~orte de di.;p:tr:1tn . .; or.loil.LrlO:i alJtll'l'l~eirlu e.lllt aquéHe uffir~io, indagando 
:pelo erudi ~u lwmceJr<tt1u lh :l,rlministt·:Lçàn até dn pessoa autorizada si on tinha. compe-
üa Fazenda! G(~llc:ia p:ua <~ssirn p1·oeodel·. 
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A:-: syn!licaneh;; inichdnc:s p;llo St•. Mnllcr 
Jizcram-mc desistir do meu prupo:-;ito. 

A llrineipio , <'-S pe~quizas erctm feikt-J com 
i;:Ll <t!;udamanto, cpD 80 ti'abalh:wa até ti. 
noite, inelusive os domingos o feriados! 

0~ .ÍOl'llU.OS llOllGl'O ; elogia Valll ;>, pm•spicu,ci:l; 
o caloridi1lo das opor:tçõcs, c tudo fazia. crer 
!lHO !lcn tro de poncos cliLts o mystorio c~t<tl'i<~. 
de::;vondado á anciodade publica. 

Pa;;sara.m-so os te mpos sem nada. ha,vcr 
tra, nsp irado do :)Cgt·eclo tlo inquodto. 

A ·soffreguidão dogenm·ou em inerci<t, alié 
C1UC um completo abandon.) scpuHou no cs
quocimenliu o cl'ime quo· hn:,o al<trmou o 
cspiril;o do povo! 

.Muito ccuo o Sr. Mullcr i;eYe de an·opon
dcr-:-:c da sua a, ventura, qun,ndo veriticou 
qno os peculatarios er.tm ~uuigos, aos qúacs 
a ox.igcncl<.~. pa.rtidm·ia. impunha que se llOU
passo. 

NãJ podendo retroceder, o inspeci;or no 
Fazentia.llt'ocurou ageitar o procesw de mOllo 
que elles ficassem livros do pePigo e reti
''ou-sc em sognilb pa,1·a a Capital Federal, 
"' ·ixm1elo em seu logar o Sr. Ulysses FI·a
goso para ::;ímul<U' o pro:->eguimento das in
vestiga.ç.oos. 

Decor-rer;~m os me.zes, e para illudir a. 
cuJ·iosid<.~.de do povo publicava,-so, no Rio, 
de quando em vez, <i cifm do desf'tl.lque. 

A imprensa independente deste Estado 
cl;imou frequentes vezes contra esse desprezo 
om um facto de tlLmanh<t gcavi<hi.Lle, e ~i 
commi;;;são incumbid<l, do exame co-ntinuava 
tt a1l'l'onbr o decoro da sociedade com o mais 
obstinado silencio, procra-;tinando infinita
mente a conclusão do inquerito. 

Na presidcncia d;) conselho fiscal collocou
so o Sr. Ce::mr Burlamaq_ui; o Dr. Samuel 
IviarUn.;; foi nomeado gerente e encheu-se a 
repm'tição de advena·ios do partido repu
blicano, elev;mdo-se quasi ao dobro 03 ven-

~ cimentos dos empregados ! 
A Pl'OtGcção aos ct·iminosos m•a, p)l'tanto, 

osten~iv<t ~ ftLzia-se mesmo alarde em trans
formar a· instituição em uma agencia im

. pudica de partidarismo. 
Ainda mesmo que o inquerito adminisr,ra

tivo não tivesse sido mutilado, bastarüt essa. 
extraordinctria delonga para enfraquecer <.~s 
provas, si porverrl;ura existissem. 

Preparado goitos:t.mente o :processo, aguar
dou-se que cu deixasse o logar afim de ser 
elle remettido para juizo, porque receiavao-se 
a severidade do minh<~ justiça. 

Isto er<.~. um f<~cto geralmente sabido, 
annuncbdo semp1·e pelo Estado, c efl'eetiva,
mento oito dias depois do minha exono1·aç~ão, 
Q Jomal do Com1Jwrczo public<wa esta Fcwia: 

~<O Sr. Jansen l\lnller, inspcctor de Faze;
da, não julgando de opportunidadn, antes do 
relatot'io, <t entrega elos documentos concer-

nentcs ao do;;f';tlque c ü·;.·cg-ul::nidarles encon
trarias na Caixa EconomiCcL c :Monte de Soc
corw, só hojo ap rescnt;.trú C)SCS pap3is ao 
Sr. Miui:Mo d<t Fazenda, que imrnediata
mnnte providenciar<~ sobre -tão graves as-
sumptos•.» · 

Tambem o .Jornal do Recife publicou um 
telegrammn,, noticiando que o Sr. Mullcr 
llavia pedülo ao Ministro da Fazenda ctue 
manclas.;e remctter todos o; documentos re
lativos á Caix<t Economic~~ pa.ra, o ;Juizo 
Seccional. 

O Dt'. Joaquim :Mmtinho admittia na sua 
intimidade o sogro· do Dl'. Augusto C>Ion te
negro, presiden te do conselho fi.;e<Ll ch Cai:m 
Economica, o c1mtl só agora regressou u.os 
seus pcna.tes. 

Estava,portanto,bcm orientado, mas temüt 
que, enviando-me o inqucrito, cu pwlcs:-;o 
destruir a obrinlHL do Se. :Mullcn· o compro
rncttor os seus amigos, roquceondo col't<~~ 
diligencias no intuito de apurar a vcrclarl e. 

Roceiava quo cu denuncia~~;c <trluclle;; 
santos varõ:js e escolhesse tcstemnnhas pa.ra 
a ins trucção da ea,usa. 

Nos:=:a.'J condições, urgii1 s;wudir-mo flira 
do exeecicio, porque o fantasm<.~. th justiça 
ap;worava a todos! 

Eu era um emlmraço o, deantc do reducto 
inexpugn:wel de minh <L impal'ciLLlicladc ~e
vem e do mou zelo pelos interesse:-; dtt Jus
tiçtt, recuaram os patl'ocinadorcs dos crimi
nosos! 

No düt 4 de janeiro deste anno recebi do 
Dr. Epit<tcio Pessôa. este tclegramma, sob o 
n. 590: 

« Inform:1c com uegencia o que occorre em 
juizo a respeito implicados desfalque Caixa 
Ecooomica. » 
E~sa indagação mgente do lvini:-;tro da 

Justiça mostra claramente que alguma consa. 
passou-se entre elle e o Dr .. Joaqn11n Mueti· 
nho, sobre os negocios daquolla instituição e 
minh<t intel'ferencia judicial. 

O assombroso desfalqno da. C<Lix<t Eco
nomica foi o prctextJ de que se serviram 
para demittir-me. Entretanto, desde feverei
ro que o inquerito administrativo dorme 
tranquillo na pasta do :Ministro da Fazenda, 
e até hoje não foi ainda ellc remcttido para 
juizo, jà tendo expirado o pr<tzo fatal de um 
anno par<.~. poder ter logae a providencia da 
prisão preventiv<.~. dos culpados ! 

Quem foi, pois, incorrocto ~ Eu, que pro
cedi no caso da DelegaciLL Fiscal com o ma
ximo e:-;crnpulo e zelo ; ou o Govemo, c1ue 
acobcn'tou o roubo da enorme cife<t de dous 
mil cu nto ~, subtralündo da acção (h Ju:;tiçn, 
o cscandalo ;o cl'imc c p l'otegendo carinltosa
mont;D cóm a impunidade os auu;_tzcs delapi~ 
da.dol'CS d<l. 1<-n·tuna pubtic~~ '? 

Agor<t, o artigo do Dr. Epita.cio, 
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S. S. sempre applaudiu a lisura do meu I emcrito \'icc-Peesidonto da RcpulJlica não 
pr·occr1imonto no dcsC.tLrlUO da JJ olegaci:L Fis- concor·rlar·üL com a minh<1 domis::>~i-o. 
cal, (leclarandô ft·eqnmues vczc::\ aos mens O perlido do <~nnuenci; foi um requinte de 
amigo::; que nií,o S~Lti~f<Lt'ÜL nunc~t os capri- cynismo. 
c h os do suu collcg<t da. pasb dJ. Fazenda. '' E, si não fr1i o 1)equcnino espirito de vin-

S . S. hh'ez tonll;~ neste Est;ulo algum g•1nç:1 quo determinou o seu acto contra 
<1ll1igo ; incumlnt-o ele examin:1r no c;tl'torio mim, porque 1waticou-o, qu;mdo o Dr. Ilosa 
os processo.-; instaurados .~o !Ire aquol[(; desf'a.l- o Silva peremptorimnentc recusou o conson
que, tir'ando <.t limp3 o moa procedimento n<~ timento solicitado '1 
hyputheso, c articulo dopoi::;, si f1Ü' capa.?.:, Por·que, tP.da. h ;.wcndo resolvido por oc
um só <teto que dcmonsh·e toe :sido cn ltcsi- easião cb, confernncia, deixou pass:~r al
hntc o desidioi.:\o. _ , gun::; dhs para p r;üica.r a. deslnaldu.dc, sem 

Estt'L na su:L Iwm':~ dcsmcn,it•-me. PulJliqno procurar depois dcsculpal'-sc pcra.nto orna.
a.o menos os ü~es 1locnmcntus a que so ro- gna.nimo ci1hdão que lhe estonden a. mão ge
fcriu. neeo:>a e . pl'Otectora, Clltantio o sou prestigio 

Póüc-sc a.va.lia.l' do critcrio do Dr. El)ÍÜt- politico so::;sobra.v<L na. C:tm<,ra? 
cio por esta. ostiracl;t: Aftnal, o Dr .Epi t;',cio saltiu do Govm·no pelo 

·<<Quando a nccessirhdc rlc agir con b· : ~ os lllO(~O por que va,ticiJ.wi, quanüo. mo occupci 
criminosos ch Caixa Ecocomica do Pet·na.r:a- na _:mprcnsêt com o 1a.cto dD mmha. cx~ne
lmco tm·nou in<.tcli tvol a ckmis~ão c] 1) peo- 1·aça? do c~tr9o do Procm·ctdot' d<t Republ!ca.; 
curador d~L Republic<~ 11 ~~quello l·:stado, pl'o- o hoje S. S. e um ~1omem mm'<.tlmcnte enter
curci o Sr. Dr. lb.-;<.t 0 Silva e, depois ele re- ra·l_o peh~ gcncrah(Ltde dos escuda.n~es. _coll~ 
ferjr-lhe ainda uma yez. com factos 0 elo- ,,,ss~stencm o applan:sos de um p~vo mtcr~·o : 
cumentos, a inco1·recç:i'í.o · uaqnollc fun.ccio·· E_, em rcsperto <.ws mOl'Cos, nao lhe dn·m 
n<.trio, no c<.tso da Ddcgaci<t, poJi-lhe com a m<us D<tda,. 
a mais viva instancüt quo annuis~e a. cssr~ Ro~ife, 25 de ago:Sto d.o 1901.-M. Santos 

· c:wn01:açKo; c P<tl'<~ que S. l·;x., t~p cza.l' de Jioreim.» 
tud_o,_não a attrl.b_uisse a motivos de ~r~lcm Ninguem mais pedindo a p<.tlavr<.t, 6 oncor-
P?h~Ica, ~ecl_ar0r que ,o q-ovcrno Jlte d ,11 a o rad~~ a discussão 0 adiacla. a. votação. 
dil'Clto de mcltcar o su•)SGJtnto, nao obstante 
havor desde muito firnnr.to a norma. de nft.o 
precncll3r as v;gas da .Justiç<.t Fcrlel'a.l com 
cidadãos dos Esl<Lllos em que ella.::l t>o abl·is
sem. '> 

Não foi a. noce.:;sidwlo do agir contra. os 
iihplicados no dosTalqnc d<.t Caixa Economica, 
o que tomou inadia.vel a. minh<.t oxonoraçã·o. 

E' falso, f<üsissimo ! 
Foi, sim, · a nocessitlado de escon1lor o 

crime, de ampara.t• com ternura. o.:l gatunos 
felizes, porque eu fui 1lemittido e até hoje 
(2:3 de <.Lgusto), o Govet•no, o pawiotico e 
honestis::;iilto Govet·no deste inf'eiiz p~tiz, 
não se lembrou ainda de tornar efrectivcL 
aquella necessidade de ag ir contra o ver·go
nhoso roubo, deixando até expirar, no dia 11 
do mez passado, o pt·azo do um <tnno para. 
tee logar a }H'isão pl'eventiv<.t ! 

Hoje o tcm})O já enfraqueceu a.s provas e 
ninguem se lembra mais dos dons mil con
tos, que o Governo apadrinhou })ara não pm·
tnruar o repouso fnliz dos criminoso.~ ! 

Si foi,como affit'DUt o Dr. Epibcio, por no
çcssid::l.flc de a,gü· contra o roubo da Caixêt 
Economica, quo frti tlemitt.ido, a pa.t ranhtt 
não pcg<.t, porque <L dcmbsU.o deu-se ha sete 
longos mezes o a tão decantada nnces::>idado 
do agir contra o nefanrlo crime não appa.
receu ainda. ! 

S.S. quiz, poda.nto , vingw-se rlo E;(m: Sr. 
Dr. Ro:;a c Sitv<.t, porque bem sabl<.t que o 

Vae a impl'imir o seguinte 

PRO.TECTO 

N. lSG - l 01 

Estt.~,belece que ao engenhánJ .An:stide.~ GalwTo 
de Quei1·oz, aposentado no cargo de dire
ctor ela Secretco·ia do MinisteJ·io da Agri
<:ultw·a , Viaçlío e Obras Publicrts , COill.pele, 
de.de a aposentador-ia, o m·de1wdn de en
genháro-(i.sca{ de 2'"' classe, corrcspon lente 
c~ 25 cmnos :1e scn•iço 

A' Commissão de Constituição, Legislação 
c .Tustiç<.t foi presente o requerimento em que 
o engen hciru Ari~tides Gal vão de Q uciroz 
todo a designação do; vencimcnbs d::t su:1 
aposentadoria e <1 contagem integral do seu 
tempo de :-;erviço pa.ra. os ell'e itos dct n.po.-mn
tação. 

O requerente, temlo sido exonerado illc
galment~ do cargo de cliee.cto1~ de Sccretarb 
do Ministel'io ch Agr·icultura, Viação o Obras 
Publicas,· por dcercto rle l de setembro do 
189~, foi, por 1lccecto rl.e 22 do outubro do 
mesmo anno, r111e declarou sem ofl"l~ito 
aqnclle acto, apo;-;ent:tdo no cn.t'<tdce de dil'o
ctor da Secectaria da Viaçã·>, quando, como 
é n<1tural e Iogico, a separaçã'J qtu lho cabia, 
em reconhecimento ela illegalidade do pl'i· 
meil•o a.cto, seria a- reintegro.ção com. todas 
as vantt~gons, roilrtegra.ção que tom sillo 
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concedida a qu::mtos se tcem achadf1 em CoJTêa, rcl::ttor .-Te ~·:-.cc :·r(( de &i._-.FredcJ·ico 
identicas· cond.içiJc ;, j;t por acto 1 c.~ponta.neos Bor.r;es .-F. Tolen!ino .-.!L;cvedo J1:Ito'Q1UJS .
do Poder Executi vo,jú, por sentença:; do Poder rirthu1· Lemos • 
. Tudiciario. 

O Sr. Presidente-Não havendo 
nacla mais :1 trata.r, designo para am<1nllã í1 
seguinte ordem <lo cli:J, : 

1 a parte, até 2 l /2 homs, ou a,ntos: 
Vot:1,çuo d.o projocton. 110, de HlOl, auto

rizando o Governo a ahl'ir, por conta do Mi
ni~tel'io da, .Just.iç<L o Negocias Interiores, o 
o crcclito do 53:58fJ8\} 10, ptLl'a pa,g arnento de 
clivcrsas ohr·as c melhoramoncos no edificio 
do Lyceu Aetes o Officios, hoje proprio· na
cional (2a. discus.3ão); 

Mas, apczar desse direito que lhe assiste c 
que dimana do proprio acto que procurou 
reparar o mal antel'iOi', o requerente não 
vem pedir tl"mto á, justiça do Poder Lcgi:;la
tivo c limita-se a rcquerel' que sojam con
iirnutdos os avi.-ws do .Ministcrio da Agricut
cuttur:t, Viação c Obl'as Pttblicas do!) de 
junho e 7 de agosto de 18\H, que o julgar-am 
com direito rtos vcncimonto.; de cngcnllciro
iiscal de 2a. clus.~c; cargo que occu11ou <tntcs 
da nome<tção de director da, See1·ctaria c a 
cujos vencimentos tem direito p:.;r nilo ter 
exercido o último logar dur<tnte os dous Continna<;.ã.o ll<~ 2"' uiscussão do projecto n. 
a.nnos que a lei exige, afim do fazer jns ao:'> 150 A, ele 1901, parccc t· sobre a,; emendas 
rc.,pectivos vencimentos, como funccionario a,pl.'csontad.as para a 2a. discussão do projccto 
aposenta.do. n. 150 A, de HJOl, r1uo orça a receita, geral 

Do exposto resulta, q1ec os vencimentos que da n,9 pu1Jlica para o ex.crcicio de HJ02. 
competem ao peticionado, étpcz;_tr de aposun-
taclo no caracter de director d<t secretaria 2a parte, ás 2 l /2 huras, ou antes: 
da, Viação, são os de engonhoiro-fbcal dn Continuação da 1 a. discuss[o do projecto n. 
2a. classe, de a.ccordo com o disposto na se- G:2 A, de 1901, alterando <t classe 1", n. l, 
gunda pa,rte do art. 4:3 do regulamento das T<trif<tS das Alf<.tndegas; 
n. 4i!J, de 31 de ma.io de 1890, vencimentos P discussão do projocto n. 1.22 A, de 1901,_ 
estabelecidos na tahella annexa ao decreto atJtoriza.nuo o GnvPrno <~ concerlor ao cidadão 
n. 309, de 20 de ,junlu de 1891, não lm- João Pereira, Barreto oÜ.ü. sociedade que ellc 
vendo logae para a.s dilliculdadcs e duviua~ urga.niz<w a garantia de juros de 6 % o de 
levantad<.L:l pelo Thcsouro c que deram causa amortização em 20 annos da quantia do 
ao peticionaria recoi'f'er ao Congresso. 2.000:000$, pat·a fundar em. Aracajú (Scr-

Quapto Ct crntagem do tempo de scirviço gipL) um hltnco de ct·cüito agrícola. movnl ; 
do rcquercnt~;, vcr1fica-se elos documentos e d;tndo outt·:ts providencias (com emenda-s 
com que instrue a sua petição, ClllO ô du dtL CommL:são) ; 
25 annos, não leva.dtts em conttt as f<tltas 1" discussão do· projccto n. 6 A, do 1001, 
que, porventura, apparcçam durante o longo declarando a.ll01ida <t acccumulaçào das ca
pcriodo em que predtou bons serviços <.L Ni- dcirtts de logica e do littera.tma do Internato 
ção. o du l~xtern:tto do Gyntnasio Na,ciomLl, solJ a, 

E' manifesta a justiça do pro tcnção do regcneia de um sô ca.thcdt·atico, c ma,ndando _ 
requceentc, que incuntestavclmonto tom di- pôr em coneut'Sn a:> cadoir·as quo vag<trei1~. 
reito a uma justa reparaçã.o ou, qua,ndo em con'rquenci:L 1lcs:-;<L Üi::;pl)sü;ão ; 
menos, a mna. bem (:lltendid<t C\fluldu.de pot· 2" di,;cu:;sã.n uo lH'ojcctu n. 105 A, do 1901, 
parte dos poderes pulJlicos. do Senado, croa.ntlo no Distl'icto Federal 

Assim pensando, a Commissão de Consti- mais um oflicio 1lo registro de hypotl10cas 
tuição, Lcgislaçã.o e .Justiça é de pa1·ece1· que com a designaçã.o de terceiro ; 
seja approvaclo o seguinte projccto, ClUC o1Io- 2" di:"cussão do projeci;o n. 166, do 1901, 
recc á consideração d<1 Camam. autorizando o Poder Executivo a abrir ao 

O Congrcs~o Legislativo resolve: . Ministcrio da Ju~tiÇ<L c Negocias Interiores o 
Art. l. o Ao engenheiro Aristides Gal vão credito elo l:i::-lOO$ pam pa,gamento du pl'c

de Queiroz, apo .. ,cntado no cargo de f!il·cc :ior mio c impec~são de 1.000 c.xcmplal'os da obr,l. 
de Secretaria do Minist.erio d<~ Agricultura. , -Thcor'ia do Proces.-::o Civil c Commcrcial
Viação o Obras Publicas, compete do·;dc a. compost<1 pdo Ut• . .João Pereil·a i\Ion .. eiro; 
aposen:ta.ção, mt fórma. da decisão coni:>tantc :y• dhcussão do p 1·ojeci;o n. 205, ele 1898, 
dos avisos do mesmo iVIinis'terio do 9 de junho autorizando o Guvl~ t·no a ma1KhLr p:.tga.r n.os 
o 7 de ago~;to do 1804, o oeden<ulo de enge- D1·s. Ft·;tnci~co Amunrs ~Iaciel o .Arthnr An
nheiro fi.::;cal de :2,:1. classe, correspondenGe a tu nos :Maciul <t CJnan ~i; o de 383:500$, impor-
25 ctnnos do SOt:\liÇO. tu.DCÍéL dn g"<.tÜO YaCCUHl O CcoV:Lll.tr i'OTJ10CÍUO 

Art. 2. 0 Revogadc1S as di~po;;içõus em con- ús forç-as lcgcLes tlnt·mliic o pel'iorlo rcvolu-
trario. .. cionario do lt:i93 a 1895 ; 

Sala, das Commissões, 6 de setembro de la. discussão do peujecto n. 112 A, de 1901, 
1901.-J. J~ SeabJ·a, presidente.-Rivadcwia . autoriz:1,ndo o Governo a. a1n·ir o crcüito de 
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l(lr):OOOs ao '.[ini::;Lwio r-l<t Indu-;teia, Vi:t1;ã.o rh 1lireltos de impJ~hr)lo ao matc1·ial quo 
o Obl'asPrrbli<'.;tS, C•)l1l o li!ll rlc.f'Ol' ilJfGl'!'g'llO fól' Ílli]):Jl',:\dO pelo E~t:ttlo do Pa.r<L para o 
ao St•. AllJlll'i,o S:mto-~ D\lmunt. eoml} }ll'Olnio :cba. ;r,r~cimonto d.o agua <'L eid:Lrlo de Belém, 
11elo r,\.-:mli;;L:l<l do ,;u;L e:íperiutn:.la., dr. mn ro :tll;ninllo--so ;u quant.ia.s j;t pag:Ls; 
1Jalilo dil'igiYel ; 2" tlí.;cus,o:~~o <ln projncGo n. l:í3, do 1901, 

l"di:-;cn:::Lo do pl'O.i'.lCtl 11. 7'2, üo 1901,-antoriztndo oPo<lor Executivo a <\bl'ie ao 
ücclitr·antln quo g-oz:u·;'to üa f'1·anquht po:>tal a .\linh:,m·ioua .. Justiça, o Ncg6cios Interiores 
eoi'l'c.;ponLll~nei.a c a.-.i !Vwi.~\i'\:-; dos Insti!.ur.o::; o <wr.di1;n de 6:850.$, snpplemcntar á verba ga 
I-Ii--.tJrko.; e (h;o:.rl'i.LP!Jlcu.; drJ Hra:;il, do do <1l'G. 2° rla lei n. 746, do 29 de dezJmlJro 
P:u':L, Cn<l.l'<~, B<1\ib, S. Pa.nlu, P;1rani1 c de l 900; 
Sani;;l, C:ttit:hi'ill<l c do.; [Ib1íituto;; Al'Clwolo- sa diSCHS-;ilo dG projecto n. 257, do 1900, 
g-ieo . .,; üe _\.ht:.;·ô:u e p,~enarnh1wo; au:;oeiz,tndo o Poder Executivo a abrir ao 

3" rb;·,:tE<iu do pr',)]odo n. 58, d:} JDOI, <tu~ :\Uoistol'io ela, i\Ia,rinh<L o c:rmlito especi<1l tle 
tot·izando o Po:tce \<:xQcntivo a ;J.,\wir a·) \li- 1):0008 para p<l.g·ar u:-; vencimento.:: que, n·o 
ni:-;todo da. Fazenda. u ct'ndito ox.tt•:turdin~tl'io eo1•ronto <Vlno o no proxirno futuro, compe-

.do S:Oil'J$ p;u·;t p:I_::;:~JIWIH t do alngnc~l da tmn ao ox-.-;c~cect:wio do oxtincto Arsenal de 
ca.::;a Ollllc funcciunou, do sdúJn\n'o n, ilozcm- \Iarinln de Pern<Lmbuco Joã.o ScdlinoPereira 
bro <ln 18D!J, a Dc.lcg·:wi:t Fi . .,; ~al no I~,.;l;ê1do do Gir·aldos; 
Rio Gr·antlo \lo Sul, c o suvplctnont;tr· do ;}' disenssã.o do pr·o.]ccto n. 127, de 1901, 
2U:Ooo;:; ;"t vot·lJ:L Cl"--C:tix:1 d1~ .\.mortiz:_tçflo- dispondo :3o bro a, contagem rl::t antiguidade 
d~h lei n. 7,15, I! c 2:1 rlu dozombeo. <lo IVOO, elo po:;to do:> officiaes do oxcecito a q_uc se 
;J.rt. 2K-A;:;,;igna.tur:l.: <lc nuta.s; rc\'orern os <.Lrts· l 0 e 2° da. lei n. ::l50, de 9 de 

.2" discn~.,;ão do pr·ujeeto n. G8, do lODl, au· dczornbeo du 1S95; _ 
torizando o Potlrn· Exucutivo a alJr·il· ao l\li- Di;cLHsiío unic:t do projocto n. lGS,dc 1901, 
DisL<wio rh .Jn . .,;t.L:a. e l'bgoc~io.< lnkriot•o:-; n <wtol'lzanüo o Pu;lcr Executivo a concD<lcr 
Cl'Otlitu du :l:~lõ7.~ .. '21JO. :-ill]lplomun tar <to n. VI nm <tJliiO rlo licença., com o onlonaJo a que 
do art. 4° U<i lei n. t'lô, do 2\J tk <lozmnbr·o i;ivct· rlircito, ao 3° o...;ct•iptuario do Tl'ibun<tl 
<lc lDDO, pal':\, vcstuario c c:J.lç;trlo rle dn;, do Cont-ls, .José do Mora,os; 
a.lumno:; gra,tniT,o,; qno. mn vietnüe da. P cli::Wtu.,.;fí.o elo projecGo n. I 13 A, do 1901, 
mnsm:1 lcl, Ci)!'a,m :ulmir.titlos L no In GOl'lln.to aut.uriz:tndo o Governo a tLbl'ir o ceedito tle 
llo UyJt~n·tc>io :~acionai enj) munuro foi ele 1G:OI3tis p;u'<L p;Lg:.tr ao bach;trel Umbolino do 
l'<trlo d1.\ ôO a GO ; Sou:r,·~ ·· ?vi:~.l'inh•J os sons Ol'•lcnarlo:':, como jniz 

3" cli,;cn-;sã.o rln }1l'oj.-d1 n. 57. de 1001, :tn- ,]:) dit·nH'> mn tli-;ponibi.lHttlo, üocort•illoc: do 
t.oriz:tntll o Poder E:~ocntiv.\ a alJl'it• :tD ?lli- ~2 tio alwil rh 18::1-1 <L 31 do tlezcmbro de 
nistorío da Fê1i:cnrliL o credito oxLl'tll•l'dina,J·io 1900 ; 
de lt)-1:5"12;:.;5~:) par:t occOL'l'Ol' a.:1 pctg<Wlonto P rli:scu:-;-;Ii.J üo }ll'Ojecto n. 22 A, do 1901, 
das QTaüíicar~ÕL~: rlm-·i1las <ws empJ•ngarlo.~ de m~inrlitn<lo dispon:-nr dos ox:.Lmos prctticos tlo 
divo'i•.,a~ alf':~;1do.~:1,~ rla R(•pttbl.ic:L,incnmlrido.: quo co;:;ü;ttn oti êtl'ts. 28 o 20 rlo roguhmonto 
do sorvi(;O de ost<Ltisl.i,~:t o l'CVisã.o üo d-.::s]Xt- do 31 do tliLLl\'O do 1851 o.~ ofiki~Le:-; o pmças 
clws um 1 8!J/ c lS!JN ; do oxoecii;o !J:drilita•lus com os cursos da:-l 

ga discn.;~?~,,, üo l_)l'••.i;x~in n. 77, do 1D01, 1'0- :u·m;t.--; a tplO ]JOL'GOJICClll o <lor·ogcmrlo <L lei 
btivo ;i, omenrh umH·ocid:I, na :~" di~ctJssi:to n. :::!) A, do 30 dc-j;bnoit•u üo l8D2, Jl.L pa.rte 
do projoeto n. 217, rln 1900, :wt·H·izn-nd:r o rof'm·ento a usto <L:;~umpto; 
Porler Excentivo a abr-ir <eo ~linisi;ol'in da. P· discuss5.o do pi'ojDcto n. 103 A, üo 1901, 
Gtwrra o cr.:rlitr) 0!])0Ci:tl d:: 8:-llG:-:;GOO p:Ll'a antoriz:mLlo o Governo a abl'Íl' ao ~vlinisi;orio 
ptu:;:tmonto do,; v;:~ld:neni;os do tnnrmtn-e.,l'-1- !la .Jnstiça c Negocio:-; Intol'iot·cs o credito 
J1clltll1t>CO!Wlu ~.;m·z:l.\;:1\o CunC~:t., rnvnl'titl'i ll!~c:~s;a.rio p:tl'<t pagaJJICI11íO do prtlm~o tle 
ao srwvil·n ílu O\f•l'··-i1io -<: ri;; );}Jtt:.) da K.;cul:c vi;~,g,·.JJl tl:•. '[110 tt·a,l;a o a:·t. 221 do Cod1go do 
I\Ii!it:LJ', 'rwr :L<'.í,t; i ':..:H;,,ctv<~; J:nsíno,CJJtl'tll'Í<.l<l a Pcdr·oDomoitlwnosR<1chc; 

Dis,:iH:-ilo Wii-::1 1h pt·•~}wr,J 11. t:iD, 'h 1!1rJl. l" di.;cJJs,:·LrJ do pr·ojoel;o n. r::v j_, rle l!JOl, 
tt<lto!'ÍZ.I,mlo o t>nd-.\J'/':X(\t:m.i Vil iL concr·\,1or· ll'rl c.s:êtl>olncimdo rpw as el;;tp:ts dod oliicíaos uo 
nnno do Jiconr,~a, colll o ot\lcn:i,d<~· a qno i.'ivn!' CX<!l'c:ito I! d.:l at·matl:.l nunca ~tcl'ã.o int'm•im·o.~ 
dL·oito, :w b;~,dt:.Ll'<\l lll:tnonl Ignacid Cctl'\':L· <L b;-Wu, q:I<Llquct• r1uo sej;t a guarnição tt 
lho de l\Iowlonç;L, jui;, s:\ceiona.l du Est:vlo du iJuo' pertonç;tm, salvo :.1s exccpt}ÕCs da lei. 
Para.n<'L; LcvantcL·SC it sossã.o tLs 4 hoea.s c 45 ininutos 

Discnssã.o lmic,', do pwjo<::tu n. 100, do da. t<trde. --
1900, elül':tndo <L 1$ diarius êL pensão o soldo 
quo Inl·eotl(\ o l 0 c<'<<1et;) l'eí'onn:uln, coín h-m-
I·as elo alL'oeos do exorcitu, Orozirnln C;~r·Lus 
Cor1·Ga. (l 0 Lemo:~ ; 

:-2a discus,;i'w do l!l'njcc:.o n. 7 1\, rle 1901, 
a.utoriz<tndo o Governo ;t. conccdlH' i:>enção 
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AC1'A m; 10 Dl~ SETEi\IBlW DE lGOl 

P1·esiduncia do . 81·. Jllal.lo 

Ao meio-dia procede-se <L cltamatla, a, que 
respondem os Sr.;. Va.z do iVIello, CarliJs tle 
Nov<~e::;, Agapito d.os S<tnl;os, G;tlJt'lcl Sal
gado, SerzedeUo Conê.a,, Luiz Dotningnes, 
Jos~ Euzebio, Cltristiano Cr·uz, ~ogucira 
Accwly, Francisco Sü, João Víoir:t, Elpidio 
Figueil'<,do, J~só Duar .. o, Ar·aujo Góes, R<ty
m_nntl? de ~mwda, Sca.lm~. Sa,tyeo Diits, 
Pwhmro .Jumor, Hcr·edia do S<.i, Au~·ast.o de 
Vasconcellos. Alves de Brito, Thoophilo 
Ottoni, Francisco Veiga, Ua.si/i.o dn. Cunha, 
Alf'l·cdo. Pinto, C;trneil'o de Rezcnrle, Ad<.tl
b~~rl;o Fot•raz, L'm.wuni'3l' Godoí'redo, ?vlay
rmk, Carlos Ottol11, Padua. Rezende, Lannr~ 
ti1:c, ~)ino Bneno, Valoi-J do Casteo, Ro(lulpiw 
Ivi!ran~a, Joaquim Alva e o, Ca.ja.do, Teixeira 
Brandao, Carlos C<tvalca,nti, [>aula Ramos, 
Fl'D,ncisco Tolentino, AngolrJ Pinltoir·o o Ves~ 
pasiano de AlbuquerCJ.uo (.13). 
. Deixam do comparccCL' com caus:1 l)ar !;i

Clpa!la os Srs. Urbano Santns, An.o-olu :\f e i; o 
Luiz Gualbm·to, . . José Boitcux, s,l' Peixoto: 

Sergio Saboya, Gonçalo Souto, Augusto Se
vcr·o, ~ioy <b Souz;~, Lima, Filho, El'mirio 
Coutinho, Celso de Souza, Teixeira do Sá, 
Gomes de .M:Llto ;, Pereira de Lyra, Esmel'al
dino Bandt)Íl'a., Pedro Pcmambueo, Alfonso 
Cost:.., Epa.min ond<lS Gl'acindo, Arroxellas 
G<.~,lvão, .Tovir1iano do Ca.l·valho, Rouriguos 
Dol'ia, Sylvio Romceo, Fausto Cardoso, Au
gusto França, F'olix Gaspar, Eugenio Tou
rinho, All<tlber·!;o Guimarães, Rorlrigues 
Lim<.t, Tolcntino dos Santos, Eduardo Ra.mos, 
Galdino · L'H'et:), José Marcellino, Irineu Ma
chado, I-Ienl'iquc Lagden, Nelson de Vascon
cellos, Oscae Go(loy, Sit Feeiro, Bat~eos Franco 
Junior, Antonino Fialho, Deoclecütno de 
Souza.,· Loul'enço R<Lptist,<t, Pel'Cil'<.L Lima, 
Oliveil'a Figueieedo, Jon.CJ.uim Breves, João 
Luiz, i\'Ion tcir•ó de Barros, Monteiro da Sil
veira. Fl'<1ncisco Sallo::>, Landulpho de Ma
g-:.dhãcs, Elltml'do Pimentel, Olegario Maciel, 
Co:jt;t Junior, l3nono de Andl'ada., Edmundo 
dt~ Fon;-:;e ~a, Luiz P iza., Cincimtto Brag<t, ~ze
vodo i\LLt'rtúcs, r-Iet•Juencgilrlo de I\Ioraes, Be
nc,licto de Souz 1, Li ncl·J lpl1o Serra, João Can
dido, Alencar riuim:wãe:-:, Lamcnhr~ Lins, 
Ba.rbo.m. Lima, i\I:.t l'ça.l E:::cobat•, Soare:~ dos 
Santo~, Germano I-Iasslocllcr>, Francisco Alen
cast,t'O , Riv<tdavü-Corl'ê:~,Aueelitmo B:1rbosa, 
Alft·edo V:LreUa, Ccunpos Ct~rtier e Diogo 
Fortuna. 

PcLlro ClwrmoiH, Artltm• Lemos, ·Antonio 
Bastos, Indio d.o Bt·azil, Rodl'igucs Foman
d.e . .;, Gu~rlollla.. i\'Iuurilo, Jo5.o Ga.yoso, J oiio 
Lopt~~. l• 1'0!~01'1~0 BOl'gos, Tav.l.rC.; ue Lyi·a, 
Pce.m•a, Rots, Soélres Noiva., Tl'inü;~do. Ca- o§.:-. PJ·esidente-Resp:mJceam <\, 
millo <lc: HolltLntl:t. Siiva YI:u·iz, Rri .: io Fillw, chamatl :.~ ap.)nts n Sr.'>. Deputados. 
l\Ialaqtllas Gon~~alvei. Mot'BÍl'cL Alve>. Cor
llCiio Ü<t Fonseca, .T11liu do \lell:.J E..;hci:J Hoje não lta. sessão. 
Coirnlm\, Castro Reb:lllo, N'eiva ' Milton, A or.lem do dia. para amanhã ê· a mcsma 
Tu .~d;:t, Fral!ci..;cu S 'Lleú, i\la.noel' Caetano de hoje, isto é: ' 
P:wla Guima,t·ãns. VCt'0"'lH~ do .\bl'Git, Alvo.~ 
1

.., 
1 

Primoir.t pa.r~o (at.é 2 l/2 horas ou antes): 
'lLJ' Jos:L, AugtL,to tb Freitas, P•u·;~nhos Mon-
tcm~gr·o, Mal'colino :'vltmt·a, Di->ny:Sio cer- . Vutação U.o p1•ojocto n. lle3, do 1901, au-
qnoim, Jos() Monj;u·dim, Celso lill~ ~teis, S<Llll- tul'iz:Lnd<J o Guvm·nu a. iLbrir, por conta do 
p:l.io Fol't'az, H.:wl. 13al'l'O:-ll.l, Mar·Li:llw Cam- Minisr.m·io d:L .ln~f.iça. o N0g-ocios Ini;m·iurJs. 
)lo~, Nil.o Poç::Lnll:t, Silv;l C<LS!,,·0 , Custouio o Cl'cuit-J do 5:3:5:)0,$\J-10, lXtÍ'a. pagamcntn do 
Cuollw, .Julir> Santos, Po1·uit'<L elos Santos, Au- divürins obra;-:; e mollwmmcnto:-; no edificio 
roli:tllJ dos Sa.rüo .~, M;wtins Trixeii·a, Rangel du Lycou do Artes o OIIicios, hoje proprio 
Pestana, l~sr.cvi\o Lob:J, Vit·i:tto i\l<tscaPenltas, mL_ciun;Ll (c:a. discussã.u); 
Noglloira .Jnniur·, .fflSÚ runif'acio, Ildef'OllSO Con !;inu:Lçãu da 2[1. discnssã.o elo peojecto 
!U~in1, P,:ni<.lwl•'ilho, Esp ~ lt'icliii. ., Bneno <lo n . 150 A, d0 lDOl, par·oeot' sobeo as C'menda.s 
P:uva,, Lnoncll•'illlo. N'cco,;io Tav:ti'CS. Ant.o- apr.:l~otütvlas ])ttl'<t <1 ~" discuss;'Lo do pl'oject.o 
nio Z:tclta.r·bs, M·:.h;ll' Tot't'es, i\I :tnocl Ful- n. 150 :\. de lDOl, quo oL'ç:t a receita. geral 
g~nc:io, Lintlolplt.> C;wtano, Ror.lolptw Pa.ixãn, d;t Ropublica. p:tl'<t o ,oxol'cicio do 1902. 

· 1\'Iu•atHla. Azevml >, Gu.·;t;wo Uotloy, Fernando Sognnda P<tl'to (<LS 2 l j2lura,.;; ou antos): 
Pr·estcs, Mm·eil·a. da Silva,, Do mingues de Cas- · - . a . · . , , .- . , . · 
tro Olr'vct'r•·• )J

1 
.. 
1

rY . • , A·• 
11

)1 G , 1 P· 1. . C •llttnua..r,.a.o d,L l dt, eu . .,.ao do . ptüJCCto . 
' '" ) 'o'"' uo lO :lOH o, a.u tno n 6') \. lol90l , H •· d . 1<1'' 1" l 

Carlos, Alú·orlo Eili-J, Antonio Cintra, O.vidio cl·~·)l<rir\ · <Í·~s '\\i~~~t~~; ·~s~t c 
8~0 'n. ' 

Abrantc.;, Manoel Alvos, Xavier do Valle, 'i'a {· , , \~- ' 1 i)~· . to' · ' l')'J 1 d .1no1 
Francisco Moura Victor·n i\1 t . , p· t c t~ctt.). ao (o JlOJOC o n. ·~~A, e " , -

' · . . , : . ' 1 ° 1 . 011 cno, · 111 0 aut.oriz<Lntlo o Govonw a eonccdor ao cidadão 
da Rocha c cL~SSlano do Nascnncnto. Joãu Poroira. Bctrroí;u ou iÍ. sociedade CJ.UO oUe 

E som ca.nSit os Ses. Cal'los l\Ia.rccllino, org<Lniz;w <t ga.ratHÜt do juros do G '1• e de 
AllJttrluquct·quo Sorojo, Cunhíl, i\l:i.t·tin~. Ani- <111Wl'i;izt,<,~fi,J om :~o anno.; d.:1 cpmni;ia de 
zio de Abr·eu, Joaqnim Pi1·cs, Raymuotlo 2.000:000$, p:u·a fundar em Araca.jú (Sor
Arthur, Thomaz Aecioly, Virgílio 13l'igido, gipo) um b~Luco de cl'cdito agl'iculn. movol; 

Ca.mara Vol. V 
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o ciLLndo outr;:t.,: providonci;1s (com emendas 
d <L Cu 111111 i::>~ã.u) ; 

l"· clis~us.;áo do projecto n. G A, de 1001, 
dcclar~tndo abolida. a :1cctunulaçi'ío das ca-

. <lcir·a.s 1lc logiea. c de littcl'a.tm·a do Internato 
o do Externato do C1ynm:t-;io Nncional, sob 
a rei§encia. de um s0 ca.tllcdl'atico, c mim
Jancto pôr em concm·so as caclcims que va.
garom em consequencia dcss<L disposü;ão ; 

3"- lbcus:úo do l)t'ojocto n. 57, de 1901, 
au t. 'Jl'iz:tndo !J Poder Exo-::ntiYo <L ~tbrir u.o 
Minisl;ul'lo ü;1, F<tzer1(ht o cr·cdito ox:tt"aor
di!lal'io tio 104:542$583 para occort·cr ao 
pu.gamento das gratíficaçõos dovidn,s aos 
empt·cgados de divet·s;ts :LlJ'andegas ela, 
Rcpuhlica. incumbidos do serviço do oskttis
tica. e revi~ü.o ele dewu.cho.-:; om 18!)7 o 18US; 

2" üiseuss"Ko do pt•o,jccto 11. I 03 A, du 190 I, 
do SenMlo, ct·c:mdo nu llhtt•ido Fettm:aJ mais 
um ofllr:io do regi-:iro do hypotlJoca:'l com a 
dcsign:tçiu do torce: !'O : 

2a cli ~cus~ão do pt·oj< · ~o n. 106, ele 1901, 
n.utorimndo o Poclcr ~xecntivo a abeir· ao 
1linisterio da Justiçt\ e Ncgocios Interiores 

- o credito de 13:300.), p::tr<L pag<tmento do 
premio o impl'essfí.o de 1.000 Pxemplar·es da 
obl'tt-Thcol'ia de Processo Ch'it c Commer
ci<Ll---:-cumposGa 'pelo llr . .João Peeeirit i\Ion
teü'J; 

3" discu.;são dó projccto n. 203, de 1898, 
auto1·lzando o Governo <L mand <.tl' l)agar aos 
Dr.> . Fl'<tncisco c\.ntuncs Maciel c Arthur An
tune.s Maciel a quantüt de ::185:500.-f, impor
tancia J.o g<tdo vaccum e cavaJlal' fornecido 
ü.s forças legans durante o pcriodo reYolu
cionario de 18~13 a. 1S\J5; 

Ja di::;cu~são do l1l'Ojccto n. 112 A, de 1901, 
autorizando o Governo a, < ~bt•ü· o credito de 
lOO:OOO.S ao Ministcr·io cl.:t Industl'ia, Vi.•.çilo 
o Obl'as Public:ts, com o tim de ::;ee entregue 
ao Sr. AliJCPto S:ultos Dumont, como peemi•l 
p:)lo rosu~tado de su<t exporiencin de nm 
balito cl irigi vol ; ·' 

ta discu,_:sfí.o do projocto n. 72, do 1901, 
declarando que goz,tr~to (b feanqui<.t po:>tnJ 
a correspontlcncia c as Revista::; do::; Insti
tutos Hi::;toeicos c Geographicos do Bt•ttzil, 
<lo Par·ü, Ceal'{L, Bahia, S. Paulo, Par;tn<t e 
Sa.n ta Catltai'ina L\ dos Institutos At•c!lCillO
gicos tlo Ala.goa!~ e Pel'l!a.nibuco ; 

;y• cliseus.;iw do pl'Ojl~eto n: ?í~, do 1001, 
a.crtol'iz ~tndo o PodüL' Executivo a abrir ao 
lv1in isterio üa Fttzencla o ceo1líto c:draoelli
nal'io do 8:0008 par<t pagamnnto <lo alugurü 
da casa onde runccionou, ele setembro a ue~ 
zemhro de 1899, a Dolegn.cla Fiscal no Estado 
do Rio Grande do Sut, c o supplemcn tu.t· de 
20:000~ á verba. \Jt'-Caix<t de Amot·tiz:<tçflo 
--da lei n. 74G, ele 29 dezembro de 190!> 
art. 23-As.;ignatul'<ts do not<ts; 

2a discussão do projêclio n. 63, ele 1901, 
auto1·iz:1,tlflo o Pode;· Executivo a ahl'Íl' ao 
Ministm·io <la Jus~iça c Negucios Intm·inre::i 
o credit• do 3:U57$200, supplemcntat· ao 
n. VI d0 (l,!'t. 4° <l<t lei n. 74G, ue 20 de 
dezeml..n·v uc 1900, lXtm vestnario c CéLlç~:tclo 
de !O alumnos g .. ·at;uitos que, em virtude 
da IYiOSlll<t toi, l'ol\trn admit.tidos no Inbrnato 
do Gyma<t~io N~tciumü, cnjo nuniero foi ele
vado do 50 a. 130 ;-

:i" di~cUs:o;lo do pt·ojecto n. 77, de 1901, 
l'tlla.tl\·:t Li. ememb oll'erecída na. :za discmsão 
do p1·ojccto n. 2l7, de 1900, ttnto l'iz<wúo o 
Poder Executivo a. aln·i1· <LO i\lini,:;i,erio 
Ja. Guor1·a o c:·edito ospoc itd do 8:415$600 
pa.t·a lJag<nHouto. dus vencimentos do 
tonellto-coronel Innocencio Scn·zedello Co l'l'Úi1, 
revertido a.o serviço <Letivo do cxm•cito c do 
lente ua. Escola. MilitéLr por acto legisla
tivo· 

Di~ctusão unica do projecto n. 169, de 1901, 
an~orizando o Poder Exucuti vo a. conceder 
um anno lle licenr,~.t, com o ordona.clo i qun 
tiver direito, ao bachMcl Manoel Ignacio 
Carvalho de Mendonça., juiz :>ecciomtl do 
Estado do Pamnà; 

Discussão nnica do p:•ojecto n. 10), do 1901, 
elevando a l$ di:trios a pcn~ão e solclo quo 
percebe o 1° Ctldete rofopll<Ldo, com honen.s 
de alferes do exercít"J, OrozimbJ Carlos 
Corrêa de Lemos · 

2a discussão do' pt'ojecto n. 7 A, de 1901, 
outorlza.ndo o Governo a. conceder isenção 
de dil'eítos ele impor:~u.ção ao matel'ia.l que 
fôt• importado pelo E::::.ado do P•u·ú. para. o 
abastecimento de agua _<L cidttdc ele Bel(}m, .. 
res .. itninclo-:>c a..; quantias j(L pagas; 

2a discus ~ã.o do p t·o.jccto n. LLl, de 190 l, 
autorizando o Po~!cr Exocativo a. <thrir ao 
Ministcrio tht .TLtstiç ;.~ e Nogocios Intcriot·es o 
c1·mlito elo 6:850:~ , supplement.cu· ü. vet'b<t 9"
llO a:·t. 2" d<t loi n. · 74G, ({J 29 dn tlo!.ctnbl'O 
uc 10 O; 

3" discus::;ã.o tlo projocto n. 2':)7, de 1900, 
aut:)]'izando o Poder Executivo <~ :tiJl·ir ;~o 
i\liniswrlo da l\Iarinha. o CJ·edito cspcciiLl do 
G:OOO$ pam _ptqpr os vencimentos que, no 
conentc anno e no proximo 1hLut·o, compe
tem ao ox-secl'etarlo do cxtincto Ar.,;onal (lc 
:Marinha do Pornarnbuco JoãoSabino Pcreh·[~ 
Git·;üdcs; 

3a ÜÍ;';CUS3i\O do projocto n. 127, do 190 l, 
dispont.lo soln·o <t co nt<.tgcm (lo, antiguidade 
(lo posto do~ otrlciae;; llo cxm·cit::> <1 que S3 ro~ 
ferem os <1a't5. to o 2° da. lei n. 350, do 9 tlc 
clozembro do 1895.; 

Db:;cussão unic<L do projccto n. 163, de 1901, 
aut.ol·iz'tnll.o o Poder Kx:ccutiV<J a concodcr 
urn <tiH\Il de licença., com o ordcmvlo. a que 
ti vm· direito, <.1o 3° escriptm·n.ri:J do Tribunn.l 
uo Cont<ts .José ele Mome$ ; 

l" discussão clo projocto n. 113 A, do 1901, 
autorizando o Governo a abrir o credito do 
16:060$ para. pagar ao ba.clutrel Umbelino 
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de Souza Marinho os seus ortlenado.; , comer 
juiz de dil'cito otn di.sponibilidadc, cloconiclos 
do 22 de abriL de lSCH a :31 de dezem1J1·o do 
de 90:11 ; 

l'' discussão do prdj :,cto n. 22 A, de 1901, 
mal1l1anclo dhpr;nsa1· dos cx:tmos pmticos de 
que cogitam o.; ar~s. 28 o 29 do rogubmcnto 
do 31 do .m~trço .d.c 1851' os o!Uoiae.':l e praç~as 
do exercito ha,btlltatlos com o.; cursos das 
n,rmas a quo }JOt'tGú•.:(•m o dero.J:ando a lei 
n. ~:l9 A, do 30(\o ,j.Ltltieo do 1892, mt pa;r·~e 
referente a e.;tn assumJ~to ; 

Jadiscu;~ão dopl'qiodo n. l06 A, do 1901, 
auto1·tzando o Gover·no a aln·it· n.o Ministorio 
da Jusr.it:''" o Negocio·; Interiores o cr.Jdito 
ncccssat·io p:ua pagamento do }wcmio de 
vi<t~(,Jill.. de que trata o art. 221 do Codi..,.o 
do Ensino, contbridu a Pcdt·o Domosthencs 
Ra.clle ; 

P discu:JJão do Pl'ojncto n. 130 A, do 19 ; 1, 
esta.bclecondo que <Ls etapas dos ufficia.es do 
cxc1·cito c LliL armada nunc·a serão infm·io1·es 
c~ l$,100, qtmlquor que se.ja. a. guarnir;ã.u a que 

" pcrr.cnt,,o.m, salvo as cxccpç:õcs da, loi. 

. 9:~o. SESSÃO EH ll DE S!·;TE:\Il1RO l>E 1\)()l 

J>l'e.~úlencia dos Srs. 8fllyro Dias, (2" Vicc
P1·esidenle), Carlos de 1Vovw;s, (f o Sccn!
lan:o), Ya.3' rfe Jlfalfo (Prcsirlcnlc) c Cw·los 
de .Novaes (1° Secretario) 

Ao meio-dia p:'oc,•llc~-sn ;i. chamada., ;i, qn:d 
rc;o;pondom o; 'i'K. S<Ltyt·o Di<~"· Cat·lus U(l 

NoY<LO~, :\n.!.;·nlo Nof;n, J\g;Lpi l;o !lu.; :~lHtl.o~. 
Luiz nua.lhm· .. u, (:ahl'inl Salgado, S<i. P:dxoto. 
Sot·zc,l:•llo CtH'I'iia,, .1.,~1} i<:IIZOl .tio. Clil'i.;tino 
Cruz, Ounll<t ~[;u·l;ins, ({a yrnun1lo A rtillll', 
Nogucim .J\ccioly, Ft·edut·ko Hot·g('S, Gon
,,~. do Sottto, Eloy de ~otiZ<~. Ccko do Sonza, 
Teixeira de S<l, Uomesdo Matí;as, nricio 1'-'lllto, 
Cornelio da. Fon.->Jca, Julio 1le Mello, E!pidio 
F'ignei~·odo, AITon.·:o Costn, .los(~ Duarte, Epa.
midonelas Gt•acindo, Aectujo Gôos, Raymundo 
do 1VIiranda, Joviniano de Carvalho, Fausto 
Caedo;:;o, Seabt'a, Tosta, Franci~co Sodeé, 
Folix Ga.spa.e, Eugenio 1'ourinlto, PauhL Gui
ma.rã.es, Alvo::; Ha1·bosa, Adalbeeto Gnirrm
rães, P<u·a.nlw;; Mon&oncgro, Ucredia do Sü., 
Celso cl.os Reis, Nilo Pcça,nlm, Lomcnço Ba
ptista, M;trtins Teixeira, .Toaclllim Bt·ovcs, 
Tlwophilo Otwni, Fr<tncisco Veiga, Gastão tl,t 
Cunlu, E~pel'itliãu, Fmnci:,;co Salles, Carlos 
Ottoni. Olegario Maciel, Lanurtioe, Domin
gnes de CcL:Jtro, Dino Bueno, Valoi:; de Cctstro, 
Edmundo da Fonseca, Cn.j<tdo, Ueemenegildo 
de Moraes, Teixei:ea Brandã.o, Lin(~OllJho 

Serra, Carlos Cavalcanti, Paula Ramo.3' 
Franeisco Tol.cniilno, Francisco Alencastro' 
Amclümo Barbosa., Vospa::;iano de Albuquer
que c Diogo Fortnna. 

Abre-se a 1:1ess:'ío. 
São succes~iV<tmente som debate, appro

vadas <1s <~ctas llí1~J sessões de 9 e <.t do dia. 10 
do corrente. 

O i§; r.". Ednt undo da Fonseca 
-Peço ~t ]Xdavl'a. para uma explicação pes
soal. 

· O §h.~. Preâi<~"len.te-Tem a pelavra 
o nobre Do1mtado. 

O SI". Ed•nnn(lo da Fonseca 
(para tona explicaçrlo pessoal)-81•. Presi
rlento, quando lm p ímeos (lias tive a honra 
ele O l~Cttpa.e e ;ta tf'i buna, fazendo algumas 
considerações :>obre a aduaJ sit.uação poli
tica. conclui o meu pequeno discurso com as 
scguint.os palavras: 

«:\Ias, Sr. P1·esülentc, <1. ambiçã.o do 
Sr. Pl'esidcnto d:.1. Rcpublica. vae mais 
longe: G pt·eut~o contimmr a mar.r.er nus 
Est<~llos tL politic ''· da,s olygarchias ·o, 
para começar, S. Ex. determinou que 
para a vaga q no va,o abl'lr na pt 3sidencia 
tlo S. Paulo o Sr. conselheiro Rodriguos 
Alvos, Llovm·.i. ser eleito o i !lustre Sena
do!' St•. Ht'l'll<tt•dino de Campos! 

Sr. Peesid(mte, ninguom mais do que 
cu t•oeonltece o.;; serviços prestados á 
Rr.pnblica, o ao meu g~tado por aquollo 
illm:tt·J Sunador·, o re!embro com pmzet• 
:t ol'g<tnizaç\o da, del'c>a do tcrl'itol'io 
p:wlistJ., d ur·<.wte :L revolução ele l89J. 
l\Ias a sn:t canllilbi;ut·<t... s<ütidn. a:;
:.;itn do palacio uo Governo, rcmettiJa 
p:u·J. 8. P:1 ulu como um<t imposição, 
som consulta, sem auJiencia dos cltei'cs 
p ,lit,icos do Estado, lia. do f;ttalmon&e 
]H'OVOC:Ll' Ulll<t sch;ã.') entl'O OS l'O jJUbli
CiLI10.) llaq nelle Estado. 

O Pt·c~iuentc da R(:lpublica, que ao as-· 
sumir o Governo pedia o congr,~ça.menl;o 
de todos os republicanos, em nome dos 
altos inter0sso::; dêt Naçã.o, no terceieo 
a.nno elo seu governo, niio hesita em lan

' .;~w no seu Esl;ado natal o ge.emen da dis
coruia. o inicio de lubs políticas o dis
son::;õos qne não sa,bemos até onde potle-
rã.o chcgM'. .. 

E, Sr. Prcsillcnte, espero que cs3o 
rompimento ha. de se dar. aind<L tonho 
c ;nfi,mça n'1s meus patl'icios; tenho con
fiança, <tinü<t no.1 republlca.nos elo meu 
Estado; l.LCho que o rompimento é inevi~ 
tavcl, porQue, si assim não fàt', si não 
soubermos reagir contt•a os caprichos do 
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Sr. Pec,;idcnte tln. Rcpublicn,, qn<tndo 
tuJo estiv:w con:)ummado, segundo os 
seus desejos, então pe1·gunta.rcmos un:> 
aos outro:-::: qUI~ é feito da RepubUca? 
Como é quo ella desappareceu '1 E então, 
os J'C.:Stauracloees da mon<HChi<t, com o 
S·)l'l'i.)rJ nos la.bios,virã.o a.ssistit• <tos rune
ra.c.> üa Republicn,, c o meu illus tf'e pa
trício o Sr. Dr. Campo;;; Salles passat'<Í 
para a ltistoría com o nome de covei1·o tla 
Republica. » 

Pa.raT)ens aos republicanos de S. Pá.ulo. 
Para.bens ao benemerito pa.ulista. ao esta
dista. intomerato, ao velho e inc•tnsavcl 
republicano, que deixou a paz, a tra.nqui
lidadc, o 1lescanso a que tinlm direltn pe
los rel.cva.ntes serviço:; já pre,;tados á sua. 
Patria., para. voltar ile novo á luta, á activi
dade politica.e, reunido ;w:; rcpnblica.nos. vir 
guia l-os com as luzes do seu s:.tbee, com os 
conselhos de sua expm•ienciá, com o seu el.e
varlo 0riterio, com os exemplos de suas 
grandes virtudes cívica$ c privadas. 

Ma.ndo pa.rabens a Prudent,e de Moraes. 
Emflm, Sr. Presidente, podemos respirar : 

eiltl~ orga.nizado no Esta.do de S. Paulo o nu
cleo de resistencia ao Governo da.;; oligae
chias, á. prepotencia, á dictadura exeecida 
até agora pelo Sr. Presidente da Republica. 

0 Sn.. AZEVEDO MARQUES-Não apoiado. 

0 SR. EDMUNDO DA FONSECA - Está orga,
nizada a reacção, Sr. Presidente, á su brnis
são com que o SP. pl'c~idente do Estado de 
S. Paulo, conselheiro Rodrigues Alves, obe
dece á~ orden,~ emanadas do paJacio do Go
verno da. União. 

0 Sn.. DINO BUENO -V. Ex. sabe quo o Sr. 
Rodrigues Alves governa l)Ol' ::;i. 

O SH.. ED?-IUNU:J DA Fo::--1:-JECA - Estamos 
vendo. 

O SR. VALQIS DE C.\.STRO- N?to conheço 
dlctatlma mcLis ferrenha, do que a exercida 
pelo jo1'11al O Estado de S. Paulo. Isso é que é 
oligarcll üt. 

0 SH.. TEIXEIRA DE 8Ã-0lig:.trcltia do" jor
naU 

0 SH.. VALOIS DE CAS~'RO - D> grupo. 
V. Ex. lÜll conhece a política do Estadu de 
S.Pa,ulo. 

O Sn .. BRrcio FÍLno -Esta,mos conhecendo 
agora. 

0 Sl~. VALOIS DE CASTRO-H:.tvemo.~ de dis
cutir tudo i.'lso. 

O Sn.. ED:'IIVNDO IH FoNsECA ~ Sim, se
nhot·. 

Está aherb a scisão no partido ropubli· 
cano de S. P:.tulo ; o ma.nlfesto publicado 
pellt dis::ürlencia paulista -vciu consol:tr-me, 

porque rlcmonstt·a que, quando o an~o pa.~
sadu, dc$t~t Inesma tribuna, d.;chtrcl dosll 
gar-me elos corL·eligiona,rios que continua
vam a da.r o seu apoio aos governos do 
gshdo c d:t União, cu nã.o fôra. injusto, não 
fõl'<t exaggerado, não fora demasiadamente 
se v oro: 

0 SR. AZEVEDO MARQUES- Foi tão caute
lo.-;o que não quiz assigmn• o manifesto, o 
que muito o honra. 

0 SR. ED~fUND:) DA FONSECA -Não podla 
á:'>signal·o, porque eea dissidente ha m:.tis 
tempo. 

Este manifesto é consoladoP, porque veiu 
demonstr<tl' que o civismo, o amor á Repu
blic<t vivem <linda. no animo dos meus pa.
tl'icios e que, si a.lgumas vezes, por consiue
r<tções de ordem politica e partidal'ia, póde 
h<wor· tolora.nci~ e teansigencia, ha momen
tos , como este, em que a.quelles sentimentos 
devi:tm f;ttalmente explodir. A prepotencia, 
Sr. Pt·es{dcntc, a arrog:.tncia com que o 
Sr. Presidente da, Republica estttva habi
tuado a tran~mittir ordens aos Estados ... 

0 SR. DINO BUENO-Isto é uma phantn.sia. 
O SR. A~EVEDo MARQUES -Os Estn.dos 

protestam contl'a isto. 
0 SR. ED11IUNDO DA FONSECA- ... teve re

sposta no Estado de S. Pn.ulo. 

0 SR. V ALOIS DE CASTRO - Não conheço 
quem tive::>se mais longa. conde :cendencia., 
encampando c:tndidatueas de quem depois 
volta-lhe as co::>tas com <t ingr:.ttidão mais 
pedidcL 

0 Sn.. EDMUNDO DA FoNSECA- Ninguem 
encampou a minha c~tnd idatura. Com esta 
explicação, Sr·. Presi1lonte, venho responder 
;w appcllo que yeiu de S. Paulo. Applaudo 
a dissidcneia panlist:.t, esta opposiçfto que 
ll <t de soe victorio.:;a, ou por meio do voto, 
de;~nto das urnas, ou, entã.o, obrign.ndo o 
dict<ttlol' ao cumprimento <1 lei, ao re3peito 
dos princípios republic<tnos, que tanto tem 
dc::;prezarlo. 

U~I SR. DEPUTADO-Não apoiado. 

O SR. AzEVEDo MARQUES- Como, sinão 
por meio das urnas? 

0 SR. EmmNDO DA FONSECA-A opposição 
pódc obrig tr o Governo a ir pelo bom ca
minho. 

Ull:r SR. DEPUTADO- A opposição conta 
maioria no Estado? 

0 SR. EmiUNDO DA FONSECA - -E' o quo 
vm·emos nuis tarde. 

O anno passado, Sr. Presidente, quando 
me deilliguei do partido que dava apoio aos 
governos do Estado e ela União, disse que 
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continun.ndo sempre ropul)licano, era, en
tr·etanto, um isolado, um solchodo sem ba
hlhão, SQIU regimento, e esperava qt~e 
appttrocesse um hJmem c:Lp ~Lz de rcunu· 
tlebaixo da mesma hanJeira todos os ele
mentos republieanos disseminados, ql!e n~o 
se podia,m accommodar á actual sttuaçao 
politiça. 

A dissidencia paulista offerece mais do 
que eu pedia. 

0 SR. ANGELO PINHEIRO-Mas não deu 
progrn.m ma. 

O SR. EDMUNDO DA FoNsto:cA-Ha de dar. 
Não é um homem, mas uma phala.nge orga
nizada, em que distingo velhos cheios de 
serviços á sua Patria, velhos que veem du 
tempo da pt·opaganda, que acompanhara1~1 
a Republica dUl'ante to los os momentos mats 
afl:lictivos e amargurados. · 

0 SR. AZEVEDO MARQUES-DO outro lado 
tambem ha. 

0 SR. EDMUNDO DA FONSECA-Não ha du
vida. 

Vejo moços cheios de fé, de enthusias
mo, crtpazes de dar força e nova vidn. a 
esta Republica., já considerada agonisanto. 
Eu vou ser apenas ::;oldado ob:.;curo, mas 
quero acompanhar de perto este movi
mento que iniciam os meus patrício:>, um 
movimento do regenel'ação, reorganizando 
o antigo pi1rtido republicano, movimento 
àe regeneração que elles hão de saber im
primir, e~tou CG.l'to, na admini~tração de 
minha •Pª-tria e na política republicana. 

Tenho concluído. (Mttito bem; muito bem.) 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O Sr. Presideot.e- Não havendo 
numero legal para se proceder á votação da 
mataria constante da orde!Jl do dia, passa-se 
<i ma toda em discussão. 

E' nnnunciad.a. a cuntinuaçã.o lia 2" discu :
são do pr·ojocto n. 1 50 A. de 100 l, p<wec~r 
sobro as emendas a.presontada.H p;1l'a a 2:1. (lls
cussão do projecto n. 150 A, de 1901, que 
orç<\ a receita geral da Republic:.t. para o 

· exercício de 1902. 

O Sr. Presldent:,e~Tem a palavra 
o Sr. Affonso Costa. 

O Sr. Affonso Cost.a começa 
pedindo a indulgencia da Camara. para as 
pallidas e talvez inipertinentes considera
ções que pretende fazer sobl'e o as:.;umpto, 
sentindo que as difficuldades angmentam 
pela falta do rclatorio do Sr. Ministro da 
Fazenda. 

O facto de até então não tee o Governo 
publlcarlo e enviado a:> Congt'o,:;so o relatorio 
em que se devo d<tr conta.':>.do modo por qne 
se arrecad<-Lr·am as r endas publicas c 5C gas
ütr<tm os rccurs ;s do pa iz é uma il'l'cgulal'i-
dado gra vissima, q uand:J não se o q neit'a tra
duzir como Ulll<L desconsideração ao Poder 
Legislativo. 

Como fazJr e{tudos sobre a. situação do 
paiz, sobre ímpost:JS, ncces.;idn.dc de dimi· 
nuil-os ou modifical-os, sem esse rolatorio? 

Não se diga quo a censma ou ropal'o do 
orador é impertinente. 

Os Srs. Ministros, pelo art. 5l da Consti
tuição devem publicar os seus relatol'io8, que 
»erão dirigidos ao Sr. Presidente da Repu
blica c distribuídos por todos os membros do 
Congredso e nã.o ·ser<i., de ce1.•(;o, quando õ 
corpo legisla ti v o esti Yer fechado que es~es 
relatorios devam ser publicados e distri
buídos. 

E ainda. quando o Govemo procede n.ssim, 
desrespeitando a Conatituição, se accusa ao 
Congresso! 

E' exacto , diz o orador, quo temos · o rela.
torio do honrado rela.tor da Comrr.issão. o 
Sr. Soezedello, bello e impol't:l.nt e trab.Llho 
quo nos dá muita. luz, porém que não justi-
tica <t fa.lta do Governo. -

O Sr. Ministro d·• Fazenda .i ulgrtr-s J-hia. 
dispemado de mandal'- no.~ o rela.torio deante 
do esplendido in folia do Sr. Serzedello 1 

O emaranhado da questão financeil'a, a 
falta do rel ~torio c noticias, dados officiaes 
uo ultimo exorcicio, o volum•;so trabalho do 
relator, em cuja riqueza do int'ormJ,ção e ta
bellas o orador se p01·deu, tudo a.ngmeota o 
seu embaraço no estudo elo orçamento, da. 
crise e da sittmção, e:>twlo CLUO deve set' ba
s_e:tdo em 1U.ctos e não em pt·incipins de eco
nomia lJOlitica, cuja. existencia como S('!0ncia 
conte.~ta. 

A pretcnç?i.o tle onf'eixal', com f'orçtL de 
scioncia. uma~ t~Lntas opiniões o pl'incipios 
sobrn riqHcz LS, e;LpiL;d, impustos, cLç!,, ~~ re
lath·amoJHC m:HICl'l1a, p.>is twlo is . .;v on tt'<LY<\ 
nas linllas g'Cl'.LCS tia atlnlillbtt·aç,;·(.,.> c tla po
lítica. 

Quesnay, o considerado pac da scicncia da, 
economia polit ca, como diz Macleod, dava 
a.os seus estudos o nome de Di1·cito .iYaltwal o 
Adam Smith,tantonão a consiilel'ava sciencia. 
que ao seu trabalho denominava-Uma in
~Jestigaça:o sobre a natureza ·e a cattsa elas ?·i
qttezas . 
· Com e1feit), a sciencia esta.belecc princi
pias e regras c prova., demonstrtt a. verdade 
des:>as regras ; o.; princípios da, economia 
política. pl'ecisarn dcs:.;a certeza .. 

A a.ritlunctica diz ttne 2+2=4, 4+,1=8 e 
qwLlquer que seja a collocação dos tel'm 'S o 
resultado não se tdtera ; n. geometria cs"fudl.l. 



Câmara dos Deputados- Impresso em 21/05/2015 09:13- Página 4 de 18 

94 - ANN AES DA C AMARA 

o arnrma, eom pt·t~cisão, :1 mo!lida. dos cot•pos ! A no~:~a eit•enlaç~ão ~~ fiducia1·ia, é, pot• si 
o seus volumes; a astronomüt pl'Orliz os · só, muit1> sujeita <t o:;cillar;ões, havenuo sn· 
f<J.ctos do espaço infinito c ninguent contost:t, pm·o,lmndancü~, béU'itl.oia,e o om·o,quc nntão 
mais <ltW o sol. como c~ntro do no.ss:) sys- :t~s11mc o }H)_)el do YOl'dadeirn. ll10I'l~<vloriét, 
tcnn pln.nctn.t·io no:; art·asLn. om Sll<t c:a.neiea , f;cntlo pt·ocut·ado , solJC por furç:a., o d;.tlti a 
YCl'tigiiiOSa }):ua. a, cons ;,cll:tção do IIcrculus; j baixà JJatLu·al do c.trnhio. ·· 
a geologh pcrful'a a tet't'.t. o dmnonstr·a Diz Maelootl: «Q11an •!o so l:tnç:L urna enris
como sn i'orm:~ram as snas c::unatlas; a all<L-1 são <leve-se. ter mnito em ·vista ClllO urntt 
tor.nia di,;soca o organisJJIO llllma.no ; a chi-~ mn.iot· c1ua.ntirLdo de mo~d:t não sej<t omit
nlic<L det::OIIl)_)ÕC os co1·pos roubando os scgeo- tida do que a convcetivol em ouro. 
dos ela naturcz:.L Si a Cllli::l::>U.o fl!t• altím,scguir-se-lw. o mo.,;-

:Ma.s a oconomh politiea ú variavcl em lli'o t•csultado q11o se dei com a emissão e"'ccs
scus conceitos, pnllubm as tiCeorias e são siva de pr:tta; eahirü. em dcsconto,e as con
descnéontr-ado., os prlncipios; app:1l'cce ;:~I sDrl ucncias ncco :sari:LS a, urna mueda, dt~pt•c
Balança rfo Comn~enio o esta tlwot'i:L é por cütcla, Ütt'-SD-ltão sent.it·, o prcç'o do metal 
1im condcmnad:t; ina~tgnra-so o protcccio- subir(t o lmix:u·üo ·os cambios estt·ancrciro::L» 
nÜ'lUO c logo se def'cndn a libenl:Ldc rlo com- E accre.,;ecnta Bloc:k: «lún tho:>c ~J papel 
mercio; emfim um dcdalo de opiniões, theo- moeda (, uma anomalia e suei. Cll1i:->siio só 
ri:1s, pl'incivios rtuc não toem, niio podom ter pódo oxplic<u·-~c pur uma necessidade. 
o cunhu scicntifico. Pant qnc o papel moeda cmgeeal circnL3 

O proprio Mac1cod,que i;fí.o apolrogi:':ita 6 da ao p:tr, 6 pt•cci~o flliO o Governo não ultra-
sciencia da economia )_)Jlitica, diz: pas:-;c corta; medidas c não seja cmittüla 

« E' a. touos os respeitos uma sciencí<L ex- ;:;OJ~:m:t ;'>upcriot• ú que o paiz snpl)?l'tét. 
acta, :-;obr·e touos os a.~sumptos de que trata, -~J,.?,.c .. ovet:no ;~lJ~s:t,. o numerarw torna·SC} 
é possi·l;el chegar á verdade absoluta. Po- ex~e:s:stvo c se deptcc~<t.» . 
rém, em rluestÕes como o imposto, leis sobre- - . foclos C3to,; concm~o~ toem o apoiO de 
pobwm, emigração, etc ... lal 1;ossibilidade :-:;tua1·t 11111, quamlo d1z: 
nao existe.» «0 valor_dt1 muod.a depende da:-; dcspeztts 

Pol' tudo i::;so não se filin. 0 orador a. dou- dtt pl'oducça.o, da ullOt·ta c da l)r:ocur<~, cu mo 
tt•inas cconomicas; procura cswtlar factos, acon~~c~ a todas as met·ca.dot'Jas, mas com 
n.ttendendo á cxpericncia, 0 é assim que vae c~t <L_ Lllf.h~rcnç:.L, quo ~)a.t•;_t as moedas toda. a 
c.~tudar a. receita. dumnmçcw de quantidade olOVtt o valor c 

Ao finda.l' 0 anno dn 1897 0 no principio todo o _augmento ? r_edt~z.__ nn. )n'opot•ção do 
de 1898 a, si tua11üo do l)cbiz ora grave, <tppa- accrcscuno ou da dun_Inntç<tü. » 
rcciam em toll.tt a sua nudez o:; deficits dos O ~>r:Lllor· pcn~él: pois, qLW 1~111~ :aus:tprc
orç:amcntos, 0 t.:amlJio chegou á tux<L do 5:3j-J, domlll:L_nt~ da. b:uxa do camlJto foto cx<~esso 
c sú pa.t•a c 11Jt•it• a üillüt•onç:<t Jo camlliu .iJO C.j- o la::; e1.111~~oes de pa.p0l I~or~da; r;•lon~IH·a a::; 
t.t·:wgciro, u GüVl)l'HO cat·ccia de llO.O!JO:OOO:i-;, t,ltco~·ms de L:t!ll', <t _emts~ao do.~ w:s1 . .ff1Wrlos 
IJHanclo a rccoit 1 Ja u ni:'í:J apenas cl!cg;vv':.t em l'.l'<tllça. quo occaswnou grandes malu~, e, 
a 2-->l.OOO:OUO.< 0111 fim, a; gl'<.tn<lu~j cmis~õo::; ela. Alllol'i.ea du 

Era a crise- em todas as suas ma.njfcst<t- Nor~o em l::l3Ci.- _ 
ç~õc~. cl'isc- lH'uYcnicol;c lh poli1;ic<~ !los om- Na.•) compr·ehcJ~Üt! como n;tLttt·:dmc0!.c, ~l!
prcstimo,.,;, :tggmvcul<t pel:t d.tn'l':~nn d:L" gtuHlt~ :Ls nn t..: l\~-mL.ulLH ~lu l'~>ll~lllUI'l'lU c lll

emi...-~Õl'· ::l th 1tt'lllllJ1ka, lllll:L YI:J-dadt~ÍI'a d11sÜI.:t:' dol pa1:;., a. eu•enla<,::10 do ll~~Jll'l 
inundao;;"tll do pajlcl-month_ 111unda, que t.JI'<L em 1:--i::l~Jdo l!J~.~IJO:O : JO), C'IJ 

t~1.7A l•Hu 11.\ ]!] v 111:\ 

Emprô;timo .. ____ . _ .. _ 
>> 

Íl 

>> 
» .......... . 

Oc:: iic .......•......... 
l•:mpJ'f\St.i mo ..........• 

Anno 

J8G..; 
187\J 
l il8:l 
li-i8í-l 
188:) 
l<-i8J 

18!)5 

T11l,:.tl, ••. ,,, .•.•• , ••• 

putle~::>t\ ukv;;.t· nm lK~Jt) a 71:\tj. !J 11:000$, lllla
I.J'Il v oze:; mais. 

H a <tuom pr-nsu, un i,J\JGan to, quo, mais rh 
qu0 as emissões n cxdu:':liva.mcnLo, a eaus:L 

Qurtni.ia d:t crise c coll:'!cquunt.e baixn. do eambio é a. 
.'. ', Jnl:LJH,':I• du (~l!lllllll'I'CÍI) llllS :':iUl' dü:3Í":LYOI:'i~Vl'l 1 

l .2H7. 100 por<Jll;\ ÍlilJH)I'i.nmrH lil:ds d:• qnc nxpprl;:l.mo~-
2.7./4.000 A tllco1·ia, da Dalau ça rio Coimilcrcio ü urn:t 
::. :~02.000 Lltcori<l. vell~:t L: ha.tida, ontt·n ou~; t· o:; por Clc
::i.72D3.GOO mcnb, Coquelin, .J. B. Say o lVIaeleod e a. prc· 

u.·L:.l8.'8.2UO \. Vé~l.ocm· ::(JJ'i<t maisl'Íco o pai!. que, liquid:trhl,:l 
2. 0)(). 000 a 'l :mas cJnta:; com os otlt1·os, dispuze,;_?o de 
:l.HSO.lOO lll:th Olll'.J. 
7. :uJ . GOO o pdncipi u ~~ flLl .~o. pni:':l si o n~Í.!l J'o~sn. n. 
----- Ucspanln, 11Uo dispoz dcLS gra.ndeza.s úo novo 
'14 .~70. 600 mundo, nü.o nos :J.pre~;c1J t;tl'ia l11 :jo uma pro:;
-·-- ------- peritladc 'lliC nrto f'u.z invuja a ninguern, 
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Pelos quadros quo lê, demonstra cpw nào é 
Inais pro;:;poro o l1<ÜZ quo dispõe de maiol' 
sloch elo, ouro o prata, cumo tamlJGm não ú 
mai;:; rica <t naç~io quo exporta m<tis do quo 
importa. 

QHarl1·o do stoch de ow·o e 1n·ata rle alguns 
paizes em 1892 

Paizes Ouro Pt•ata 

Inglatm·ra c Ir-
landa,.. . . . . . . . . 550.000.000 l 00.000.000 
França. . . . • . . . 900 ~ 000.000 700.000.000 
Alloma nhã. . . . 500. UOO, 000 205. OUO. 000 
E". Unidos..... 687.000.000 556.000.000 

Total. .. 2 .6:37.UOO .000 1.561. 000.000 

JJiédia da impol'laçr1ú e e;;:porlw;.{fo ele alg1,tns 
paizes 

Paizes Período Import. Export. 
Franccs Fr::mco8 

Fra,nça ..... ,. 1886 u. 1890 4.436.9 3.753.4 

Allemanlla (l) )) 

Italia ........ . 
Inglatere<1 ... . 
K Unido;:; (2). 

Milhões 

» 4.482 
1.391 

1800 5.871.4 
1888 :3.800 

Milhões 

4.315 
1.100 
4.757.:2 
3.580 

Quadro da im)Jal·laçtío e eccporlaçr1o de algtms 
JiaÍ.'JCS 

(Arthm Rall'alovick-lDOl) 

Kumes Annos lmporLa~ilo Expoi·ta\:ilo 

Ingla.tül'l'a lRD;S .~no. o~K 70.2 2D3.i35DA20 
» l~üD 4S5.u:~G.G~3 :1~5.042.4L17 

» 1900 5: l2.G3:3.'18G ::5"1.0DD.2N..; 
Allcrnanlra 1898 5.4:lQ.G7G ~1.11 0.5.05 

» lt-J\)!J G.7s::;rr~8 4.:lGSAOU 
» lüUO G.s:t:.:112 4.G5G.?!Jl 

No Bl'aZil Juo;,;JJLO j;_L ti VCIIJO::i eamlJio ;_~Ho, 
situa.ç~::í,u pr·ospot'a, CJIIando :~ lmlanr;a. nus OI'<~ 
enntt·;hl'Üt; u quo Lndu pt·ov<~ l[llC nil.u {uum 
1·azlio o:-~ quo filiam a. cdse :w f:Lc:.o do no:,; 
sm· rlc.~I'<LVOl'.l.vct a balança do comme!·cio, 
mna. YCJ'tl:ulnira. n[;opia. 

1\'fa.s. qna!qllt)l' CJIH~ trnlla, ,;jdn a. cans:1. 1l:l 
r:ri:-: '. a silna<_,;-ín ~>m l )'{D/ n l <-'\H nr:.J. !!Ta.Y(~. 
nrgindo alglfli1:1. pruvidcnei<I, cnr~-t·gk:.tJ:. 

Fez-se o (dnrUn.r; Zoem, unn moratoria dm 
juros du. divid.a extern<t e das ga,r;_mtüts tlas 
e.~trn.clas de feero, por trcs anuo;:;, •rocobcmdo 

(1) Diz Matu·icio Dloek: ~ Le commerce v:t en 
grandissn.nt, mais la popnlation en se mnllipliant 
voit. r.mpOl'tation depassct' l'expodation.» 

(2) Convem não esquecel·, como diz l3Jock, que 
as Lat·iL-..s eram quasi prohibitivas. 

os crcclol·es titulos ao onvoz de dinheiro, até 
tol'n~inae •~ mora.toria ; pagar os juros da 
divi(ta com tiiiulos de uma nova divida com 
,juros pos:1dos. 

N;l, oyir:ião _<lo omdor o fwulin.r; foi uma 
o-po~·ar;ao mfel1z, c o resultaclo ü que a nossa 
<~n:uia, qu? em 1808 era doS:, '14.274.6'10, é 
ho.Jc, tenmnado o accordo, de .\:, 49.387.443 
ou rilaH cinco milltões de Ziu1·as. ' 

ComlHl'a a moratorl<~- hraziloira com a 
obtida, pela. Argentina o, dadas as condiçõJs 
roptü<~ o (itndinr; poot· do que foi o accord~ 
Pellogl'ini, desde que a. Argt3ntini1 vinha de 
uma. revoluç~ão, t,inlta o ::;ou thesouro ex
lt:wsto, os lmncos compromotticlos uma 
situação de i1ngnstias, como diz lVI,~rtiuez · 
e 11t)s nà·) tinlnmos toc:trl'o a cs;,;a lllüb., atG 
<~ ulrinn hom, apoza~· do cambio, p<~gav;_J,
mos pontu;dmcuto os Jut·os da divida,, c não 
tínhamos pe-dido <tinrlb. <to povo os grandes 
sacrificios a, que se sujeitou o (imdinq. 

O_tunrfú}[J foi, sem contestação, llll1<1 opc
l'étçao ma, o, entretanto, o Governo so or
gulh<t em la,nçar <tos q_uatl'o ventos o <111-
nuncio de pro;-:;peridacles, <t volb dos pag<>· 
mcntos em ospecie e f<tlla muito alto nosso 
t;a,lrlo de O:JO mil libras quo tem em Londres. 

rvras que s;t!dos ~:i não pagava a divida? 
pergunta, o Ol'étdot•. 

O rcglmon do (umlinrJ impunha a m<tis 
:severa economüt e o accumulo do capit;_~cs 
em Londt·cs pi~t·a, que o p;_üz, finda a mo~ 
l'<'.toria, pud.os~e entrar na. swt vida not·ma.l; 
pob bem, os decantados saldos não corre
SlL111llceam ao.; sacrUieios do povo o nem as 
economias :tpregoatlas se fizeram, uma vez 
quo, <;1n lfl\JV. u Scthlo dt~ que -ütlh o Gover
uo ~~do lG.OUO:OllO$- papel. 

O o1·ador clmnm ~t atton(;.fio rb C:umtr<t 
p:mt o quo c1w.ma-«nfinislcr-io dos crt'rlifos» 
p:lis om l::lüS,impm·io do fiouUng, abrira.111-so 
Cl'Dlli t;os na i mpol'tancia, do :l7. 20:!: :H\JS; c 
em lSDD. d:~ imporbncia de 27 .060:817.S (t·o
lal;oríu !b l•'azcnd;t) '!lot:11Hlu-se (o i:-d;n (~ <[tlO 
<i '()\ I;J'i~<JL'di !lado) q ll(} l)OIO l10YO I itiu ÍS l,et'Íü 
S<'- g:1,SÜt mai::; do <prc pdo tlo lntoriur, ~~ujo 
ül'r;amento é do 15.ülü:223$, do <iLLC pelo ([O 
Exterior, cujo OI'Ç<tmonto é do 726:020.~, do 
rp10 pr:lo rla M<tr•inh:t, 23.200::-l37S;OOO! ! ! 

Aponn.s os Minis1;ol'i:~s d:t IndJistt·(a c Fa-
7:f'llila ~:To ma i:,; dispO!Jdio;; 1~:. coni.inu:t o ora
dr·l'. pois :JS do8}lf:'Za:-\ rh Guel'l'il, orçarias em 
,f) rnil (~ontus, :-;ft::) qlla~Ji ignao.l <L cífht do 
:;7 mil c•Jl!Gos dos cJ•editJs abertos om 1898. 

Entonrlo fJUO pol' tudo isso o p~dz so cmcun
l;mrü, depois do f'unrling, em condições 
poioro~ du que antes, poi:-; annun.lmento o 
GoYerno c:wecercL do·-~ S.OOO.OUO ]_)<11'<1 todos 
os serviços no excorior, o não sabe co1no ha 
de con.;oguil-os.dcsltc ClUC o impo::>to orn ouro, 
20°/

0
, dosi;inn,do a esse serviço, attondon

dt:-se (~ gl'andc diminui~:i.~o da renda do ím-
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portn.ção qnc se vac not:1.n<lo, a})en:l::> l)Orlerc"~ o no'l,:o ct•odito e qn:tsi m:l,i;a.sto no coraç~ão · 
prorluzir :!l.ti!IO:r:oo::; ou sej:~m .\.: 2.:500.000. do prW;) a DSPQI'!lfir}:l, d:; um;,~ virh mcllwr 

Mas si tmtumll~Ju qnc \.:, 5.000.000 ú um:t peh ltnpuhlic:t ! 
qu<tulLt oxngOI'i.Ldét, ~omomo:~ por base das Sim, o pt·ese rte t} o imposlg, (~ i.t miseria, · 
;h~;;pez<LS no oxtel'ior os-alg:nisrnos q11e nos t'l a fome. E o futuro'? !•:' a tluvi(h, é a in

.. / fol'fJCce o relaí;or·, ,s_:: 3.599.000, c sn<t affirrna- cm·écza, é'" somlwa ... 
tiva não se altm·a. E on, corno republic;rno c como patr·iota, 

Até fintl<tr o actua.l oxcecicio, accl\ititttdo se niio vosso ab:.tf'rtr o::;tc grito llUe me vem 
o calculo oífici:tl, o Govemo :.Linda potlnr:i, Ü<t alma : 
pag:tr as clespezi.ls no cxtel'ior; do f'urul'o exoe- fJHo vculi.~, palria mca? 
cicio om dcanto começarão a app:trecm· as (Jitàto bem, muito bem. O orarlo1· e felici-
dialculdadcs. tado pelos sens co !legas.) • 

Pela mensagem verifica-se que,_tJHo o p~1.- Fica a <ti:cussão :t'liach pcl<t hora. 
gamcnto dejullw, S 1.700.000,vlwifieado llllt 
saldo de 600.000. c:tlc1tlad:L a rr,mü:L elo irn- Ccímpare:.cm ma.is os Srs. V<l.Z de Mello, 
posto em ouro em .S 1.800.000 (o quo não se C:u·los Marcllllino, Allmquet·quc S·;rejo, Ar
dará, <tttenrlenuo-se á dinünuir;ão da impor·- t,h1u· Lflmo", Antonio ll<tstos, [nrlio do Bt•azil, 
tar;ão) descõntctdas as S 700.000 crnpt·est:lll:ts LuizDomingncu\niúo de Abi'CII..Toão Gayoso, 
ao Banco da l~cpublica,l·e~tarão ao Govomo, Joa.quim Pires, Thomaz Accioly, Virgilio 
no fim deste exerclcio, '.S 1.700. 000, o <Jlle Bl'igido, F'l';tnci~:co S l, Sergio ~aboya, Au
talvcz não chegue para todo 0 serviço da gu.-;to Severo, Ti1Vp.res do Lyr:~,, Pereira Reis, 
divida. LimtL Filho, Camillo do Holland:1, Eemieio 

Nos proprios termos com quo se cantn.m Continllo, Pereira de Lyra, :vi:Llaquias Gon
os louvores do Governo, encontra 0 orarlor çalve-:, J'vful'CÍl'it Alves, E.-;rnl~mldino Han
os espinho>, poi.~ si a situação é prospot'a, deim, Pedro Pmnamhnco, Ar;roxellas Gal
si os saldos são vcrd:1lleil'os, si o paiz molho- vão, lV,drigucs D.wia, Sylvio Ronwt·o, Castro 
rou as suas condições financeira.~, p:1ra q uc RelJollo, N ::i v a, Augusto Françn, lVliUon, 
continuar a cobr:1r 25 °/o oueo sobre <t im- Augu:;to de Froilas, Tolentino dos San.tos, 
portação, um vexame enorme que encar,:ce Etlnal'uo Ra.m .s, Galdino Lor.~to, Pinheiro 
as mel'cauorias, para que manter e:ssa rode .Junior, José :Monjat•dim, .Josó Marc ~Hino, 
strlcta de impostos de consumo em quo Ilemiquo Lagdon, Nelson de Va"conccllos, 
cada vez mais so aperta e difliculta a vida Raul Bltrr JSo, Antonino Fiallw, Alves de 
do povo ? Brito; Pc·reir<t Linn, l\Ion toiro da Silveira, 

Para que se fez o (imrling? ;\lf'rcdo Pinto, Lamounim· Godof'rerlo, May-
Para fazermos s:terifidos durante kes an- J'ink, La.ndulplw do 1\IagalltiLes, Rorlolpho 

nos c os fizemos; p:u·a soll'J'ermos o poso de Paixão, Pad1ta H.czcnilc, Bueno <le Andrada, 
impostos durante a rnoratoria c tcl'mos dr~~ llurlolplw :-Jit•and<L, ,Jflctqnim Alvat•o, Luiz 
pJi> <t compensaçã'l, ;1 volta do crcrlito pn· Piz:L, Azc\·odo Mu.t·ques, Ovirlio Abt•antcs, 
blico, um regimcn mais livro c ~mwo de Benedicto tle Souza, Xu.vlor tlo Vallt\ La
vida; nada disso, pot•ém, nos succerln. . 'menll<t Lins. Ha.I'hosa Lima, Angelo Pinheim, 

Cuntínun.mo.-: no aporl·o colJlo dut•ante 0 Gurmano Jfasslocltá, Vld·Jrinu Monteiro, 
{unrling, sujeitos ao mais pesado s:wl'ificio Alrrcdo V:well<t c Can)pos Cal'ti:n·. 
do impostos pela União, pnlos EsLado::!, pelos !Jeix:un rlü comTJarcccr com caus L partici-
municipios! · }l:tda os St·s. Ul'lnHIO Sa.nto~, .Josú Boil;cux, 

Qunndo Napoleão, ag11ia, das victnl'ias. cn- Podt·o ClWt'lttonii, Rodrigues Fernandes, (luc
sn.iando o vôo ú.s regiões ú:.~ illllllol'tali- tlellm 1\IuHrã.o, Soa.rcs Noiv;t, Tl'indctde, Silva, 
úade, voltava ú. França pt•cstigi:tdo pelas Mar·iz, Esliaeio CoimlJra, Ma.nool Caetano, 
glorias imma.rces.-;iveis da. C<Lmpa.nlltt dt Ita- 1 Vc1·gnc de Abreu, MtLt'colino Moura, Dionysio 
lia, e encontrava a p:.ttl'ia dividida por fac- Corquoira, Sampaio Ferraz, Iviartinho Cam
ções políticas, compeomettidà no extm,;ior, pos, Silva Cas~ro, Custodio Coelho, Julio 
assacou <to Directorio esta veltmnente a.pos- Santos, Pm·oil'a. elos Santos, Aureliano dos 
tro1)he : « O que lHtvcis !{dto dcsttL Franç:~ S:wtos, R;1,ngel Pestana, Estevão Lobo, Vi
que eu vos deixei tão brillnntc? ». rialio Ma.sc~renlms, Jos(\ BoniJ'acio, Iluefonso 

Ah! $1'. PPesid(mte, exchLma. o oradr)J', Alvim, Penido Filho, Bueno r\ e P<tiva, Adal-
. quando o p:1iz. inteiro, quo ern lHOS voltava bort,o Ferraz, Le0nol Fllllo, Necn:-io Tavares, 
par·::t o Sl'. Prc~:idonte da RCl1W>lica todas n.s Antonio Zaelml'ias, Art,Jmr Tonos; Manoel 
:mas syn1p1tthias, as mais sinceeas e <JS nwis Fulgencio, Lindolplw Cae!;;111o, ~vlir::tndit Azo
vivas, tivce de prol'crir sobr·e esto Uovm·no vedo, Gust:rvo Godoy, Fernando Prestes, 
o j11izo inllef'fJel ivel que a historia 11:1. de re- Olivcir;1 Bt'<tg-a. Adolpho Gordo, Paulino 
gist,t·a.t·, tt~lO ter:t pêU'é~ S. Ex. expressões mais Carlo:-;, All'l·edu Ellis, Antonio Çinl;ra., '!VIanoel 
bt'<Lndas nern pal<tvra.s mai:> doces: malba...: Aives, Francisco l\Ionea, Pinl;o dl1 Rocha, o 
).'<tta;;te o:-; 1Jens lltLüiOnl\es, eompromettcste C:L;-;.-;iauo do N a:-;cinwn Lo. 
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g sem éausa, os Srs. João Lopus, João 
Vieira, Rodrigues Lima, Ieineu Mti.ehado, 
Osca.l' Godoy, Augusto d~ Vasconcellos, Sá 
Freire, Barros Franco Jnnior, Deocleciano 
de Sonzn., Olivcir'a Figueiredo, João Lui:li, 
Monteiro de Banos, Carneiro üe Rezende, 
Henrique Salles, Nogueira Junior, Eduardo 

· Pimentel, MoreirtL da. Silva., Costí1 Jllrrior. 
Clncinn.to Braga, .João Cn.ndido, Alencar Gui'
marãe:,;, Marçal Escobar, SmLl'es 1lo; Santos e 

· Rivadavia Corrêa. 

Passa-se á 

do Minas a quem é sempre . dévida a contí
nencia- á patria do immortal proto-martyr 
da liberdade republicana. · 

Dema.is, Sr. Presidente, para. procrastinar 
discussões, eu nã.o tenho nenhuma aptidão, 
tanto que, como V. Ex. sabe e a· Camara, 
e>tc a.nno occupei a tl'ibuna apenas p01· duas · 
veze:;;: uma, pa.ra SLl~tentar o meu voto ven
cido no seio da, Commissão de Gonstituiçã.o, 
Lrlt'idtaçã.o e Justiça. no peojccto do suspensão 
tla. b lei de liquidat.~ão fo1·r;ada. dos ·bancos 
naciona.es, c a outra., qu_and~ tive de·. 0_!1- . 
dcreçar i.í. Mesa. uma reclamaçao ou pct.rçao 

SEGUNDA PARTI~ DA ORDEM DO DIA- dos op tm~r:ios do oxtincto Arsenal do Ma-
rinha tl:> meu Esr.a.do, que soliclta.va.m . o 

E' a.rmnnciada. a. 
cussão do pi·ojoci;o 
rando a. classe l '\ 
Alfandegas. 

con tiJ1uaçã.o da ' I (L dis
n. ti2 A, de l90l, ;\lte
n. l, , d;~s Ta.l'il"as da.s 

pa.g<trncnto de . i"iii<LS pensões atr<~zn.das, 'já. 
comdgna.do nm Vl!l'lJa. do or·ç~~mcnto e a que 
o Se. ~Hni:;tl'u da Fazonda obstinadamente 
tem rocu;.;ado atteudo!'. Por· f'allar nisto, 
Sr. Presiden lic, V. l·~x. me permitt<t que mcr 
afaste um pouco do objecto da discussão 

('~ Sr. Presidente-Tom a palavra do peojecto de que so trat.a., pa.ra fazer uma. 
o Sr. TGixeira do Sú.. d.lgr·essão, em quo pretendo manifest<:-r-me 

co 11o1 •• 0 actua.l go:vorno do Sr. Presidente _ 
O Sr.. Teix~ir=;t de Sã.-:Sr:. Pre- dí11~ 1 ~~ hnca, injusto at(1 ú. crueldade · para 

sidente, qua~do (llscutw este 'IJl'D.Je~ .Go! em cóm os opemrio8, pa.r;t con.1 a classe traba
uma das s0:ssoos passadas, · o meu dtstlncto llt'adorn. o laboriosa. ; c a.ht·mdo as a.rcas do · 
<1migo e c9llega. de bancada, . Sr. 1\lfcwso Thcsom·o .<tus syntlicatos, ;ís indemnizações, · 
Costa, cu dts~e. em n.p:t['to, que, cs.ta_b?le- aos cshanJn.mcn l;os pcl<L ycrba secreta. da. po
cendo o · proJccto ~tm Hnpo.;to prolttln~; r~o, licia, que, do 1lilt em <ltu., absorve cl'edrt~s, 
receiava. que eUe vtessc pewra.r: a.~ condtçoe;;, como:; cnt;eolinhtulos no Jonu~ldo Comme1·cw, 
da l)Opulação desta Ca.pital, que Jíi consome ' 00111 a tr-:1.n::;ei'ipt;üo <lo discursos dos seus do
carne n~á o figado apostf~(3ll2~(lo (ri_so) o tttp l<Jnsot·e~ ;~c[lll c no Scnu.do, ?. a~nda com os. 
que_poJlta provocar. um pedtdo de. l!Hlcrnnt- con J;ract~s (i;L Ccn_tptl, ~tuc Ja :vwram em. a_r
zaçao da Compa.nhu de Ca.l'l1o~ Vet'ÜO::l, !pte 1·ebunta.ç:w itl.!í ao lH'u}mo g:~bwoto do M1n1s-. 
exerce nesb Capital o monopolw d.oste com· tro da VianTi,:),OJU aerebcntaçã.o do vasa podl'e . 

. mel'<: i~, p~r . honra c glot•ia. da Uniã.o o da Jâ ouvi: s1•• Prcsiuentc, dizer um dia que 
Mu,nrCipallda.~le.. . . . . 0 Sl'. Pl'o~iden~c da. Repuulic~~ não é o cul-

E.'ltava enta,o a meu l ,t_d~ o meu tlu;tmcto pauo do iiodus es ,;cs f;.~ctus vergonhosos que 
co_llega,, Sl'. Rodolpho Pa1xao, Deputado p9r ;;c Mcm d:ulo durante 0 seu governo, quoa 
Mr~;~s, que. o_bs(rY?u que, ~~~ran~? ~ ques~a~ ::nm <J.UC:-Jti'í.u, a s_ua preoccupa<;ão unictt, é ·~ 
d!l' 1nde_mn,tzaç,to, a ltypothesc _scua.lthtdnus sitmwã.o Hn<Lncctra.... _ 
;;1vel, <L v1~ta do contracto lll!lOYa.do pcltt > • • 

companhia com a. Municipalidn,do. _ ·O Sa. Esmm.AI,DJNO BANDEIRA- De que 
Não lio-uei mais ímportancia a esta. questao ollc nada. entende. 

de 1!11~<1° pretendida .indemn_iZ<1çã.o; porém, o s11.. TBIXBIH.A m: SA- ... o que as::lim é 
subsJStia,-a _outra ~luv1da. o m.~ o-motivo que olle diri<Yido pelo Sr. Ministro da Fazenda. 
me traz.-hOJEfá te1buna.. . . o ~ , 

Dahi, Sr; ·Presidente, hem. pàue vor-a O SR. CELSo DE SouzA da um aparte. 
honro.da bancada. mineira que não trago o o Srt. TEIXEIRA DE SA-Não creio, SP.Pre-
proposito nem o in·mito de peocrasbinar a. sidente. . . 
discussão, de obstruir a 1\a.:ssagem do pro- Seri·_t preciso suppor q~e 0 ~r. Presidente 
jeeto ; mas, si assirr~ fo.sse~ acl~o q uc a !llesma d:J. Republica fosse um nnbccJ l, um homem 
i!lust1•e lJancada na.o detxarut, por IS::io, de som imputa.bi~ldade mot•al.. 
continuac-me a sua tolêrancia. c lmncvolonciit; Ao coJltL'<Lrio,o quo u.crcd1to o do qm:l estou · 
si, a.caso, eu (1 uizes:;c usar U.osso recurso p<tZ'· convcnciúo 6 que ollo c;uTogn. com todas as · 
lamentar, certa como sei que está de que o responsabilidttllos dos í'ttctos o vcrgonlms do 
pt·ojecto h a de pa.ssu.r, sejam qu:ws f01:om a.s seu go ve:·Jro. 
razões que se lhe opponlltHn ; n~o d~vHlando 
dtt estüna que lhe consagro, nao so pessoal- O Sn .. RoDor,ruo PAixÃo-As responsabU~- · 
mente, como tambcm _pelo respeito que dados toda& reca.hom me.'lmo ~obro o Presr· 
tenho pelos legítimos interesses· do l!)stado deutc da Republica. 

Can1ara V oi, V. 11· 
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o sn. TErxr:mA. DE.'SA-Dizhtm quo olle Pornambuco, Sr. Presidente, t~'io 1ol'te ná 
. q_na.si sempro cedia ao· Sr. :1\Iinisko lb 1<'11- hb;torü \l nt\ legm1da., m\ defesa do tel'ritorio 
zend•~. como n<L qnest5.o do arr·cod;J.monto d<tS nncioJHtl, rochas::mndo cllc sú conquístadqres 
ci;tJ~J.d<ts do forro. Não du ' 'ido, SI'.· Pl'Qsi~ ostrangeieos do seu tcrl'itorio, dcpoi;; inclo 

.. / dente, quo tL principio S. Ex. se deix<t~st\ il· pci<.~ mcsrna. ca•t~ft dcrr a.mar o seu generoso 
/ ludir com o:> planos fin<tnceiros do St•. Mi· ~angae <LqHi, -no Rio de Janeiro, n<i Bahia, na, 

" nistl'o ·dn. Fazoni1.a, ma.s ultinmmente devi~o Ptwaltyi.Ja. e no M<tPanhão$. nos ca:ilpos de 
lembmr-sr. <la. fabu h du chttl'h t,ií.o. bat;tlll<1, conlo no tri:-~te feito do Rosario, 

Fa.l.mlas são Iittoi'a.tura :...ntiga.. com um rogimcnto que Ot'•L composto oxclu-
Talvez V. Ex. nii.o conheça ossa. a quo me sivamente dos seus filhos vn.lol'osos com-. 

refiro. Pois eu lhe vou dizo1·. Um rei roa.n· ma.nd:tdo polo Lconillas -pm•na.mbumno - .. 
dou chamar um charlatão, que se apregoa.v::L La.mooha Lins. protegendo hcrolcamentc a. 
autor o oxccuto1' llC sublimas ll"l.1tr<wilhas rotiraciu. tlo oxercito ln•a.ziloiro c sn.lv.::~.nrlo o 
c lho pl'opoz quo c"llo e.harlnt<1o lt;J.via do, pàvilhão n:tt1íon:~l, hojo, Sr. Presidente, 
om pmzo longo, f01zor com quo um jumento entregue o venrlülo <i. cubiça"do uma compa
'do sua estribaria so fizes~e· orador. nhia. estra.ugoira. t (.4poiado; mui/.o bem- da 

O charl:. tão disse: « E's rei, pôde:; tudo. » bmH:~;i<la pel'ttambucano.). ' ·· 
Acceitou o contt•a.cto sob p nna de, si niLO · Que (<\ta.litla.tlc, Sl'. Pmsidentc! 
desse conta th\ mã.o, ir P<Lra ~~ praça publ.ica., Nós, pr.r na.mlmca.nos, fazflmo.~ desse con
de lmraço o ].lrl.'~güo, .~oll'l'Ol' o ·garrote com o t racto um sw.l:wio dP. ümn.ola.Qiio do l10S{O 
sa.mbcnito o as Ol'CLhas de asno. Recebctt o Estado, p:.~t·a o a.presentn.r ttNação Bra.zileim. 
ch:wlatão o jumento c, :10 stillir dos paços exclamando como a. Santa. da 'cscriptut'a.: O' 
reacs, dizia. para. os qnc o seguin.m: «Hjsto· vos qui ll·cmsi!is 1)er 1;iam, atlendile et videte . 
rias ! emquan.to o prazo niio flX})Í l'a, ou morro Es:;c contrn.cto do a.rrcnda.mento da-.; ostra
el·rei, ou eu, ou o hnrro.» Ora., tirando a. das do for r·o é um .crime de altn. trn.ição 
mora.lícla1lt> clessn fu.hnla, o t;r. Peesi.clen te contra. a. honra. da. Rcpublica. (m.uit.o bem d<t 
da Itepul)li r.a .iá dever i á osGar convencido ele bancada pemambt1ccma) c nii.o posso deixar de 
que ha. de aca.bar o seu cpmtriennio, c o bm•- ·'fazer com qtte clle fique registrado nos 
rodo . pJa.no ftn n.ncoh•o do Sr . MinistJ•o da Annaes, i'Ól'mulando o libello accusa.tm·io 
Fazenda. nem a.o menos moverá. as orelhas que merece o Sr. Pro.3idente da. Republica.. 
elo ca.mbio. (Wso.) (lú1âto beni) _ 

Portanto, Sr. Prc.üdento, é o SL' . Prcsi~ Esse Iibollo accusa.torio não ba. de ser 
don te da Rcpublica quo tom crr.aclo em t.or no recebido por V. Ex., St•. Pre.;idente, ha. do • 
de si tocll\s as ruin~ de impopula.t>ida.ilo, sC>r rocobido pela. Naç·ão. 
todo o d()')Conccito publico em que cahilt o A iornnçií.o da. culpa. ost:t nn. conscienci:\ 
actu:1l Governo da n.cpublica. ( ,ipoiaâos .) nacional. 

Tenho poza.r om-'dizer l>~~o. · A opinião na.ciona.l <llz contL·a o Sr. Prcsi· 
O Sit . HltlOIO Fn.no- Mil.S 6 a vcrJauc, o 

1 

dente.ua Rcpublica. : 
que se h:~. de fazor '?! l0 , zh·OJJ<Lt'rí que. S. Ex., o St' . Dt·. Manoel 

O Sn.. T1" xt·:l\t,\ DI~ St\.- Son consceva.dol' J?el'l':~~ do Ca.mpos Sallc:; ctt•titicios~~ c simn· 
c do;~c,iav:\ r1uo o lWimoiro magi,.trado d;t . b1l:w1Cntc solicito11 .do Congt·c~so Naciom~l 
N:l.~,[i.o cstivcs~o se mpre íortc pelo pl'cstigio, aul.ori:t.:Lçii.n p:U':L o <L1'l'1\l1tlMnen1;u dasl':»IL'<.t.llas 

,JJOl'llLW, com o,; poüm•cs cllnplr.s que lll~ cun- do l•'twt·o, som concm't'enci:t o ~t\tn ••ci'Ót·eltrla 
J'nPe :.~ COtlSt ituitiill, c lln (: o primcü•o cstoio ilo Congmsso, m:wd:Lndo insinu:u' tlllll uü.o co· 
tla. ordem, da so.~m·a.nç:t, do direito c il :.t g it.iLva !lo snmnlhante act.o o 11ue só ttueria 
ôignitla.tlc o hotH•a. <la Rnpnhlicn.. tw &m·i ~;H,,;Lo plcma., 11:u·:\ se most•·a.t• }H't~s ti.· 

· Ma.~ o quc'vomos, SL·. Prnsidon~n, t3 quo o g irufo pel<1 cunllao1,~a ll.o Congt·n~so, po,·;~nlc 
Sr. Dt·. l\I:tnocl l'CJ 'L'rtZ do Campos S;Lllt1s ni.ío o~ ct·cduros ·inglczns ; · 
e~t<í. ua :Llmr:11 ln~s1-1s idea.cs (r.,poiadog) ; todo 2", p1·ouani tplr-, u1íLitl~ po1' cs.>e meio o.stu~ 
o .~eu quatrionnio de Gnvm·uo tem sido o 1l<t cin.~o :t autot• izil.ç:'í.o, S . Ex. mn.ndou conv idar 
desorgauiza~:::í.o e !la. n.nat•clt ia.. tlu Es~ado de umparl.icut;u·, ou mandoulitzer o convite pelo 
Matto Gro.;su (apoiados). o das tL·aições, no St' . Míni.stt•o ~~. clamlcst•inn.mentc com este 
Estado da BaJlia c no E~tado tlo Pa. t•J., -e, p:u•ticul:Lr, encarregou - o de tr<thr em 
a.ftnal, V. Ex. vê o que se ost<l pa>Sa.ndo no Londres do ·oncam}lamonto c m•rcnd(l.mcutr.> 
Estn.dó d~ S. Paulo. g • um Luiz XIV carL- ll<til Estradas ,re Fer·1'0, };>t\ra. quo ollo fosse o 
cato : « ;1 Republica. sou cu !» ( ,1poiu.do~): .iut Grmediario desse negocio ; · 

Isto,· Sr. Pl'CStllentc, na oru.em pohttca; 3°, proval·á c consta. do Dim·io O(ficial 
na. ordem fin anceir<l, na administração da. tl lHl S. Ex. deu in:;trucçõcs pmliminaros a 
fa.zcnd<\ pulJlica, que vemos?. · ·· l:llse üi t.crmediario da primeira. ver. e, d1t se· 

Jicaba. de subscrever um monsb.•noso con- gunda., v in<lo este do Londres, foi cnc;u·
tracto do aJ'l'Cndamcntos tla.s estradas de rcgallo doúuitíva.mentc de fechar o nc~ 
torra, nm Panam<~ br;tziloil'o! gocio; 
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4, 0 p1·orarli que.este particular ora um ho- Sendo que 
-roem desconccituado (apoiados), sob o ferrete· 11, j_Jrovará que o contracto faz conces-

de peculatario. por ter falsificado em out·ros são á c;:ompaphia de estender linhas por todo · 
tempos a. assignatura do Ministro da, Fazenda. o territorio da zona das estradas, pelo que 
Carrão, e tirado Q.o Tl!esouro pol' éste meio e:;;tabeleceu em f'o.vor da companhia tacitar: . 
<Wnltada. qnantia; · mente o · direito de retenção por bemfeito· 

UM SR. D:r.PU'rAno _ R t\ esse homem que ria,s, desde que o. contracto tiver cumpri- . 
t monto; represen ,a o Governo em paiz estr~ngeiro. Ainda: 

O SR. TEIXEIRA DE SÃ-Allega-sequo este 1.2, p1·ovará que o Goyerno, nesse omi- · 
ho.mem se regenerou. . noso contracto, despt'ezou uma proposta de 

_. Admittida a defesa, Sr. Presidente: 70.0)0:000$, caução. de LOOO:OOO$, clausula. 
5, o provm·à que nem potJ isto o indicio de revo1'~ão, para. acceitar a proposta da 

deixa de vigorar c reaJ(l'lÍ.ril' toda a sua companhia arrenda.taria, de27.000:000$, sem 
força probante, ú. vista d<~s circum::ltancias reversão, dando-se, portanto, le.~o erior
postcriore::: do fact'J, camo passa-se a exp<:-n- missima. isto é, de menos de terça parte com 
dor ; · . o valor da reversão; · 

Tanto assim, Se. Prcsitlentc: 13, prova1·d quo o Governo, na pressa. que 
6, 0 p1·ovani quP- o Prc::;iftcntc da Rcpnblica tinha de fazm' o contr:.tcto com a G1·eat Wes~ 

ma.ntevC\ ne~sc ajuste pr·elil11in:.w com o seu tem, .desprezou a proposta da companhia 
agrmte o scgeedo e o my..,terio, qtte se di.;so !\lagoas nailtoay, que, na vo3pera de ser <!C· 
aqui que era a, alma do negocio, definindo-se lebrado o cont1·acto, telPgraphára ao Gover· 
por este modo a fr;mdo eomo definiam os ro- no, prevenindo que vinha apresentar pro- · 
manos (in callitlitalem, fallo.ciam, machin.a- post ~ mais vantajosa. c este provard consta · 
tionem arl ci,·cttmscrevemlttm, faUendum, de declaração do Jornal do Commercio; . . 
clecipicndum, alterum.1; . 14, pro-vará quo, conluiado 0' Governo : . 

7°, provani ainda, Sr. Pt•esidente, que o ' c::>m o seu agente em Londres, furtava· · , 
Presiden~c da Republica teve sclencia d.o vi- se a qua·lquer outra negociação, a receber · 
lipendio lançado' á Nação Bl'azilcit'a por qualquer outrnproposta ; c a declaração do 
causa <las condições em que , foi pt·opos!;a. a Ministro da Viação a. um proponente é a. 
cncn.mpação o o :trrenda.mcnto cbs estrada'! prova de que o nsgocio estava. já feito; desde· 
de fonu, onde .. ~c ~lisse que o Govorno do Londres, com a comp.•nhia arrcndataria; ' 
Brazil Ol'a o Governo ffi[l,iS corrupto que 15, p1·own't que o Governo compromet· 
existia nn. face da teera; . tcu~se a paga.r á companhia a ligação .das 

80, Jl?·ovarâ que a: ft·t~udc ex.igh que o Estrada.s Conde d'Ett o Natal, havendo pro
contracto Jossc lavra<lo a toda. a. pressa, posta gratuita, a resp<!ito des:~n.ligação; mas 
crl'amlo-sc o seu contexto c dando-se a es- prcfel'iu da.r á, companhia. arrendataria 
tra,da. de fereo do Pa,ulo A!l'onso como. não 170:000$ em bomt.s, juros de 4 °/o, conse.:
·proprieda~io do Govet'no; allegando-se que guintcmcntc 2.600:000$, pouco mai::; ou nie· 
esto et'ro vinha da· impel'icia dos a ma'nn- nos, da nossa moeda~ Fez esse prescn te á. · 
cnscs, como si o contracto n[o devesse ser companhit~ ; 
c:;tu<lado pelos funccion~l'ios snpol'iorcs do lG, JWOv'wd que o Governo neste negocio 
Tllm;omo e scct•ntat•ia da Fazenda,; do arrcnd\l.mcnto t'cecbeu como dinhéie.:l tle 

!Jo, pl'OP(tl'ú aintb, S~·. Pre ;it":ontc, que o contado a g:l.t·lutia. de juros da companhia, · 
Governo incot'l'Ou cmm•ro, nac.lansuh~_crn quo cot·rcspondcnte a 11ovc annos, â razão do 
cst<~boleccu a rcscisã,o por decreto, oa_para 787.500:000$, não f<tzendo desconto da. renda 
illudir a N<.tçã.o, porque cllo deve saber que que a e:::tradn, devia produzir nesse tempo, 
entt•c as partos contr<.ictantc:~ não lia o di- o que reduziria. o debito a 394.500:000$; 
rei to do uma rescindir o contl'ac~o; qu,..J an- dando-lhr., portanto, de mão beijada., 393 
·tiga.mente quando existia o cJnte.ricioso conto§ de réis; 
administ.r11tivo nos contractos em que o Go- l7J, provani ainda, Sr. Presidente, que o 
ver no era, paetc, em certos casos!.. o Govcr~o Governo dispensou a coml?a!llüa dos impost~s . 
podia resolver todas as quc;:;tucs pcll' sr. fecleraes,esta.duae.3 e mumc1paes', o que eqm
Ma.s hoje não temos o contencioso adminis- v<üe em a~toriza.kt a import:tr_ tudo qu?-nto 
trativo· c c;ta clausula só foi inseriua no in- quizor, aqlllllo mesmo de que nao precisar; 
tuito d~ illUdir a Nação ; prejudicando os íntere.>ses commerciaes do 

lO, JJI'OV(J.1'á <._iUC no contrn.cto niio se exi- Est~do,de .J?erna~buco. . . . 
giu caução, allcgando-se. em defesa que_ a · F1ca assm~ regtstrado em a~t~go ~e um ll· 
comp:.mhia olferecia gai':.tntüts na propr1e- hello esse crnno · de alta trmçao . co.ntra n. 
uade de sua estrmla de Limoeh•o, aliás já honra da Ropublica e contra os d1re1tos do 
hypothccacln. 0 sujeita. n. pitga.ri:lentos dil!'e- Esta.do .. praticado pelo Sr. ·presidento.da. 
ronciaes; · Repubhca. 
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A historill. o jnlgal'à, c quando S. Ex. dei.: O escudo do })rojocto dmpJrta-lhe uma. 
xar o Governo este e outro~ factos o hão de consideração o e.ssa é que se peocure abas
acompanhar como a sombra de Banquo,qucr tecer de c<tt·ncs verde;; est.a, . Capibal com o 
s: Ex. vi para · o_-J sumptuosos commodos gado pbitino, quando bastante desenvolvida 
do Banharão, quer vá pa.;,;sciar,c diskahir-se se <1cha a. indLtstria ua~toril mineir·a, de modo 
com o Sr. José Carlos H,odrigues nas ave- quo <1 industria nacional, ou antes, a prodtt
nidas, nofl 11:1rqucs J.c Pt~riz, em byciclcllc cção nacional 6 prójudicada sinão condcmna
(Riso.) da, ao v.nn iquilb:nnento. Entende que devem 

Agor:t, flntl<t a minha digros.3ão, P<tSS<J,rei a os Poclorcs Publicas enc<1rar com interesse 
ligeiras consitloraçl.les a respeito do projccto cssa.s dua:-; fontes do renda; applande, poe 
em discussU.o. isso, a banca.da mincir<t e felicita aq_uolla,, de 

Admittido que este p1·ojecto não suscite que fa,z pal'to, pelo projecGo quo o1l'01'0ccn ét 
indemniza.ção á CülU})i1Uhia, de C<trncs Ver des, considora.ção da Cama.r·a relativamente {ts 
mesmo ·po:·q_ue o imposto ü federal o a com- tal'ifas das ostra~las do No1·to: 
panhia tez o . seu contracto com a munici- Sente quo e'Sse projoJto não seguissJ no 
:palidade, que não tem, por ta.nto, de res- sei() da Comrnissão os pass:)s colora.~ do que 
ponder pelo prejuízo causado pelo imposto . -ora se debate, l>Ol'flLte as me<lid<.ts nellc con
federa!, todavia ha outras cons_iderações quo· sign:tdas sã::l do geandc alcance para a lltvou-
julgo deverem pesay· na. questão, e pol' isso rn. do sou l!;stado. · · 
espero explicú.ções do relator da. Commis;ão, E' justo c louvavel que a, illustee bancada 
cujo pa1•cce;· é de nervo, na fórma e na mineira pugne pela medida que de perto in
materia, com todas as dimensões dos solidos tcres.-;tt 0 sou Estado, e por isso, imit;1ndo tU-o 
longuri-1, latum et 1n·o(unrl-wn. lonvavcl cmp3nllo, interessa-se a banca,dn, 

Agua1·do cssãs explicrrç~õos no intol'Csse da. pc.rnamlmcana por aqucllas que reputa utcis 
população desta. Capital. á l:t voma do sJu Estado o por isso sente que _ 

Feitas cstll.s })OJHlm·açõos, Sr. P1·e.-;i dcnte, 0 11rojec to sobt·e t<ll'i l'as, <l c1ue ~lllnde. não lo
peço desculpa de tct· occupa:do o tcm}JO gr-asso ligut•ar ainda na OI'dein do dia. 
~;~1~osze~;~t. ·Ca0l<l~·~~t!~;~m~~~;~~~1·n~;~~ito1~f?~~~ Lembra. :t Camani. que <t industria a.s.mca:· 
tado.) roira. está a rcela.m<11' a IH'otecção de quo é 

.dign;.~. C do HUO hnto C: LI.~CCC; lllOl'lllento quan-

O Sr. <~.tronso Costa- Peço a 
pala vr<t. 

·o S1·. Preswdente _:: Tem é. ~ pa
lavra o Sr: A flb n so Costa. 

O Sr. Allonso Costa declara que. 
resolveu agum·dm· o discm·;;o do Sr. Rodol
:pho Paixão par;t occupa.r então a tl'ibuna, c 
nessas cund_iç:õcs dmls&o tla pahtVl'<t que 
acabou de solicitar. 

. O S1•. Celso de Souza- Peço tl 
p:1lavra. 

O Sr. Presi(lente- Tem a pa
lantt o Sr. Celso de Sonz:t. 

00 os ..agr·icultores se voem em}1Ímhados })O
lo; gt·ando3 Llespénd ios n:a intr-uducção o na 
nwn1;ttg-om dos ma.is aparfciçoados appa.re
lho,:; c machinismos par<t quo sç melhor.:; o . 
p!'odncl;o. · 

Aflirmtl <1ue os i'L·ctos em tllguns }JJntos 
do Esi;atlo aiJ3orTcrn os lucro.3, desttlont<mdo · 
ala volll'<.l., ainda ma.i::l aggra vada cJm <t' do;;
<tstrath medida d1 < ~l' l'CIId.amento, co1t~ que 
os ai'I'i.mdat<u·io; l'oli;r,o:~ su1fuctU'ci.lll todas <ts 
<tspil·açõos- ela industr:i<t assucn.ecira o em 
CJJja g,moro.-;idadc nJ.o poder<L confit~r, pelo 
exmnplo que tcem os :tgricultot•e,; de Tim
baúb;t; osw.çno terminal <la Great. lVeste1·n, 
euja d ieoctoria não a.Gtcndeu á justtt recla.ma.
ção que lizet'alll, 111alltend.o tax~ts elevadas, 
insupparta. v eis, <t':lph)'xhtntes. mesmo. 

O mal que acab<t de .assigiialar, fica.ndo en--· 
feixada,; em mTLo el e uma companhia ganan-

O§r. Celso de Souza-O projccto cios:t todas ~~s es il'<td<ts de ferro d.e . Pernam
em debate é mais ünpol'tctntc do que it pt'i- lmco, nvillcncüt-sc aincl<L mais com -o facto 
meira vista parece. As questê>es attinentes de toimt:r como base d -.~s tn.rifas a, de entre 
á pr·oducção e à indu.~tria devem inerecer a. totlas mais pesada, de mu:a estrada lle sua 
m<1xlma attençã.o dos pocleres publicas , c la- propi'icclacle. · · 
menta que um projecto -cujtt' illlportancia 6 Assim, foi quasj uma-previsão da b<1ncadà 
manifesta t en ha sido almndonaclu pelos ::;cus pcr·n<unbucana ter a,prosenta.do um projecto, 
~ignatarios. Nã~ ':em trazee lu~ ao debate, refm·cntc ás tarifas uas O::>tl'adas d'é ferro. do 
vem apenas :-;oltcltar· csclarecnnentos, clt; norte, projecto que visava uma questão vital 
fórma a guiar o SllU voto, pois não é dos para. o Estado de Pcrnambuc.) porque dire
seus habitos t omar tempo <t <1itcnção da Ca- ctarnentc consultava os interesses da. la-
lnara. \vou r a, 
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Accentuando a marcha lent<1 deste projecto, 100$ a pensfto moosal do alferes honorario do 
·o pt'ocedimento da- honrada, Con.1mis~ão do exercito Antonio Paes ele S<i. Ba,rreto .-
Fazenda contrasta com o que tem tido em A' Commbsiio de Pensões o Contas. / 
relaçã,o a outro niío menos importante ua Do mesmo senhor , llc igmü da&a, remet-
1Jan;a.da mineira, lWecisamente o que está tendo a esta Ca,mara,, um dos· <mt:;graphos 
em discussi'io . sanccionados, da resolúçií.o do Congr.~sso Na-

Não vem combatol-o; ao contl';.Lrío di~ to, cional, a.utor·izanLlo o Podc1· Executivo a 
as considerações da Commissão que claborott conceder <Lo condnctor geral llo abasteci
o parecer c ~Lla,ram no <'Spil'ito do orador o, monto de aga;J, <.L Capitu.l Feder<~l, Alceu Mal'io 
membro dessa · Commissiio, si o·fLHsc, nfi,o de StL Freire, sois mczes de licença, p<u'a, 
teria, escrupulo üHl lhe 1)rcstar <L sua ·assi- tr<~tal' de sua ~•<mde.- Ioteit'all<t. 
gnaturLL, embol'<~ com ro.~tricçõos, tond·1 em no i\Hntstel'io da Industrh~, Vin,ç~fto e Obt'a.'l 
visr,a, unicamenLe a :ma f'lit'ma. Pur isso Palillcas; de 5 do cot·eente, devolvendo o 
mt~smo que o appl<wrl1?., sli tcnt <L Lwte11ti~r- aui;og'l'a}JltO d<L l'esolução do Congrecso N'-l.cio
qne jgual c:üt.o, po1· pal'tc da Connuissào de JJLLl , a.utul'iz ;.múo o Pud.et· Exccu1,ivo a abril· 
Faz~hrla, não tenha, log.ru.tlo u peojedo lh :10 Mioid~crio <h ltH.Iustl'h, Viação o Obl'as 
bancada c.L que porteúce o orador·. . . Pnhlica,s, o cre1lito nxtnwrdina.rio tl'L quu,ntitL 

Seja,•no emtanto, qttal lôr a, so1·te deste de 120:473$521, destinado· ;w pagamento de 
projecto, '-"-sua no1·ma de conduct:l <!I~<~ toe-se vencimentos ao::; funccion~trios rh~ lbl);.trtiç:\.o 
pela prosperidade rlo sen Est:ulo natal. Gül'<Ü rlos Correios, apos0nta,do.3 o dernittidos 

·Concluindo, o orador dcdwa. rJtw, incli- tle H:l!.J:.l a 1803, em vietude de a.cto; rto Pmlcr' 
nado como cst(L <L ua.e-o seu V<) to ao pt·ojecto · J•:xecutivo o posteriormente reint.)geadós, ao 
em debate, espora, no mntanto, ou do llOn- qual o Sr. Presidente (h!, Ropnblica negou 
l';_Lclo rel<Ltor ou .de qualquer do :':crts _sLmata- S<Wcçü.o pnh scgninte _ 
rio3, razões ClGC m 3ll!(lr o convença.in da: 
vantagem; da medida, consig-nn,da 110 m esmo E'Xf!OÚ<,:({o de moti·vos 

projecto. (Múito bem;muUo bem.) · . Com fuud ttmento no art. 37, §lo, da con-
Fica. a discussão adiáda pela, hol'a. stituição, nego s<.tncção á resolução do Con-
Passa-sc <t hora des tinada ao expediente. gros.~o Nacíonal que autoriz <.t o Poder Ex

ecutivo a abrir ao Ministel'io da, Industria,, 
·Viação e Obras Publlcüis o Cl'edito· extraordi
nario do 120 :4Hi;52l, dc ~ti11a,do ao Intga
mcnto de vencimentos aos runccion:wio;:; tl<~ 
Rc}mrtiç,ã,o Gct'<d elos Coneio.::, duranto o 
tempo om que csl;ivcr;ml pl'ivttdos de seus 
cargo~ p:Jr act;o !lo Podm· Executivo, entl'o o 
moz do sotombt'o de, l8!):l c o de agosto de 
t895, pot• se ter verlfic~do que })Onde de de
cis~Lo do Podct' Jndiciario o roconhecimcilto 
do direito que essa autori~<1.çã.o era desti11adtt 
.a satis!ltzee e, pot't<.~nto, colltl'ario ao in·ter
essc da n<1.~~ão p1•ejulgal·o liquido. 

() SI·. Agapito dos ,Santos 
(3° Sec1·etw·io_, servindo de primei1·o) pi·ocede 
á leitura do seg\llhto . 

EXPEDI8NTE 

Telegt>amma : 

\Vashington, 10. d0 sotembt'o de WOL
Presidcnte C<tnura Deputados - Rio - The 
Congrcss not sitting your eloquent symp;~
tlty _is most highly es~eemeu.-Adee, actin·g 
seerctary state,. 

Olricios: 
Do Sr. 1 o Sccre ~ariQ do Scnaclo, de 5 do 

corrente, .enviando c.t propósição desta Ca.
mara, mandando computar para- o eJl"eito d~L 
aposentadoria de Paulino Gonça.lves de Oli
vei~.~ Freitas, porteiro da Caixa de AmortL
zaçã.o, o tempo decorrente de 1 de jullto de 
1873 a 3Lde mai•ço de l887,_á qual o Senado 
não pôde dar o seu as.~cntimento.--::--Inteirada. 

Do mesmo senhor, de lO do corrente, com
munic<.\udo que o Senado, em sessão de 9 do 
corrente, manteve por dons terços de votos~ 
a ~ua emenda relu. ti V<t . (L proposição êlesta 
Camara, fixando a força naval pa.ra. ·o exer
cicio de 19J2.-,- A' Coml'nissão do Marinha, e 
Guerra. · 

. Do mesmo senhor, ele hoje, enviando u. esta 
C:tmara, o projecto do Senado, q_ue elevou a 

Capital Federal, 5 de setembro de 1901.
],:I_ Fena::; de Campos Salles-- A imprimir, · 
par<t ulterior dellbcração. . 
· Do :Ministerio dos Negocias da. Guerra, de 
9 do corrente, enviu,n(lo n. seguinte 

1\IENSAGEM 

Sr:'\. ~lcmbl'os do Congresso Nacional
Transmlttindo-vos a inclusa exposição que 
me foi apre:'lenta,da pelo :Ministro de Es
tado da Guerra; sobre a necessidade de se 
abrir ao respectivo ministcrio o crr.dito 
da Cltwn.tia, de 11:537$536, para occorrer 
ao pagamento ao marecltal José de.Aimeida, 
Barreto, l'ointogrado :po ca,rgo de Ministro 
do Supl'emo Tribun<1l Militar, de vantagens 
quo llw competem, relativ:c~s ao período de~ 
corrido da data, em que foi creado o mesmo 
tribunal á de sua reintegração, rogo q_ue 

' , 
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vos digneis habilitar o Governo com. o refe- o n. 267 um prójecto autorizanélo o Poder 
rido credito. Executivo a conceder uma pensão de 1$500 

Capital Federal, 9 de setembro de 1901.- dia.1·ios, a contar de abril de 1898, ao. ex-em
M. Ferra;; de Campos Salles~A' Commissão pregado da Estrada de Fel'l'O C~ntral de Pei·-
de Orçamento. nambuco, Luiz Affonso Fm•reira, 

Dó Mlnisterio da Marinha, de 6 do cor- Tratando-se de um ex-servidor do Estado, 
rente, satisfazendo a requisição desta Ca- paralytico e pauperrimo, sobreca1•regado P-e 
mara nos officios ns. 133 e 153, de 5 e 26 do numerosa família, emllm, sem,recm•,;o~,com
mez de agosto proximo findo-A' quem fez prehende V. Ex. que a demora .da discussão 
a requisição. (A' Commissão de Orçamento.) deste pro,jecto, e portanto da sua conversão 

Dó mesmo ministerio, de hoje, satisfa- em lei, grande prejuízo lho ha de trazer, o 
zendo a requisição. desta Camara no of!icio ·talvez até, a continuar esquecido este pro
n. 239, de 23 de agosto ultimo- A quem fez jocto, burlados ficarão os intuitos da patl"io
a requisição. (A' Çommissão de Orçamento.) tica Commissão de Pensões e Contas. 

Requerimeptos : o SR. BuENO ,DW ANDRA.DA;_Neste rmiz SÓ 
Do bacharél João de Siqueira Cavalcante, ha. um p:ttriota, que·é o Sr. Campos Stdlc>. 

pedindo relevação da prescripção, que se diz O SR. CELSO DE SouzA-Eu, pol'tanto, Sr. 
·ter incorrülo para receber o-subslclio a que Presidente, venho polir a, V. Ex. quo sd 
. tem direito {J constante da folha addicional digno de inclúir na; Ol'dcm dos trabaJhos desta, 
que acompanhou o offlcio desta Camara de 5 Camara o projocto <t que venho de rof'e
de novembro de r899.- A' Commissão de rir-me. 
Policia. Devo dizer a V. Ex. que a minha rocla-

De Agostinho F1~eir9, por seu procurador mação funda-se monos no Regimento do que 
e por outros seus compatriotas,· 'pedindo a na berievolcncia do V. Ex., j{~ ma,nif'estada, 
effectividade do pagamento dos títulos a que- pela inclusão na ordem do dia do projecto 
se obrigou a pagar o governo do Paraguay, n. 100, de 1900, que eleva, a pensão do alfa
pelo tratado de 9 de janeiro de 1872, esti- res do exercito Orozimbo éal'los Col'rê.t 
pulado entre essa Republica e· o Bra.zil, e Lima. 
para cuja execução foram emittidas em 1879 Era o que tinha a dizer. 
,apólices paraguayas de6 °/0 dejuros, ouro, e O SR. PRESIDENTE-Devo dizer ao noln•o 
1 o I o de .amortização.-A' Com missão de O r· Deputado que este Pl'Ojecto já. esteve IHL OI'-

.. çamento. · dom do dia de22 do setembro. 
- De Ottilia Braz Cravo, pedindo relevação Em tempo opportuno S.' Ex:. sm·(t atlion-
da divida de seu finado marido para com a dido. 
Fazenda Nacional.-.A' Commissão de Fa-
zenda. · 

De Manoel Galvão o outros, propondo·se, 
mediante as condiçõe·s qJI.e estabelece, para 
favor:ecer a lavoum da canna do paiz e in
troduzir o apparelllo denomina.do-Concrc· 
tor. -A' Commissão de Fazenda e Indust1;ia. 

De Jesuíno da Silva Mello, brazileiro, 
residente na cidctde de Barreto, Estado de 
S. Paulo, requerendo privilegi<:i'de zonas que 
se concede á.-; estradas de ferro, situada ·na 
Cachoeira do Maribondo, êl margem do Rio 
.Grande, entre os Eshdos de S. Paulo e Mi-

. nas Geraes, para o estabelecimento inclus
trial de usinas, para o beneficio dos produ
ctos do gado da mesma região,'etc.- A' 
Commissão de Obras- Publicas. , 

Dos alumnos das faculdades civis superio
res, pedindo a decretação de uma medida 
que permitta aos estudantes terminarem o 
seu curso pelo mesmo regulamento em que 
começaram os seus estudos.- A'.Commissiio 
Mixta, incumbida. de rever o Codigo de 
Ensino. 

. o Sr. Gastiio da Cunhn-Vonho 
sollcibr de v. Ex., Sr. Prosiclonto, :~ -bon
dade do submcttor tL consiclomçào cl'tL Cam:~l'<L, 
em momento opportunu, p.Jrquo agum ovi
dontomonte nfio lm numero, u mou podido do 
exoneração dos C<trgos que occupo na Cum
missfio Pormanont~} do Diplomacia e n:t Com
missão Espocütl incumbida <lo chtbomr um 
projecto do lei sobro I')}intLS. 

Levam-me u. ost<t' resoluqã.u motivos pode
rosos e que é oscu'iado rcl'erir, por i..;so que 
ellos cvnstituom para mim obstaculo bu.s
tante o, ao menos n:t actual sossão, irrmno
vi-vel, <t quo eu possa, como até ho,jo, con:
tinuar prompto e prel!tar aos meús illustl'O) 
comp<mhciros o insignific<mto concurso (1íão 
apoiados) do minha desv<~liosa collaboração 
(ncío a11oiados), na tarnf<~ incumbid_a ás 
mesmn.s Commissões. 

Espero de meus illustres collogas que 
hajam de rocc>bor benevolamente, déferindo 
este pedido que eu formulo (~ C<tllléLl'<t ·onct~
rec ide~ e instantomen te. 

O Sr. Ceh~o de Souza-Sr. Pre- O Sr. Presidente -O pediuo do 
sidente, a-Commissão de Pensões e Contas, nobre Deputa,do será em tempo oppoetuúo 
em 19 de dezembro de 1900, otrereceu sob • apresentado á consideraçU.o d<~ C<~m<~ra/, . 

.,. 
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O Sr. BI .. icio Filho diz ·qu'e en~ 
tre os documentos lidos no expediente se 
destacam as razões do veLo ópposto pelo 
Sr. Pre.üdcnta ·da Republica ao projecto que 
concede_ ao Governo o creditado 120:473$'321, 
destinado ao pagamento de vencimentos aos 
funccionarios da Rep<trtição Geral dos Cor
reios, aposentados c demittidos do 180:-:l a 
1895, em virturlo do actos do Po(Lcr Exe
cutivo, e p'oateriormcnto . reintegra.dos. 
~studa o papel do Congresw na co'nfecção 

das leis, do n.ccordo_ com _ a Constituição, e 
mostra as con~liçÕCI'\ em que o gxecutivo 
páLle vetar as leis, isto.é, qmtmlo sft.o in
constituciõnacs ou qua.ndo conteariam os in
teresses nacionaes. 

E;tar<t nu pl'imciL'o caso o pro:jcGto ?- Nã.o, 
não pôde sei' inconstHuciomtl, }lois ao Çoll'" 
g1•esso cómpctc votar as tlcspezas publicas. 
Logo, o veto roi lançado, visto o pro,jccto 
s3r contrario aos interesses d<t Nação. 

Discutirá _l<brgamentc o assumpto em oc
casião op})Ortuna;' lll<~S desde j(~ consigna o 
i'a.cto, pat'a quo o paiz mn,nifoeste o seu 
pasmo. · 

O Governo em mensagem datada do 8 do 
maio do corrente rmno, lida. na sessão do 1,1 
do mesmo moz, -pedia cxacta.mcnte essa quan-
tht, para. o mesmo fim. _ 

A Commissão ele Orçamento, · de conformi
datlc.com os topicos da mensagem, 1'grmulou 
p<n·ecot• favornel ao credito. A C<.tmar<.t ap
pt'ovon o projocto,que seguiu para o Senado, 
onde tambcm mor·Qcóu approwtção,scndo cn
vhtdo om 2G do marc}o ao Sr. Prosidcn te ela 
Rcpnbl ica. 
. Quando !iodos pcna<tv<tm quo a proposição 

!'os.:;:.~ su.nccionatht o promlllgada, vomos,com 
1-ri'<U1tlc espanto, quo foi vetada pelo SI'. Dr. 
Campos SaUcs, pot• ser contraria aos inter
esses ela Naç~ü.o. 

Quo sit•va a lição ao Poder Legislativo. 
(Apoiados.) · 

Quo, llG .ora a.vu.ntc. não acredite mais na 
pa.ltwr\t do CheCo da Nação. Quando etle re
clamar em mensttgem qualquer despczu., o 
Poder Legislativo ClÍIC cumpt>;~ o seu dever 
examinando-a, po1•que as decla.raçõos do Go-
verno não increêem mais fé. . 

E as;im proc0da p<tra evitar além disso 
que o Sr. Presidente da Republica, depois 
de tentar anniquillat• todas as suas a.ttribui
çõe.s, se divirta <i. custa do poder Legisla
ti v o. (Apoiados.) 

Jitinha.mos quasi tudo: os syndic,ttos di-: 
rigincto o Governo, a advoca.cia administra
tiva campcnndo ostentosamente, a.s finanças 
arruina.las, o estimulo anniqnillado, o com
mercio vergado ao peso de impostos iniquos, 
o.ensino publico desorgànizado pelas l'efor
])l<~s a.nachronici1s,o Exerci to o a. Arm:tda sem 
os neeessarios rocut'sós pat'<t poderem exercer 

suas funcçõe.3 em momento em que a Patr:la 
reclame seus serviços. Só faltava mais esta: 
o pungente espectaculo do Sr. Campos Safles 
vet:l.r o pro1lrio projecto de credito por elle 
pedido. . . 

Cumulo de inepcias, t§rrivel symptoma de 
desorganização governamental, transumpto 
de dcsidia, exemplo frisante de pouco caso 
p_a'ra com um importante ramo do poder 
publico. · 
_ · E foi para erigir as ·boas praticas admi
nis~rativas que se derrubou o l'egimen mo
narchico, que se tirou a governação_ daB 
mãos de uma cfamilia privilegiada, entrogan
do-u,'<i. um re ,n·osontc\nte do povo . 
. J~ este dcchn'ou, ao iqaugurar o seu pe
riodo,-em15 ele novembro .dé 1898, que vinha 
promover a í'eliciclade e a gra.ndez <~ da Nação 
brazilcil'a. -
,. Quo amargo _csboroa.r de illusõcs! (Muito 

bem, ; muito bem. o o;•atlor e muito cumpri-· 
mentado.) · 

O 'Sr. Neiva pretendia responder ao 
seu illustre collega., 0 Sr. Cel:wde Souza; com 
l'elação aos reparos que fez ao procedimento 
da Com missão de Fazenda, de que o orador é 
presidente. . . 

Como, porém, cste}1. adeantada a hora e 
tenlu-se inscdpto p ::tra í'u.llar sobre.o pro- . 
jecto, cuja. discussão ficou adiada, _reserva-se 
para occasião ôpportuna, limitando-se agora 
a enviar á Mei:!a uma roprcsentn.ção, que já 
lm dias tem om seu podet·. · 

E' ella rela.tiv<t <i. ,just<~ reclamação que 
f<~zem a-s adjuntas d<t Repartição Geral deis 
Tclegrapllos . 

Bom deduzido como está o direitó das ro~ 
cla.mantes, está. certo do qué a Commissã.o 
respectiva attcnder(t à reclamação, da qual 
se deprohendo que essa~ scnhol'as nomea.J.as 
t'Jlegraphistas do 4• classe em 8 de maio db 
1896, foram, em virtude dt~ lei do 189ô,rebai· 
xadas novamente a adjuntas. 

Cita o aviso de 28 de setembro de 1895, do 
Ministerio da Industrht,autorizando o directot• 
dos Tclegraphos a nomear telegra.phistas de 
4"' clas:'le as <tdjunttts antigas, pelo que foram 
nomeadas não só as roclamante8', como ainda. 
mais 32. 

Censur<t o dispositivo do decreto n. 424, 
de dezembro de 1896, que as reverteu 
á classe de adjuntas, excepç-.ão das que ser..
vira.m_ como ·encarregadas de estações du
rante a revolta de 6 de setembi'o. 

O orador não camprehcnde essa ex.cepção, 
tanto mais qui1ndo entro as reclama'RteB 
htt via empreg<.tdas h a mais de 12 annos, e 
que tinha.m pago direitos o montepio 
calculados sobre os vencimentos de 4°5 tele-· 
gettphi8ttts, elo a.ccôrdo com os titulos que 
po8suem, flUO ll1es ga.rantiam os vencimentos 
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de 2:400$, titulosquenãolhe.:; foram cassados, P cliscussão do ];>rojecto n. 122A; d_e 1901; 
nem substituídos. · autorizando o ÇJoverno a. conceder ao 'ci-

Vem á Mesa, é lida. e enviada á Commis- dadão João Pereira Barreto ou á sociedade 
são de Orçamento, uma representação das C}.uc elle oi'ganizar à garantia de . juros de 
adjuntas da Repartição Ge1·al dos Tolegra- 6 °/o e dó amortização Om 20 annos da. quan~ 
pllos, solicitando que cessem os cfl'citos da tio. de 2.000:000$, para fundar em Ar<tcaji't 
lei de 1896, quo as rehp.ixa do ca.rgo. ' (Sergi-pe) um banco de credito agl'icola mo

vei; e dando outras providencias (com ' 
Vae a imp~·imir a seguinte 

H.EDA:CÇÃO -

- N . 167 A ..._., 190 1 . 

_ Reci~cçtío fi1wl do Jn·oj~cto n. 167, de· 1901, 
que ]11'01-oga po1· um anno a licençc~ co?ice
dicla a JJ![anoel Joaquim Pen·ei1·a, pm·lçiro 

·da extincta Inspectol'ia Geral rle Estriulas 
de Fe1·1·o. 

' emendas da Commissão); _ 
i"· discu:;são do projeeto n. 6 A, -de 190 l, 

declarando abolida a accumulação ·das ca~ 
deil'as deJogica. e de litteratura. ·elo Intet•'
na.to e elo Externúto do Gyl'nnasio Nacional, 
-sob a regencia · dg um só · c:athedratico, e 
mandando pôr em éoucurso as cadeiras que 
vagarem em consequencia dessa disposição ; 
· -2a 4is~us::Jã.o·do :p;·ojecto u .. 10~ A"' de 190l, 
elo ·senauo, creando no DistriCto Federal 
rp.ais uin ()Jficio de registeo . de hypotheca'l 

. · '· 0 Congresso Nacional resolve: com a de:"3ignação de terceiro ;· ·_ . . 
. Art. 1 o. Fica o Poder Executivo autorizado Discussão unica do projecto n. 147, de 

· l9Q l, concedendo ~ao Dr. AnHtro Rodrigues 
a prorogar por um anno a licença conccdída. de Albuqncrque Figueiredo,-2o tenente cirur-
com vencimentos, para tratai· de sua saude, g-ião conteactado da arm_ ~d_a, uma pensão de 
a Manoel Joaquim Ferreira, porteiro da ex- t t 1 · 
·tincta lnspectoria. Geral de Estradas de Ferro, rezen o~ mi réis mensaea, autorjzanclo o 

dd l Gover.no a abrir o necessario creditio ; · 
a i< o á. Secreta1·ia de Estado da Industria, 2o discuiisão do pro_ J"ecto 11 • 7 A; _ de __ _ ' 1_ g_ 01,' 
.Viação e Obras Publicas. ·· . · · 
.- _ 1\.:rt. 2o. Revogún-sc ~ts Q.isposições eril autori~ando o Governo a conceder isenção 
contrario. . .. ~e direitos de importação ao m~terial que for · 

nnportado .pelo Estado do Pará para o abas,.. 
.. · Saht das Commissães, lO éíc· setembro de tecimcnto..de agua ü. cidade .de Belém~ rem~ 

·.d.o 1901,-Amujo Góé.S.- Cunha· lliart.ins.- tuindo-se as quaütias j<L pi1.gas; ._ · . - . · 
Lanclulpho ele lt1o.gallu7cs. - 3adiscussão do Pl'ojecto n . .127, dê 1901,' 

dispondo. sobre a contagem da antiguidade 
O Sr. President.e----' Tendo dado do pósto dos officiaes do exercito a que se 

a hora,·designo para. amanhã, a seguinte referem os arts. 1°" e 2° da lei n. 350, de 9 . 
ordem do dia.: : de dezem_bl'O de 1895; - . . _ -

aa discussao do projccto n:-67, ' de _1901, 
Primeira parte (até 2 l/.2 hor<tt,ou antes): autorizando o ·poder Executivo a abrir ·ao 
Votn.ç·ão do projccto- n. 116, de I 901, aú- Ministerio da Guerrü. o credito extraordi

torizando o Govemo a. abrir, por conta do nario de .4:80t>$630; para cumpl'it~ a sentença 
Ministorio da Justi<;a c Negocias Intol'iores, do .. Supt•cmo Tribunal Fcaeral, que m<tndou 
õ credito do 53:580$-)40, pa.r<t pagamento do pag-ar ao inn.jor Democrito Ferreira d<:L Silva, 

. diversas obras e melhorar11cntos no'edificio ó.3 vencimentos que deixou de receber como 

. do Lyceu ele Artes e Olficios, hoje · propho lente, em disponibilidade, da Escola. ,Militat' 
nacional (2tL discussão ) ; do Estado do Rio Grande: do Sul; - · 

Continuação da 2a. uiscussão do projecto 3a- discussão do pro)ecto n. 205, de 1898, 
n. 150 A, de 1901, parecer sobre as emendas a.utorizando o Govi:n~no a mandar pagar aos 

. ~pre.:;entadas para a 2a discussão do pro- Drs. Francisco Antunes-Maciel, e Arthlii' An" 
Jecto n. 150 A, de 1901, que orç~a a t:eceita tunes Maciel aquantia de 385.:500$, .. impor
geral da Republica. para o exercício de 1902. tancia do gado vaccum c cavaUar fornecido 

Segunda parte (ás 2 l /2 horiJ,s ou antes) : ás 40rças legaes_ durante o pBríodo revolu~ 
Continuação dl la discussão do lJrOjecto cionario ele ·· 189J a 1895 ; . 

n. 62 A, de 1901, .alterando a classe ra, 2a discussão do projecto n. - 173~ - de 1901, 
1, das Tarifas das Alfandegas ; autorizando o Pütier Executi.vo a abrir ao· 

1 a discussão doprojecto n. 112 A, de. 1901,' ~v!ini:;terio da Guerra o credito extraordi~ 
·autorizando o ·Governo a abrir o credito do nal'io de de 68:195$189, para execução Ja 
_100:000$ ao Mi1~isterio da Industria, Viaçiio sentenç<t eni ultima instancia. em favor do 
.·e Obras Publicas, com o fim de sor entre- tenente-coronel Procopio José dos Reis; -

gue ao Sr. Alberto Santos Dmuont, como .2a discussão do projocto n. 1G6, de 1901, 
premio pelo resultado de sua experioncht do autorizando o Podm· J~xecutivo a, 'abrir ao 

_ um 'balii.o dirigivo1 ; Ministerio d\1 Justiça. c Ncgocios Interiores o 
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credito de· 13:300$ para pagamento do pre- do projecto n. 217. de 1900, autorizando o 
m,io .e impres~ão de LOOO exemplares da Poder ·Executivo a abrir ao Ministerio :da 
obra-Theoria do Processo Civil e Commer- Guerra o credito especiar de 8:419$600 para. 
cial-composkt pelo Dr. João Pereira Mon- pagamento dos vencimentos do tenente-
teiro · coronel Innocencio Serzedello Corrêa, rever- ·' 

Dis~ussão unica do projecto n. 18:3, de tido ao serviço do exercito e de leniie da 
/1901, e::~tabelecendo que ao engenheiro Aris- Escoh Militar por acto legislativo; · 
tide~ Gatvão de Queiroz, ~po.>~nt~d? na ;-arg~ Discu.s:;ão unica do projecto n. 169, de 

, de d.Irector da : Se~retana dJ Mw~ster10 da 1901, autorizando o Podee Executivo a con~ 
Agrrcultura, V1açao e·Ol:J:as Publtca.3, com- ceder um anno de licença, com o ordenado a 

J>ete, d~sdc a. <l.posentadoria., . o ordenado de .que tiv-er direito, ao bacharel Manoel Ignacio 
e-ngenheiro-fiscal de 2"' .classe, correspon- carvalho de Mendonça., . juiz seccional. do 

, dente .a 25. 2-nnos de_ ~ervrço; · Estado do Pn.rJ.ná ; · · ', 
3a dtscussao do' :proJecto n, 264, de 1900, . _ · . ·. - . . 

autorizando o Gov-erno a. prorogar o prazo D1scu>sao umc<t do pyoJ~cto n. 100..! de . 
concedido á Sociedade Montepio. Gera.l de 1900;- elevand•J a ·1$ d1anos a pen'lao e _ 
Economia. dos Serv-idores do Estado, pa1~a soldo que -percebe o lo cadet~. rQfor~ado, 
indemniza.r ao Tl:lésom•o Federal da quantia com-honras .de alferes do exerci_to, Oroz1mb~ 
que lhe e devedora até que .ússa ins:éituiÇã.o Carlos Coreea de Lemos; 
regularize su·.t situação, podendo mesmo re- 2a discmsão do projecto n. 133, de 1901, 
levai-a elo pagainento _r.la- importancia. em autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
que ficou alcançada .no anno r).e l8Q9; iVlinisterlo 'da .Just.iça-e Negocias Interiores o 

la discussão do projecto n; 72, de. 1901 ,de- crédito de 6:8:j0$, supplementar á verba gado 
claranclo que gozar'ào da. franq UÍC\. postal-· a art. 2° daléi n. 746, de 29 (le dezembro de · 
cor1~espondencia e as revistas do., Institutos 1900 ; · · ,, 
Historicos e .. Geographicos do Braz~~· do 3a. discus:3ã_o doproiecto. n. 257, de 19ÕO, 
Par. a,· Ceará., Bahia, S. Paulo,· Paran(~ e <~ autorizàndo o Poder Exec.utivo a abrir ao -
Santa Catharina e dos Inst-'itutos Archeolo:.... Ministei'jo dc.t Marinha 0 credito. especial de 
gie:.>sde.Alagôn.s e Perpamõuco; · 6:0G0$ pü.ra pagae os vencimentos que, no 

3a: _discu,;são do projecto n_. 58, de .1901, corrente a.nno e no proximo futuro compe· 
at~t~r1za?do o J?oder Ex"cutJ.V? a abrir ao tem ao ex-secretario do extineto A1;~enal de 

· ~rqu;~erw ,. ~a 1< ~z~ncla o credtto extruor- 'Marinha de Pernambuco .João Sabino Pereira 
chnaew de. 8:000~ pat·a. pagamento do a1u- Cir·1.ldes. 
guel da casa onde t'unccionou, de setembro r <. ' '_ • . • 

c.~ dezembro de 1898, c.~ Delega.cia Fiscal · Dtscuss<to. ume1;1 do proJecto :q. 168, de 
·no E~tado do Rio Grande do Sul c o sup- 1901, autorizando o ~oder:· Executtvo a con·. 
plcmentar do 20:000$ {L vei'ba 91•- Caixa ceder. um .an~o do h~ença. com o~denado .a 
de Amortizaçã.o - d<L lei n. 746, de 29 de que tiVer dtrei~o, ao 3 escr1pturarw do Tri-
dezembro de 1900, art. 28- As.::;igua.turtí.s bnnal elo Conta.s .José de :Mora.es ; , .' 
dB notr~s ; _ - . .1 :~. discuilsão do prujccto n. 113 A, de 1901, 

2a d1scussao do pro.)ecto n. 68, de 1901, a.uto'riza.ndo o Governo a abrir o credil;o de . 
a~t~riza;~do o Poder. Executivo at. ~brlr· ao 16:060$ para pll.gar <to bacharel Umbelir:.:) · 
Mrmsterw da Justtça o Negocws Intc- de Souza Marinho. os seus ortlcnaclos, como 

, r!ores .o ct:edito de 3:.957$200 ,· su.pplemen- juiz de direito em disponibilidade, decor-
tar .ao n ... YI do art. 4°. rla lot n. 746, ridos de 22 de abril de 1894 a 31 de dezembro 

.. de 20 de dezom bro de wo~·. para ~cs dé 1900; . 
tuario o calçado do' dez alumnos gJ·attu tos 
que,; em virtude .da 1p.eso1a. lei, foram 
admittido.'l no . Internato go Gymnasio Na
cional, cujo número foi ·elevado do 50 
a60; , . . 
• 3a dÍscussilo do projecto n, 57 de 1901, 

autorizando· .o Poder Executivo a abrir ao 
Minitltedo da Fazenda ó creá.ito extra
ordinario de -I 04:542$583 para occor.rer ao 
p_aga'i'Qentci das gratificaçõe.l devida~ aos 
empregados. de diversas alfandegas da 
Repuhlica incumbidos- do ~serviço de es~ 
tatLtiL~a e revisão de qespacho em 1897 e 
1898 .. - . . 

38 :uscusfi.o (to projeêto n. 77, de -190 I, 
roli--.ti.vo t't omcnd:~. olfcrecida na 2a. discussão 

Ct~.mnra. Vol. V 

Ia. díscu~siT.o do projecto n. 22 A, de l~OJ,, 
mandando dispensai· dos exames ·praticos de 
que cogitam-os arts. 28 e 29 do regulamento 
de 31 de março de J85l. os otllciaes. e pl'·aç~s 
do exercito habilitados com os cursos das 
armas a que pertencem e derogandn a lei__ 
h. 39 A; de 30 de janeiro de 1892, na parte 
referente a este assumpto ; 

P· discussao do projecto n. 106 A, de 1901, 
autorizando o Governo ~ abl'ir ao Ministerio 
da Justiça e Negocias Intei·iol'es o· ~redito~ 
necessario pa.ra pagamento do premio de 
viagem, de que trata o àrt. 2.21, do Codigo 
do Ensino, conferido a Pedro Demosthones 
Rache;. · 
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la discussão do projecto n. 139 A, de 1901, 1 Rodolpho Epiphanio de Souza Dantas, que, -
estabelecendo que as etapas dos officiae3 do torturado por cruel molestia, fôea procunar 

· exercito e da. armada nunca serão inferiores allivio em urna das,cidades de França. 
---;a - 1$400, - ~ualqucr que seja a guarnição a O nome do pranteado morto não é desco-

que pertençam, s::üvo as excepçõe;:; da lei. nhecido jlcml. os quo conhcc~m a historia 
Levanta-se a se.:;são ás 5 horas da tardo, política: do paiz. . . .· --- - . . : 

• Depots de um ttrocmto academtco mveJa-

94a' SESSÃO EM 12 l~~L- SETEMBRO DE 1901 

Eresidencia dos S1·s. Va-> lle ~IIIello (Presi
rlerile), Satyro Dias (2° Vice-PI'esidenl.e), 

· Va.; tle Mello (Presidenf;e) e Carlos de 
Nóvacs (JO .8ú1·et.w·io) .·· ' 

Ao meio-dia procede-se â chama.da, a quo 
_ raspondcm os Srs. Vaz do Mello, Carlos de 

": 'Novaos, Angelo Neto, Agapito dos Sttntos, 
' Luiz Gualbel'to,:t+abriel Salgado, José Euze
·. -bio, Christino Cruz, Anizio de Abi'eu, No-

'-, gueira. Accioly, Fredcl'ico l3orges, Gonçalo 
':' Souto, Eloy de Souza, Tavares de Lyra, 
;~ Trindade, Teixeira de Sá; Gome; de Mattos, 
;'' ,Bricio Filho, João Vieira; Cornelio · dn. Fon-. 
:~_::seca, Julio dJ Mello, José Duat•te; Eparni· 
'f-:_-noni:las Gracindo, Fau3to Cardoso, . Scahra; 
;:-yrosta, Fr;wcisco Sodré, Satyro ·Dias; Alves 
;,;~·:B_árbosa, Adttlbcrto Guirna.rães, Augnsto de 
-,:;'·,Freitas, Ga.ldino Loretn, Celso dos Reis, Sá. 
;i Freire, Silva Cttstro, :tviartins Teixeira, _Jo::.t
;:- quim Brévos, Theophilo O~toni; Gastão d<1 
__ Cunha, Esperidião, FL·ancisco S<tlle3, t.u..ndul
-: JJI~o de Magctlhãcs, Olega.rio ~hcie~ Rodolpho 
, Paixão;--oomingues ele Castro, Dino · Bucnó, 

.• "'valois de Castro, Rodolpho Miranda, Joa.
- quim Alvaro, Edmundo da FonsQca, Caj<ldo, 

. ~ •. _Azevedo Marques;-Hermenegildo de Mora.os, 
;_:-Teixeira Brandão, Carlos Cavâlcanti, ·paula 
:- · Ramo3, Francisco Tolentino, Gernia.no I-Ia.~
~. sloc!1cr, Francisco Alencastro, Vespasiano 
- de . Albuquerque, Campos Cartier e Diogo 

Fortun<l. _ 
Abre-se a scss:í.o. 
E' lida .. e p~st<t em discussão <t acta.. 

·-o St·. · Tosta - St'. Presidente, 
. .venho pL'opor ma.is uma nota plangente, 
· . mais urna lagrima de saudade, m;Lis um 

voto de pez'tr na acta · dos trabn.lhos dn. 
Gamara., pelo prematueo pa1samento de um 

.• .·· . braziloi.~·o 1listincto, que ropec.3cntou, com 
_bdlllo, <t N <.tÇfi.'J Brazileira o de~ompcnllou 
papel saUcn~c. corno pal'lamcntàr e rninistt'o 
nos tempos da mona.rchia. 

. .eo O tio telegraphico, com a l'a.pidez do raio 
e <t frieza do turnuliJ, a.ca.lm do transmittil'
nos o infaltSto f<~Uecimento do conselheiro 

vcl, tendo .deixado sulcos luminosos <lo sua 
passa,gem na academia do Recife, onde con
quistou as sympathias é a admiraçlí.o dos 
cqntemporaneos (apoi(l.dos); r<;cebeu o grão 
de bacharel em direito c voltou para a sua 
província natal, a Bahia. .. 

Nessa occasiiio, os pa.rt~dos politicos-con
scrv<tclor e libet'<Ü- dcgladictva.m-sc va.lo
rosamente _ no tm·reno _dos prlncipio3. O 
partido libc1'al d;_~ Bahia., então pujante e 
fbrl;c. chefiado _ pelo notavel esta.dista,, o 

..ç_onselheir'o ·Manoel Pio, to de Sou~a D<m-
tcts.. . . ., 

O Sa. Sonaf:-Dc s:tmlosissimy, mcmoria.

D SR. TosTA- ... fazüt, na. imprensa, te
mível e.-brilhante oppo:iição ao p:u'tidi) con
servaclor, qu~ desde 1868 dirigia, os des5inos 
da nação. . -

.Toven_ ardente, de aspirações nobres e 
alev;mta.das, o Dr. Rodolpho , de Souz·t Dan
tas, inspirando-se no _excinpln pai;l'iotico de 
-~eu venerando pr1.e; filioU-se a. pha.lango do:> 
pala.dinos, que, com Le"ão Velloso e .Ruy -
Barbosa, batalhavam no Dial'io da Btthia, 
hoje orgão do ·partillo republicano, em que_ 
-milito, pelo.> pdncipios d<t csCclla Liberal. 

H.eleva.ntes, soeviç:o:~ prc:~tou o jovm1 po
litico <tQ seu partido o ú. Patriil. no Di(o·io da 
Bahia. (Apoiados.) 

Como galárdão, corno rccomp::msa dos sm•-. 
viços pr-estttdos, os- directores do partido 
libeml, chamado ao govm·no pela, corôu;, em 
1878, 1ndicaram o seu nome aos sull'ragios 
de seus cort·eligionàrios, qne elegeram-no 
Deputado geral. . --
. o democrata ba.hümo do~empenhou o seu 
mandato com tanta hombridãde, ·com tanto 
brilho, coni tarrtJ mcrito, que o seu p:1rt.ido 
designou-o pam assumir a pasta do Imporia 
no gabinete Martinho Campos. 

Agitou-se no Parlamento,na administração 
lVI:trliinho , C;1mpos, a questã.o da nomeação 
de uma, commb;sã.o scientitica para oh..;ervar 
a p tssagcm do plauet:1 V e nus, do ·lagar dep.o- · 
minado Punta Arenas . _ - · 

O Ministro do Imporio solicitou do Pa,rla
Incn"to o cl·odito necessa.rio para, o dosem-
ponho da ccimrnissíto. · 
_ Largo dolxd;e, chistoso t\.s vozes, tra.vou-so 

nas düas Casas 'do~Parlainento, no qual to
maram- part3 os mais nottwei.3 parla,men
tare::;. 

Mas o jovem . Ministeo houve-se com tn,l 
)labilidadc, revelando solidos conhecimentos, 



Câmara dos Deputados- Impresso em 21/05/2015 09:14- Página 2 de 21 

107 

que o credito foi concedido, c a ranbondm Em lleguida e approvada a aeta da sessão 
lJarnahyba, commandada pelo distincto offi- !:lntecedente. . 
Cial da marinha brazlleif'a Saldanha. da Gama, O Sr. Edm.undo dá Fonseca 
então capitão-tenente, sahiu do no:Sso porto -Peço a palavra para uma explicação pes-. 
com destino a Punta Ar·enas, levando a com· soai. · . · • 
missão sêientiftca. n Sr. :Presidente- Tem a. pala-

O Brazil nã.o podia ser illdifferente ao vra o nobre Deptltado. · 
grande emprt-lwndimento scienttfico, como o St·. Edntundo. da ~,onseca 
não o foram os paizes cnlt s; e os trabalhos (pma uma explicação pessoal)- Sr. Presi
da commi::;são fizer·am honra ao progresso dente, pedi a p:tla vra para uma explicaçã.o 
astronomico dõ nosso paiz. · fH'Ssottl. a proposlto de um aparte que tive a 

Infelizmente, o consolheiro RJdolpho de honr,t de receber houtem do llustre Depu
Souza Dantas, cujo futuro político promettia. tado por :S. Paulo, o Sr. Valoi~ de Castro. 
~er fecundo para a Patriu. (apoiados), re- O aparte é este : 
colheu se á vida privada. « Sr. V··lois de Castro - Não co-

O SR-. FRANCiiiCO SoDRÉ- Com grande nheço quem tivesse mais longa condes-
rezar. do seu partido. · . cendenCia, encumpan•lo candidaturas de 

O SR. TosTA ---" ... e de todos os brazileiros quem depois volta.- lhe as costas com a 
amantes de seu paiz. ingratidão mais perfida~» 

O l/lustre morto lloaroú o seu parLiuo, o O SR. VAWIS o E CASTRO - Devo declarar 
governo. em que collaborou e a Pat1·ia.

1 

que. e:;te aparte n. tio se refere a pessoa.de 
(Apoiados.) V. Ex.. 

A Cumara t'ará ju~tiça ú. sua memoria, hw- O SR. JoAQUil\1 ALVARO-A quem se refere 
çandu, na a.eta, um voto de p1:sar pelo falle-1 então 1 
cimento do dislincto. t.Jrazileiro. ~ O SR. V.ALors DE CA~TRO -·Direi opportu-

0 SR·. SATYRu DIAS- Apoiado. E' uma name11te. . · · 
homenagem mu1to justa. . o Sa. JoAQUIM ALVARo-Deve d,izer já. 

0 SR. ToSTA -.Para os incrednlos, pa!'a. os O SR. CAJADo-Diga já. 
que tiverem o intbrtunio de perder a fé O SR VALOIS DE CASTRO - H·Ji de dizer ; 
cheistã, em c11jo coração apagou-se a crença diret amanhã; . 
na. imntortalidade da alma, o corpo do cunse· O SR. JoAQUIM ALVARO-:-Fica para as ka· 
lheiro H.odulpho de 8ouza Dantas~ devurado lendas. 
pelos vermes do sepulchro, em breve irá con- O Sl<.. VALOI:l D.E CASTRo-Não ha tal, não 
fundir-se com o pó da terra.; e do emiueote lia de pas!,;al' de amanhã. 
homem político nada mais restara que a O·Su.. Eo:MUNDo DA FoNsEcA-A este aparte-
simplés e fugaz lemorança de um set· que respondt·simplesrnente: «nin_;uem encampou 
se aniquilou de todo, que desappareceu para a minha candidatura». 
sempre na voragem da morte! · E, ::lt'. Presidente, respondi simplesmente 

Mas, para os crent<:ls, como eu, par-a os com e::>ta. phr·ase, por:que respondi a S. Ex:., 
que . são chistãos, como os homacios repre- tendo ou v ido a·v.enas as suas primeiras pala· 
sen_tantes da Nação que me ouvem. i'"ra. os vras. 
que teern o espírito tllurninado pela ré reli- M~is tarde, quando fui rever as notas ta-. 
g·iusa, o illustre morto não se aniquilou. chygt•aphicas, foi só então que encontrei es-

Seu espirito que era:crente, ' ·déspr·endeu tas ultrrnas palavras, falla.ndo em encampar 
-. se do Corpo. e elevou-se ás regiões myste· candida.Lur•as e em ingr<ltidões e pertldias. 

riosas du. v1da eterna, pa!'a onde havemos de Não podia deixar, Sr. Presidente, de lado 
ir todos nós- crentes e incredulos, graodes esse ai:Jarte, nem de p1\1te::.tar contra elle. 
e pequenos, poderosos e fra.cos, orgul/10sus e ·0 SR VALQI~ DE CAbTRO- Já disse que o 
humil.ues, queiJ~StmG~ ou não queiramos! I aparte nã.o se refere a V. Ex. . . 

Assun, · Sr. Presidente, como represen-1 O SR EDMUNDo DA FoNsECA - SeJa como 
taute d, Nação e crente, pr·oponho um voto fór, reftra.-se a uum ou não, foi infelicis
de pezar pelo pat>samento do conselheiro Ro i s1mo. 
Liolplio de Souza Dantas- aos honrados re-~ O SR. JoAQUIM ALVARO-:-Sou muito amigo 
prese. I.Itantes. da Nação Brazileira, qu. e tam- do Se. C. ampus Salles; mas, occupo esta ca
bem é chdstã. . de ira por iil•licação do partitlo. . . 

0 SR. GmRMANO HASSLOCHER.- Da Nação I 0 SR VALOIS .DE CASTRO -0 aparte não se 
Brazileira chl'istã, não. · 

1 
rerere a V. l!:x. tambem. 

' 0 SR. ToSTA- Aos reprel:!entantes da I O Sa .. ~Dl\Il!NDO DA FONSECA-Eu respondo 
Nação Brazileira, christã. sim. (Muito bem; por quem qu~r que seja da opposição que 
muito bem. O oradot i cumprimentado peta esteja. u.usente : eu .. emprazo.a V. Ex. a dizer 
deputaçao bahiana e outros cotlegas.) i desta tribuna, qual o Deput:tdo paulista que 

O requerimento ó unanimementeapprovado. se senta nestas cadeiras, amparado pela pro-
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tec~:ão do Presidente da Republi~. ( Tro- PlUMEIRA PARTE DA /ORDEM DO Dr'A . 
_ cam-se apartes ent1·e os S1·s • .Valois de Castr_o, O Sr. Presidente - Não· hll.vendo 
· Joaquim Atvat·o e Cajado.) numero legal para se proceder a votação da 

O SR. EDMUNDo DA FoNSEC.-\.- Nada devo niateria indicada na ordem do dia, pas:la-se . 
ao Sr. Presidente. da Republica. á ma teria em discussão : · · -. · . · 

O SR . . VAWIS DE CASTRO dá um aparto. ·. Continuação rla. 2• <.liscússão do projecto 
O SR. EDMUNDO DA FuNsEÕA-V. Ex:. exal· n. 150 A, de 1901. parecer sobre emendas 

ta-se de ma.is, quando eleva os meritos do apresentadas a 2·' discussão do i11e~mo pr•_()~ 
Sr. Presidente da Republica. · 'jecto, qne orça a ree:eita geral da Republica. 

Queyo que V. Ex. venha rlizar qual é paraoexerciéiode 1902. · ··_ 
o Deputado da bancada paulista que pertence O ~r. Presidente- Tem a pala;.; 
á opposição, que não esteja aqui com o pleno vra o Sr. Galdino Loreto. · -
direito de pensar e com a inteira· liberdade O Sr. Galdin.o Loreto pronun-
de fallar. cia um discuno, ju•titiCil.ndo: e defendendQ ·· 

O Sr. V ALois DE 'CASTRO- Nin:.: uem con- suas emendas, não acceitas pela commissié( 
testa. semelhante cousa. - de orçiiwento. _ . . · ·,:·: 

o SR. EDMUNDO DA FONSECA -v. Ex . .. ( Este discurso e publicado na integra no . . 
chamou a um de nós de ingrato e per ficto. Appendice rio vresente volume.) · , · 
Qual é o Deputado paulista, que foi eleito F1ca a discussão adiada. pela hora. 

~por favor exclusivo do Presidente da Repu- Comparecem mais os sr:;. Urbano Santos, · 
· blica. 1 Qual é e~Ee Deputado _que não tem o Carlos Marcellino, Arthur Lemos, Antonio 
. direito de acção, que não tem liber·dade, Rastos, lndio do Brasil, Serzed· lloCorrêa, ' 

que não póde ter o direito de criticar os Luiz Domingues, Joaquim Pires, Raymundo 
actos do governo do Sr. Dr. Campos Salles ~ Arthur, Thomaz Accioly; V1rgilio Brigido; 

A. honra de V. Ex. obriga· o a vir declara. t-o Francisco Sá, _Sergio Saboya, Pet•eira Reis, 
_desta tribuna. Camillo de Hollanrla; · Ermirio Côutinho. 

o SR. VALOIS DE CASTRO -Virei a·ma- Celso de Souza, Pereira .de· Lyra, Mâ.laquias 
·• nbã. . . . . Gonçalves, Moreira Alves, E:oJDeraltiino Ban-
. o SR. EDMUNDO DA F,oNsEcA - H<t poncos deira, Elpidio Figueiredo, Pedro Pernalli~ 

.. dias foi intimado o Sr. Barbosa Lima a vir buco, A:ffooso Costa; Arroxellas Galvão, Ray
. ·ctiz~r quaes os D~putados que tinham .rela· muodo de Miranda, Joviuiaiio ·de Carvalho, 
.ções com oBanco da Republica; \' . Ex. que, Rodrigues -Doria, ·Castro Rebello, · Neiva, 
nessa occasião tanto se exaspet'ou contra o Augusto França, Milton, Felix Gaspar, Eu
Sr. Barbosa Lima, terá o c~valheirismo de genio Tourinho, Paula uuimarães,. Rodri.., 

. vir á trii.Juna aponta..r o nome do Deputado gues Lima, Tolentino dos Santos, Pinheiro 
que se acha em taes"éondições. Junior, José Monjardirn, Josê Marcellino, 

O SR. VALOIS DB: CASTRO - Si já disse a ·Henrique Lagdeu. Oscar .. Godoy, Barros 
V. Ex. que não recuo deante de re:>ponsabili- Franco Junior, . Ni !o Peça.nha, Lourenço Ba~ 
dades, o que quer m,ds ~ ptista, P~retra Lima, Francisco Veiga Adal-

0 SR. EDMUNDO DA FoNSECA- Pois então berto Ferraz, . Lamouoier Godofredo, May-
diga ·quem é. , rink, Nogueil'a Junior, Lamartine, Pactua 

· O SR. VALOIS DE CASTRO--: Não passará de Rezeude, . Bueno de Andra'la, Luiz Piza, 
amanhã. . Ovidio- AbrantPs, Benedicto de Souza, Lin- . . 

O SR. EDMUNDo Da. FoNSECA- Eu não co- dolpho Serr~, Xavier do Valle, La.menha 
nbecu, na bancada paulista, membro da op- Lins. Soares dos Santos. Angelo Pinhéiro, 
posição que se tivesse submettido a este Victorino Monteiru e Alfredo Varella. 
papel dt~ vir para aqui em condições de Deixam de comparecer com causa partici
poder ser julgado creatura do Sr. Presidente pada os Srs. José Boiteux, Pedro Cbermont, 
da Republica; não ha entre nós _creaturas Rodrigues . Fern •nrles, Guedelha Mourão, ·. 

·llerri do Sr. Campos Salles nem do Sr. Ber- Soar·es Neiva, Silva Mariz, E:stacio Coimbra, 
nardino de .:'ampos, e a prova é que aunca Manoel Caetano; Vergne de Abreu, Marco~ 
.vivémrs aqui a entoar hymnos em honra de lino Mom•a, Dionysio. Cerqueira. :. S:J.mpaio . 
SS. E Ex. . · . Ferraz, Martinho Campos . Cust'ldio : Coelho~ _ 

O SR . V ALOIS DE CASTRo - Dou a minha J uli:o Santos, Pereira dos Santos, A urehano · 
palavra de que hei de vir dizel-o da tribuna dos Saotoj, Ranger Pestana, Este.vão Lobo: ', 
da Camara. Viriato Ma~carenhas. José Bonifacio, llde-
. 0 SR. EDMUNDO DA FONSECA-Espero então fomo Alvim, Penid•> Filho, Bu.mo de Paiva/ 

para ver a qual de nós V. Ex-. atira esta Leonel Filho, Necesio Ta vares, Antonio Za
o:trensa. · carias, Arthur . Torres, Manoel Fulgencio, 

- O Sa. VALOIS DE CASTRO- Não é offensa; Lindolpho Caetano, Miranda Azevedo, Gus .. 
é modo de apreciar, como tenho a liberdade tavo Godoy, . Fernando Prestes, Oliveira _ 
de fazel-o. Braga, Adolpho Gordo, Paulino Carlos, Al-
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· -fredo -Ellis, AntÓ~io~ dintra, • Manó~l · Álve~:. que',-na rota; ein'que'nos-achamos agora..pa~a· ·· 
Franci::~co. Moura,·,~- Pinto da Rocha :e Cas-:- següir desassombradamente, tomou, como.<: 
siàno-do Nascimen'Go. · · · norte; a perfidia: -- . · . .: ;; :•: 
.· Eserricaus,riosSrs. Albuquerque se.fejo, O Deputad-o, injuriando ,a opposição pau- ._-: _ 
Sâ Peixot6, João.· G,ayoso; .~João _: Lopes; :Au- lista, noscalumniou. .•. Affirmo. . _-- . _ . -- . •. ~. 
gusto·:sévero, Lima .Filho, Araujo ·Góés, -Syl- ü SR. ~ED;,ruNno- DA • FoNsEcA- Calumniêl.· ;_:r~ 
vio R9mero, Ednar.dô Ramos, Paranhos perfeita. - . "":.;; 

_ Mon tón. 'eg'ro, Heredia ·de .. Sá, Irin·eü~ Ma- 0- s· · ·· .·. · B · · · · A - · ·· · · . · ~- ·;-:;r· 
êha_ do, Nelson do V_a_sco_n __ ce_llos, .. Atig_ust_O .. R.. . UE\'IO -._DE NDRADA-. · · porque_,.,::, : 

conheço 'opassádo _de tódo.> oa nobres ·corri:< -:!~ 
- -d·e Vasconcello~; ·-·RauL ·-Barroso, · AQton.ino pan_ heiros; q __ ue ·· a __ ·g_ qra · ... _nos_ re_uni_mos __ --p-_ a_ra ___ .• . ·_:_,,_; __ _ 

· Fia,lho.;Deoclecian·o , dôSouz~.·Afves d.oBritq, t 
Ol' · · F' · d J- L · -.M t · · d conl·ariar:: a ·. situação góvernament_al que, :>: -· 

', ·' · wmra <Jguerre 0 ; . oao, _ til~, 0 11. e~1'0 e na nossa opiníão, está ' .infelidtandó o .paiz •. : /': 
·.Barros, Monteiri:>': d'a.Sil'veira, Cárneiro-dc -(Apoiaçlàs, . e nao apoiados.) __ · · . ... ··. ·,.:: 
·:Rçzende; Henriqú~- SaUês,-: Garlos O.ttoni, Con~1cço o pas.::ado honroso de todos elles, _,-,' 
Edua:rdo Pinient.el, Moreira da Silv<~. Gosta todos :os meus nobres companheiros teem a , .;:, 
Junii>t:; Ciil,cinato· Braga, João Candido, Alén- sua ·fé . de ·affieio .rep~blican1l· ·e~cripta . com . : 

, ;em~ Gu-lmarãés·, · Bar.bosa ·Lima,· MarçalEs~ pal_avt>as ._ de honra_ .e sacr-ificiô; nem mes.mo ·• 
cobar, Rivadavia Corrêa . e Aureltà.no Bar: r · · d d · b 'bosa; . · · · · . o ocw o·ma.Is perverso po _erá esco rh· no 

.passado-. de tQdos elles Ul'll.a só- mancha. ! . · 
· · · · · - · - · · ·- · (Apoiados.) > :_ · 

. · O Sr. Bueno .de ~ridr~d;a- E' ·u.ma. cà.lumnia., pois, u a.ffirmativa do ·. 
Peço a ··palitvra par.a tuna ~xplicaÇão pes~ Deputadô po.L' s, Paulo, o. Sr. _ Va.lois de · 
.soal. Castro: . > ~ · _ -- .. . _ .· . 

No entretanb, não- posso continuar cssi\ . 
O $r.Presidente-Tem a palayra explicação, sem que V. Ex. me informe si o· :; 

onobre Dépqt~do~ · · · · Deputado por S; Paulo, ,qu\3 _·nos offendeu; __ ,-, 
.que nos calumriiou:a todos, porque a injuria ,:'' 

o :sr. ~ntno de Andrad~·(para não 'é 1'ominal, , a ipjürià foi collectiva, está. _' : 
uma' emplicaçiio pesssal. ·Movimen~o- - de çt- ou _não pr~e~ente; tendo .·eu aliás pedido a . Y 
tençc"io . . Silencf.o)- Quando. honteni orava,· pa.la-vraquândó S. Ex. s.e achava no recinto ·:,. 

- ;. nest:J. . .oa·sa; definindo a sua nobre. attHudé. e declarado, em. voz bem alta, qual o fim __ ·. 
politica; -o illustrado Députadó por: S:~Paúlo, que eu.tinha· em yista, .na ' occasião em que 

t'. .meü companhei.J,'O -de opposiçã·o republicana obtivesse ·do Co.ngres:;o a bcnovolcncia de .; 
'i.tOi ri:ctuâ.L.gov,~rno do ·S1•. Cn.mpos ·sa,Jles, o sua attenção; ' . _ .. ··· 
··representante dcssJ~ mesi_Do ·Estado, . ·o Sr. o SR~ GER~iANo 1-IAssLOi:mER-Posso amr:. .. . 
Viüois de Castto(o omdor voUa"se pcu·a to~o_s- mar a· V~ Ex. que . o nobre Deputado por São.:·; 

.. oslado~ çl,o 1·es1nto~ da Camara, afim_ c!e vert- J?aulo, o §lr . . Yalois de 'C<\stro está .as •istindo. 
· ficar s~ se acha pr--esente o Deputadocu;o nome á discu;são. no seio da c.nnmissão mixta 
aga.ba dedeclinar), que, Cl'eio, não . .estli. pre-. nomea.f{J. para rever o co digo dó ensino. ·· ' .. , 
SOU~~·· ' _ · . · . . . . . . . . .. _ , . . 0 SR. BUENO DE' ANDRADA-Nestas cond\- . 

O S11. MoREUtA ALVBS .._ Qu{1.si todos··os go- .ções,-não s~ique fu.zet• . . (Pattsa.) 
· ve1·ni~tas fUgiram. (Risd:<) · ._ : · . • Depende da presença desso nollro :úeputa.do 

. _ . o :_sii. ·BuE:N-o DÊANDR~ÁDA:.::.._, .• (leu -o se- ~t minha permanencia. na tribuna. · . 
· · 'guinto aparte ... < - ' ·• · - · _ • · ._ · · · Esperarei, pois, momento rnai~ opportuno, 

. · __ ·._ .. _-.• . __ . · . -... · · . . __ .:. _ . · .. para· _.pedir, exigil' mesmo, em nome da 
. O __ S:R, Q-En.~IA:NQ .HASSLOCHE:It-Nao apçnado, honradaquelle Deputado, qne não fuja ás 
e3~:a!fl-QS ~qn1._ ·. ,- _ _ · ~-~~ - - - _ .. -~ " explicações quo-_ ~)S .devem. ~er; dadp.s,_ so~--~ 

_O 'SR·. JuLio DE MEtLo-,-os· governistas 'de penu. de ficar tido, o· que não desejo, porque::_ 
-S. Pa.ulo:· desappa_r~ceram. . · não quero contar entre os reJlresenta.ntos ~e jY 

. ·:'o sa > BuENO~ i)E 1\NDR,\Dk.,- .. ; .. que.-v'em mell ?stad_? um · que _não ._so · mantenha na{!2 
, ·_;. · coll.signadóc,-no Z!iw·io do Cong1·esso de hojo : alta sltuaçao mgral. e.m ~ue_ todos s~. de~e~ ,~; 

. <~Não · co.óheço quem ti v esse ma.rs longa con- ma~ ter, so? :pena, rept.to_, de ser co~:>Hlera:~<>.- .7 
.--déscendenc1á; ·enCampa.rido candidaturas de COJl10 u~ singelu .calLlmmador. (Ap()_tf':(Los.) .-. · ·.( 

· . quem- <J.e.p6is volta~lhe as costas com a ingra- Passa"se á '< · 

'tid~_o.:mais -perflda.»- . . .-- ··_ ·_ SEGl]NI)A PARTE DAÓRDE_ ·M tib -niA.....-\ ; ·ê' 
,. ·o'aí>arte refer(3~Se ao 81': Campos Sà;lles, .. 

conl.o victiina dessa in.gra.tidão _pe_rfida. . ~ ._- · E' annunciáda a continuação da !&· dis..:. -~-. 
· . ·E.u pratendiá. interpellar a honra daqueiJe cussão do projecto n. 62 A, de 1901, alte-_< 
representante paulista,para. que.v~essc dizCli rando a clªsse la., n .. 1, das Tarifas das Alfan:. · ~-
á Casa. e ao pai.z quc.ü o peputado pa.ulista._ dega,s, . _· • 
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110 ANNA'ES DA . CAMARA 
·-: 

O Sr. Presidente-Tem a palavra Â não ser para explicaçÕes ligeiras e 
o Sr. Noiva. ..- opportunas, jâmais sahe. do assumpto qu~ 

O S.-. Nei'Vn pensa que, . si pa.rte 
da Camara poderá estranha.r que venha á 
tribuna. discutir o pt·ojoct.o eni debate, a ban
cada minciri1, que tem tido sempre o oeaclor 
a favor dos seus interesses, quando estes não 
vao de encontro ao.; interesses haitianos, deve 
estar convencida do que u1otivos poderosos 
obrigam-n'o a. subir ci tribuna neste momento, 
}Jara. tratar de assump~o. que tão de perto 
a.ifecta. a e.>sa iUustt·e bancada. 

Salienta a. importa.ncia do pl'Ojecto, que, 
logo na tn. discussão, tem 13ido longa o con
venientemente debatido. 

E si isc:o não fosso bastai1tc para dar a me
dida do vnJot• do projecto, a. sn t . collocação 
em peimeiro logar n ít ordem do 1lüt índicn. a. 
gea.nclo u1,ilid<tdc da me'lida. que ellc encel'l'a 
e a. nrgenci:1 de sua tra.nsfoi·maç~ão em lei. 

Este }Wojecto estCL pre:.erindô creditos que 
pàssa.ram pura. loga.r secundario, c o ora/lor 
n:cha, u.o contrario do que pensa. o Se. Bricio 
Pilho, que os pl'ojectos 9-e ct·editos ·devem 
preforil' aos domai~, bem como estes devem 
ser preferidos pelos orçamentos e leisi.mnúas. 

Faz ver que a ordem do--dia está cheia de 
projoctos desta. na.tureia. , · 

São trinta os projectos que constituem a 
2a. pat'te, mas .d()llos onze são credito.;, c1ue 

'· deveriam ter pr:. ferencia.. · 
Relembra sua . posição ao lado dos Depu

tado~ mineiros, o que não obsta a que, oea, 
ore sobre assumpto,'quo é importante o mo
mentp.so, pois })<t}?n. elle voltitnl-Se todas as 
vistas, sobr~ elle discute calorosamente ::t 
imprensa. e ainda hontem a Inteodencla. 
Municipal deUc s'ooccupaya, orando aéet•ca 
o rlístinçto intomlcntc, ornamento daquclla. 
corporn.çã.o, o Sr . . Honorio Gut'g<'l, c o elo
quente St·. coronel Leite Riboir·o · apt'cscn
ta.va; nma. indicaç~.o, que da.vn. loga.r <t clnplo 
modo de t'ntcllllor, eomo s:; vodfiea polo~ 
at•t.igos d.o popnlat• Jol'1wl rio Dra~il c do j<L 
nã.o mono.; popular Cm-reio rla J1Ianlu7. 

discute... . · · 

O SR. MoREIRA ALvES- V. E:c honra a 
Qamara. a que pertence. · (Apoi'ados'ge1·aes.) 

·O SR. Nr~rvA- ... como Ü.l.l'ií, agora, com 
o intento de cxpor.a.s razões pt•ó e contra, e 
na; peesença. dos collegas, corn o auxilio de _ 
suas luzes, estudando o pí,l.reccr, pedir-lhes a 
-respeito explicações, com o intuito de bem 
orientar-se para m~lhor votar. Não que 
pretenrta mudar de opinião, pois é coherente; 
o (]_ne nã.o olJsta a que posJa, modificai-a., ac
ceitando o imposto actual corn augmento de 
mais cinco ou dez mil réis, ou diminuindo-o 
Uffi · lJOUCO. ·. . 

Isto não é mll(lar; c quando o fosse, ·aJnda 
hontcm não mudou, e muito justamente de 
opinião, _· o Governo-dando n.s razões dessa _ 
justificada, mn~lança : . o·· quando mesmo or
rr~sso. erram os sa:Uios, er1·a o Governo; 
a.inda hontem dizia o Sr. Senador Gomes de 
Castro, que como o orador, defende o Sr. 
Presidente da ~lepublica.: quem erroú não 
foi o Governo, fui · o . Ministro. 

Entra na analyse dos creditas: encontra 
em primeiro ·· log<tr pt•ojócto de inquestiona
vel just1'ça, (!UC ·ainda hontem pôde fazer 
reentrar na ordem do dia, mandando pagar· 
ao majór Demetrio Ferreira dí1 Silva . ven~ 
cimentos, em v1rtude de sentença 'do Supremo 
Tribunal de Justiça. . · ·· 

E·m seguida, refere-se ao credito tão pre
ciso para occorrcr ar pagamento ·çlas grati
ficações devidas aos empr9gados das diversas 
Alfand-egas, desde 1897 t~ 1898. . 

Umoutro érelativo a. Pernamtiuco, e to
dos s~Lbem qua.nto o orador é preso a-esse Es
tado, c a não sPr que prutenda sua bancada 
attcntar ·contrtL amigo a. qu_em muito preza, 
tem-no tido sempre a seu lado, cecando em
IJot'n. adio.~ c sujeíta.ndo-sc a viodictas. 

Not:L ainda um credito, Pl'opugnatlo com 
a. costumada iscnçã.o o constante defesa llos 
interesses da classe de qne é Õhõtincto or
namento o Sr. Montcnogro, c que importa 
em pagamento a um pobre juiz de ;!lireit.o, 
quiçá o unico rpn.gist.rado qno nã'.o 1bi in
demn!zado !los Pi'ejuizos sofl'ddos; lH'ojccto 
de · ceedito que já c.:ltevo em lJoa colloC<.tçã.o. 
graças á i'ntervençlio ·. do orarloe, c . ora 
oJttí. infelizmente abaixo de tantcs outros 

UM SR. PEPUT:\Do-Porque 
V. Ex. prende-os. 

pro,jectos 1 · -
Lembra, o credito pa.ro1 o Sr. Racho, que 

está tão om b~dxo. E' o ca.so - rache-se a • 
a palavra uo ordem do dia (riso) e ·ponha-se este ácdito 

Em torno '.testa questão, giram opi niües, 
a.llusões c mosmJ apprehonsões, poi." ó!Je 
a.tl'ecta. a interesses gofae.~,, <'L nJimcnta.ç~ã.o do 
.povo ; om torno doste projocto, rol:ttivo a.o 
gado om pé, aqui se hão tr<ivaclo comllatcs 
em que teem alguns ca.hido; e tiio interes
sante. é esta questã.ü quo depois de 3 horas 
ainda mtão ta.ntas ·dezenas de Deputados a 
ouvil-o. 

por cima, de certos projectos. 
O SR. NEIVA- Não tem a:· prcoccupação 

· do obstruir, ·c, quando o .fize.3sc, quem sabe 
si não os·Garia. prestando um grande serviço 
ú. patria, obstand<?_ tlm mat maior .• ! ' 

· Acha que na vida · pt•atica deve-sG Í<\Zcr 
receita, antes da despeza, · mas na vida das 
nações, não; deve-se sabei•, quanto tem-se 
de d.ispendcr"SC, -para vor-sc ~ então como 
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se óhtcr I'ecursos- estak.Jleccr- receita. 
(Apoiados.) . 

Ultimamente, fez-se- mudança c ora dis
cute-se-em primcir•o logar a receita,, talvez 
homcm1.gem a, medicas. (Riso.) 

o SR. GERMANo HAssr.nc111m-Eu em. pelo 
regimen modor·no. 

O SR. Nr<:JYA-I~ie.t no ànt(qo (1·iso); . podo 
á Mesa, qno attenda ao p<:dido que lhe 

· dirige, mm~mo em u.booo da Mesa, que apoin. 
como lim bom govcrnisb quo.é. 

Fique, l)Ortanto, este registro do seu pc
d ido., pois hypothoctt sous bons officios do 

·. amizcMie c de apoio incondicional (hilaridadej 
.a.té .. para cncerràmcntos. 

I-Ia de mostrar como estudou o parecer da 
illustre Commissã.o de Tarifas,. estudo que 
·éhégou até as assignatnra,s ; c é assim. que, 
já q no a---cUas se refere, nota-que soodo 
cinco os signata.t'ios, ll::>is o presidente é 
interino, tres assigna,m com rcstricções, sem 
explicai-as, e dois apcnail, dois illustres re
presentantes de Minas, nã.o toem restri-

. . cções. . 
Como governista., n:lo póuc dc!_xar ele pro

testar contra trechos,-quo cita., do parecer, 
onde é censurado o Governo pelo abandono 
em que deixa ti industria pa~toril, o que é 

~ . . 
como vac isso sqavemente (1·i.~o); roga-lho 
que entre no accordo (1·iso) o a l;aroü.t do so 
encerrar à tarifa será conclnilb, o ella pas-
sará <1 2a discus::>ão. ~ 

Os collegas são tão bondosos ... insta, para -: 
que o Se. Presidente acquiesçJ.. 

0 Sn.. PRESrur.:NTE - Sinto não pouct' 
attendcr ao nobl'C Deputado: acima. de . tudo, 
está. a lei que nos rege. 

O SR. NEIVA-Ah! legem habemus; (1·iso) 
magiste;· omnes parere . debemus . . Magister 
é o Presidente. , _ - . 

Agm1rda-sc para a 2a discussão, quando 
desenvolverá o a.ssumpto. 

· Obcuece {~ Mesa, conscio de que ella, iJor 
sua. vez, cederá a.o:-; dicta;me.{ razou.:veis e 
proficuos, tendo em vista os interesses da. -
Patria c a boa. marcha dos tJ·ahn.lllos llarla.: 
mont<tt'es. (Múilo . bem, muito úem. () orador 
e eump1~imenlado.) 

Fica a discu;,;são adiada pela h oPa. 
Passa-se á hor~t dcstinadt~ ao cxpcclion t.o. 

O Sr. Carlos de Novnes (Ju Se
c1·etm·io) procede ú. 1eitma tlo scgui_ute 

. I 

EXPEDIENTE 
. uma u(),S cansas pl'incipn.es do atrazo c dó 
milpobrccimcnto <lossa industria ; « tanto Oificios 

· mais quanto o Govel'no remonttl. o exercito 
com cavallos do Rio da Prata, quando devia Do Sr. lo Segrctr.rio do ~coado; do hoje, 

l l , 1· · d d · communicando que o Soni.ttlo, em sessão de > 
procura ~os nos · •.stat o,; cria ores · 0 ptuz, hoje, adoptou, e nessa data enviou (t sancçã-6 · · 
mesmo pagi1ndo-os mais caro:3•». • . ,,r0-81·d · 1 · · - d t c ra -;: · cncm , a propostçao es a, ama , 

A peopo,;ito de 11111 ttpat·to, ontra em consi- abr.l_ndo ·ao Ministerlo d_as Relaçõl3s Exte: 
deração soi.Jrc os tL·os podorescomtitucionaes riores o credito, ouro, do 150:000$, para 
e mostra a.-·supt•emacia que hn. de urn sobre occO\'rer ás de>pezas, com a rpprescntaqão 
out1•os, e , me.mw no ramo legislativo, do Se- lmtzileira na collfercncia, intcrnadonal ame
nado sobro <t Cam<Lra. · ricana, c1ue se- reunir<.~ no Mcxico.- Intei- · 

Prevenido p_elo Pt·csidento de c1ue os\á rada. 
dada a hora, faz sentiL• rpiO nã.o foi culpado Do Miiüstcrio da Mctrinha, dr. ll do Lul'~ 
da dcmor:-t h a viúa. ; fallou 11.té, para. ganha. r 
tempo, precipit<ttl:tmuntn. dr. modo. que dos- rente, restituindo d,ous do.~ autogl'aphos da. 
confia nã.o poder tol' sitlo .. bom apanhado 0 resoltição do Congrcss:l Nacional e devida-· 

- seu discurso. Do vendo ter· come 1;~a.do ás 2 1/ 2 mente s:tnccionados, itntoriza,ndo o Governo 
horas da t<wdc, sô 0 pondo l'n.zcl' tts :~ ; nã.o a reintegrar no serviço activo da. at·nutdà. o 
sendo eulpn.do do fJil itl'to de !tora !lo tolo· -capitã.o de ("l'agata gi'adua.do Fmncisco A\l· . 
rancii, merecida.mcnto c.JnecJido ao Htustrc gusto .de Paiva. Bueno Brandão. o:-~ quacs . 
s 1·~ Galdino Lorota, d.:t -cxpl:c:1ção pessoal l"oeam envin.do.{ com o officio n. 167, de 4 do· 
do digno Sr. Bueno do Andrada, c das inter- corrente.- Inteirada, enviando-se o outro 
rupções havidas no comoç~o do seu ·discurso, twtogt·apho' ao Senado . ' 
que chcgaeam á ameaça de suspensão da DÇ> mesmo mlnisterio, de ignal data, rcsti--
s~ssão: tnindo, devidamente sanccionados. dous dos 

o SR. PRESIDEN'l'E _ Estão já insé1'i- autographos da resolução do Congresso Na-
t d s D t d cional. relativos, ao credito para despezas 

Jl os ous rs. epu a os com a impressão da oi.Jra Lições de Balist.ica 
(Os Srs. Pedro Pm·nambuco e Pm·ei1·a de do lente da E~_9ola . Naval, capi"tão-tencnte --: 

Ly1·q, cede._m ctpalavm pa1·a continuàr com ella Narciso llo Pr<\do Carvalho, a que se referiu 
o o1·ador.) vosso ofiicio n. 103, de 4 do corrente~-

0 SR, NmvA: - Pede ao. f>.residcnte que· Inteirada, enviando-se o outro :.wtograplto · 
attcnda. tl. essa, dupla, (tcsistcncia. ; nota ao Senado. 
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Do mesmo Ministerio, do igual data, rcsli- longe de trazer beneficios, pelo contrario, 
tuindo dous dos autogra.phos da resolução do traz grande desvantagem á. elucidação dos 

• Congresso Nacional, devidamente sanccio- debates. 
nados, reorgan-izando o quadro do Corpo de A camara é testemunha de que não siio os 
Saude da Armada, os quaed acompanha.ra.m assumptos de mais palpitante interesse para 
a mensagem (lo Sr. Prc:-;identedesta.Camara. 0 paiz que mais p'rendem a nossa a_ttenção. 
- In.teiràda, enviando o outr·o autogra>;?lw ResuD.lido numero de Deputados, arrasta-
ao Senado· - · . , . . · dos pelo desejo do lJem se ·orientar na dis-

Do n~esmo Mio isterio, do hoje!. en vianJo o eussão, ordinariamente se agrupa em torno 
requer~mento em que os pa.troes .das _cm- de um ora.dor competente, que, não t~1nto 
h?-rcaço~s d? Arsona~ de Marín!t~t desta Ca.- pelà. mrma .. quanto pelo fundo, contribue 
pttal Vttalmo Mormr11 do Na.sctmento e .I.Qsé- para esclarecer as questões que aqui se sus
A;lve.:; da Fonseca, pJdcm lhes sejam, concc- citam. 
!ltdJs e aos seus companl1eiro::; tlc classe os Não vivemo:~ mais om uma época em que 
mesmo.~ f<tvor·es de montepio; reror-ma c se exija do um homem cplc enca.nk~ 0 espirito 
u.sylo de qtlB go.~a.m o:'! offici;ws infet'iores da pela r\ltilancia. 0. nitidez do s~u estylo. 
Armada,.- A' Commh;::;ão de Marinha e 
Guerra.. Die-sc-ha que o discur-so lido pódc ter o 

inconveniente de fatigar a attenção da Ca
Requeri.mcnt.a: mara, m;~s. antes de r.udo, prestar attcnção a 
De. Theotonia. Not.to, filha elo general An· todos quantos assumptos quo inter-essem ao 

tonio do Souza, Net,tu, pedindo pagarncnt~ de·. paiz é um dever, é uma obl'igaçil.o nossa. 
que ficou a devor a seu pae n. Fazenda Na· - Na. antiga Grecia,não se podia votar as leis 

' cional, juntando os documento~ pelos quaes sem que se tivessem assistido às lliscussõos 
diz -proVil.r o u.llogado.- A' Commissão de dos demagogos. • 
Orçarnento. · Actualmcnte, o discurso 'nos pa.damentos 

Fjca sohre ~L "l\f!J .~LL íLtr~ uUcriot' doliberaçã:) nü.õ tem por fim deleitar um auditoria, por--
o seauinte (1ue a.s assembléa.s não sã.o associac;õcs litte-

~ rarias; mas aggremiações de legisladores. 
Por isso corre-nos o dever de cstud.1r e me· 
ditar sobre .tõdas as questões que interessam 

PROJECTO 

O Congrus:>o Nacional resolve: 
Art. l.o E' o Govet'no autorizado â abrir, 

por con~a do ' Ministcrio da. Marinha, o crc· 
dito- do 47:234.$441" para. pagamento ao ca
pitão dê fr·agata Ari stide;; .Monteii'o· de 
Pinho, l'ofo1•mado . por deceoto do 22 de 

·agosto d~ !894, e· annullado esse aeto pelo 
~.decr-eto de 21 de ago.;tu - de 1901, passando o 

mesmo offieial -para o quadro da re.~erva.. 
· . Art. 2. 0 Revogam-se as di:-sposições em 

ao paiz. . . .. 
.Ora, o .orador que quizce trazer uma con

ti'ibuiçã.o Jüstoric<1 p<.tra. o debato, ha de se . 
p1;ep;~rar no silencio do gabinete, tóroar 
notas e apontan1entos para melhor se appa
relhar para. a discus.;ão. 
· Ha aqui. Deputados que muito po!leriarn 
concorreL· para à. elucidn.ç:ã'> dos a,:;$umptos 
·que se debatem, mas (pn, pelo pavor da trl~ 
buna, vlv<Jm at'astadós das discu:'lsões. 

contrario. · 

Sala. das sessões, I2 de setembz·o 
. - P1·ederico Borges. 

Na Camara. dos Dopiltados da Republica. 
Argentina., quando o Deputado pede a pa

de i901. I11vra, tira logo do I.JoL·lO o seu-discurso es
, cripto para · mo.;trar que não e:;tá üripro-

O Sr. Gertnano I-:J:asslocber 
ha muitos dias c1ue aguardava a oppor~uni
dadc para mandar á Mesa uma indica.ção ten
dente a revogar o d isp.Jsto no ·art. 180 do 

-- Regimento ; entretanto, niio teve oceasiií,o 
do o fi.l.ZB1', porque á. · hol'a do expediento va
rios Sr:;. Deputados se teern OCCUJJU.do ue 
assumpto de maior irnportancia. 
· HojQ, porém, que se lhe offerec_e ·espaço de 

··tempo para isto, mandat·á _á Mesa esta indi
cação quo, om seu · entender, encerra, uma 
medíd;~tlibera.l. Reférc-s14 á. prohibíçà~, que 
o Reg1mento consagra, da leitura de discur
sos escriptos. 

Não póde comprchendor qual. o motivo de
termin.ante de semelhante dispositivo, que, 

visando. · ' 
Não ·l1í.t l'itzão que .justiftque o dispositivo 

do art . !80 do Regimento. Olfcrece, pois, uma 
indica.çâo e reserv<t-se p~ra opportunamente 
demonstear as razões quo tem para apl'e
sental-a. 

Opposicionis ta, acha-se na tribuna p:tra 
fazer uma decláraçào necoss'aria. Tem per
cebi c:! o que de vez ein quando a intólerancia 
rclig~OSCL pl'etcnde insinuar-se no reCinto 
desta Casa:, c ainda hojo o illustrc DeputadO 
pél<1 B<thia, na homenagem que propoz pelo 
fa llecirnento do Dr. Rodolpho Da,ntai:l, apro
veitou o ensejo parti. fundarnental:a no sen
timento christão. 

Quer que se saiba qué ·votou por ella não 
como christão, mas corno brazUciro~ por um 
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pE~triota. que prestou relevantes set·viços ú. 
cau:;a da redempçã o dos cu.pti vos. (Muito 
bem.; 1nufto bem.) 

Vão u, imprimir os seguintes 

PAREGEH.ES 

N. 40 -1901 Vem (t. Mosa., ê H da e cn viada á Com missão 
de Policia, a seguinte 

E' revogada a dispo;-siçã.o contida. n::> artigo 
180 do Regimento Interno da Camara. 

Sa.ltt das sessi:íes, 12 de ~etcmbro t.:a 1001. 
-Ge1·mano J1 assloche1·. 

Indefere o ~·equrwimento mn ljUe o ~o1·onet 
commanclante do 18° batalhr:ío de infantaria 
Ji'?·ancisco Felíxde Araujo pede seja eontada 
a sua antiguidade de posto de 15 de no
vembro de 1897, em resarcimento de prete
?·iç~To qwJ allega ter sotfrido · 

A' Commissfio de Marinha e Guerra foi pre
·sente o requerimento que ao Congce:.;so Na-

O Sr. Fausto Oardoso vem á. cional d!_rigc . o . coro~ oi com~andant~ do 
tribuna. tJ·azido por algumas paln;vra.s ha l8Q b~talhn.~ do wia.ntarw. F_ra~ctsco Fehx de 
pouco pronuneiadas pelo seu iHustre collegn. ArauJo, pedmdo ser sua. antigUidade dQ posto 
o Sr. Neíva, cujo <tprccittdo caracter se nota C?ntada de 15 de n.o~ernbro de l897,em r~~ar· 
por duas ·principa.es qmlli<..l<lde:-,: cntran!UJ,do ctmcn to de prot.ert<}a.o que allega. ter sofil'Hl~. 
amor ao ' :;cu Estado natal e um<t vasta ge- Tr:.tt<mdo-se de um caso em (lU(! ~ supph
norosid<L<le, capaz uc estrciütt' em um abra.ç~o cante . r~clama um pretenso .d1rmto, é a 
anri()'os c adverattrios. Cmnm1~Si:W de . par~c~r que SCJ<L o presente 

"' _ requerimento ll1dotel'ldo, por- entender que 
S. Ex ... u_c~endcndo a. :tl~e~a da.s accusaçucs ·. ao .J udicia.rio ú q uc compete resoLver. 

(tun llte dwgm o Sr . Brww Filho, com rc- Sal· 1. · c . · .. - . o. d 
hu;ão ú.sorie de crcuitos com quo se tem m·•,.a.- " '1 _( u.s ommls,oc.,, lO . e setembro e 

· . .1 d .... · .o 1901.-Al-ves Barbosa, presrdcnte.-Soares 
n.1zado ,t oH ep1 _o d1a, msmuou a convemen- dos Santo l'"l"tor _ R p · , - _r.. ·l 
cw. de se por a. margem todos os outros . . ~· · "'"' · · aw;ao. vtO os 
P 

·ect 
8 

Cavalcanh. 
l'OJ O .• 

N. 41 -1901 
Ora, logo apó.;; o projccto que se digcuto 

e3tú. o que eoncedc gar<~ntia de juros a um 
banco de credito a.gricola rural pa1·a Sergipe, 
cujo estado é de tal ordem que ou a União 
faz-lhe este fa.vor ou tem que passar á 
categoria de territorlo. · 

Si não fôr -vota.do já c j;t o3tc auxilio, as 
Si1Ü'a:-l ftc;u·ft.o no terreno, porque não ha 
uma casa comn:crcial que empreste U.i
nhoit·o. / 

.J;i.mais se fez um favor tt cr~tc Es~ado 
clos<le o lmperio, vive e tem vivido ttté hoje 
1lo l:le ll pt'OlWÍO esforço, c . é ·,) unico J~;:;1ia.do 
do Hl'azil que não ouviu <.1~núa o silvo du. 
locomot iva., o unico que não é visitado pela 
grande linha w;witim;~ crue percorre todo o 
pa.i.z; que é o quo monos <levo c tem cum
prido sem pro os seus compromissos. 

.Oal'l~nte que o compromisso :tssumíclo pela 
Uniiio, tal como consign:.~ o projeclio, será. 
meL·amo1Jto nomina.l, pot·que o E:>tado Bã.o a 
doix:a.rá, pa.gu.r os juros tlo emp1·estimo. 

E', pois, uma cPucldad<:' [ttie;u• o projodo 
lXl.l'~L o 1im da. ot·dont do dl:.L, IWl'CJ ue '1 ual~ 
q_uc1' domor<.L trH·nar:1. inutll<.L mc<lid:1. 

.Implm·;.t da. Me :a a. collocação do pro;jecto 
no primeil.·o loga.1· dn. 2"' p<n·tc tht oedom do 
clia, e quo . o iâ.r;<t discn1iit· com tl. mc::; ma. 
ui·genei<~ com que se lliscutit'<Lm os pt'ojcctos 
que dttvam a.u.xilios ;i Balliu. o <.Lo GeaL'ü .. 
(Mttilo bent; nWilô bem.) 

Indefm·e o r'eqaerímento em que o capitão do 
3° ?'C[Jimento de cavallaria Acastro Jorge de 
Campos pedrJ t1·ans(erencic~ pt~ra a inj'an· 
ta da 

A' Comrnissão de M<tl'inha. o GUCl'r<~ foi 
p1·escnte o roqum·lmonto que ao Congresso 
Nacional dll'igo o ca-pLtão do 3° re~?:imentcr· 
do ctwallaria · Acasl;ro Jorge de Campos, 
pedindo a sua iiranstcrcncia para n. ;u·m<.~ uo 
infanbrin.. · 

AUcgu. o supplicantc nwl;i v o do m:olesti;t 
que o impm;sibilita presentemente do raznl' 
excrcicíol:l de equitação, ao passo que 11<1 in
fantaria, omle já serviu por espaço de 12 
annos, com f~ praça do prct, .os seus serviços 
poderão ser convenientemente aproveitados. 

A Commissã.o, tondo po.sado dcvida.mcnto 
as informações quo foram prestada~ pelo 
Executivo c considerando que a protcnçã.o 
do supplican te ;~ ser u. ttondida, so lJre firmar 
um mão procedente, virá acan·ot<.tr evidente 
prejuízo a.os capil.ãcs do infantí11'ia quo ft
ca.eem na respcctiv:L escal:1 almixo do trans
lüehlo, pol' isso que o peticionado solicita u, 
sua, trans!et·onci<1 sem )lerda de anLiguida.de-, 
--:é de p:~t'ecer quo sej<~ indeferido o-reque
rimento elo capitão A castro .Torgç} <lc Campos. 

Sala. das Cornmissões, lO de setembro do 
1901.- Al-ves 1Jrzrbos(t, .. Prosülonte.-.~oa1·e$ 
dos Sanlos, rcla.t,or .-I?.. Pui.xao-.--Cm•los Ca
valcanl i,· 
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~--------------~------~------------------------~---------------------
Vae a im}Wimir o seguinte-

PROJECTO 

N. 157 A - 190 l 

Nmtas . condições, a Corrimissão de Mari
nha o Gum·ra, é de pa.I'eccr que o referido 
projccto merece a approvação da Cam<l.ra. 

Saia das Commissõcs, 5 de setembro de 
1901.-Alves Ba1·bosa, presiderite. - Rodol~ 
]lho Paixr1o.-.A.lbuque1·que Sm·ejo, r'elêttor.-

1Jeclrt1~d qud 1id câso de licença á um lente Ca1·los Cavalcanti . 
êatliednttico da Escola Naval será a ca-' Soares dosSantos - Vencido por ser ·con
V,ei,•a 1•egída pelo lente substi~uto a quem trario (ts disposições contidas no presente 
competi1' rtà occaWío o erce1·cicto elas {une- projecto. O al't. 1 o encerra uma medida 
çües de ?'C}Jeticlor dessa ca(leira, com. voto que, a sm' adaptada como modificação ao 
em sapm·ado art.. 120 do regulamento da. Escoht Naval, 

. . .. . _ . .. .. que ha.ixou com o decreto n. 3.652, de 2 de 
Pelâ. lêitilrá do projecto n. 157, do cor- maio do anno passado, virá servir em pre

rMto atino, deprehende-se que o seu autor juizo do lH'incipio da antiguidade, sem cgre 
teve em vista, não só tl·atar dos interesses cla.hi resulte nenhuma vantagem para o 
do ensino, eoli1o dos direitos dos lentes en.-;ino. o art. 4° do mesmo regulamento 
sl1bstitutos da Escola Naval. estahelece que os substitutos são distri-

-Assim é que, sobre o primeiro ponto de buidos por seccões o ainda o art. 154 do 
vista, vê-se que a· disposição contida no referido codigo e . .:;tatue_ como s~ndo da com..
árt·. 120 do reaulamento da EsQola Naval, petenei~ da Congl'ega.çao «d0.5Ignm• de dous 
tai como se ach~ redigida, produzirá lliver- em dous a.nnos o~ substitutos auxiliares elas 
sidades de methodos, muHiplicidàdes de diversas ca.deiras, ~de mo~o que em cadêt 
orientaçÕes, lançando a confusã.o no espírito secção os substitutos se alter•nem. » 
dps altin11ios. . , . . De sorte que não nos é licito acreclitar que 

. De facto; chalhado, por força dessa im- os substitutos das diver.sas secções de ensino 
periosa disposição regulamentar, o substi- na ggcola Naval não scj..tm conhecedores dos 
tuto mais antigo para reger t.emporaria- mothodos seguidos nas diversas caúcira.s 
mente essa cadeira, terão os alumnos, du- pelos respectivos lente.~, rnaxime quando o 
rante o mesmo . anno lectívo; aulas da rerruiamento diz no citado art. 120, n. 2, 
mesma 111ateria dadas por tres professores qtie os substitutos devem «observar restrb 
dilferentes: o cathedratico da cadeira, o ctamente as instruéções dadas pelos lentes 
substituto a quem competirem nesse ~nno <t quem auxiliarem.» Accresce qtie a moJifi
as repetições dessa cade~ra e o substituto cação indicada no projecto refere-se tão 
mais antigo da secção. : . . sómente ao caso-de substituição do lente ca-

Ainda mais: no caso de acharem-se simtil- thedràtico, em impedimento tmüporario, ao 
taneamentc inipedidos os lentes cathe- passo que deixa do p6 o.art. 160 do regula.· 
draticos de duas cadeiras de . uma se~ção,_ monto, que estabelece claramente que ~m 
deverão estas, em fa.cc da menciOnada drspo- caso de vaga o loga.r de lente será provido 
siçã.o regulamentar, ser regidas pelo lento por acccsso do substituto mais antigo da 
sübstituto mais ftntigo, que ficará com ex- secçao. .• 
tr~m.dina~·io ~abalh~, assirn investido_ de Tambem não ~encontro nenhuma. van
trlplwe 1~mcçao_; cuJo_ desemJ>enho P.~ena- tagem no art. 2o do projecto; que dispõe 
mente sattsfatorl~ suppoe UJTI<l(rar~ alhança que a alternação dos substitutos na regenci~ 
ontr~ lcn!ga prat~e_a do mag1~tefw e uma das diversas Cêtdeiras sej<t f<Jita annualmentc 
]_)ro,vtlcf?mda caP.aCidado mcnt<LL . . . quando no per iodo do dous annos, como 

1aes wconv~ntentes des~pp:~rccc!n com· o actnalmontc se raz, ü racil de JH'evor que 
<trt. 1" do P~'uJecto, quo nao e m_ats do (l,Lie melhor sêrão <tpt·oveitada'l as apii.idõcs pro-
o restabeleCimento . de uma. méd1da c?n:sa- tissionacs. . 
grada por._todo~ o~ regulamentos ante~wres. Poe· estàs razões, entendo que o p1'ojecto 

Qu~ntu aos dtre1tos dos lentes ~uf'stl_tutos, n. 157 nã.o deve mm•ecllr approvação da Ca-
o pro.1ecto vem reparar u_ma . In,Justtça do mal'a dos Deputados. 
actral r0gula.mento, que privou esses lentes 
de uma vantagem concedida desde a funda-

. ção da Escola Naval e respeitada por todos 
os regulamentos quo precederam ao de 1900, 
a de substituir os ca.thedraticos cujas licçõcs 
repetem. , 

O art. 2° do projocto não é mais do que o 
rBfltn.belecimonto <lo uma disi)OSíc;ão existon.:..; 
te, tambem IWOmulgad:i. até 1898. 

N·. 157- 1901 

O Congresso Nacig,nal decre·ta: 
Art. l. o Dado o caso de licença conce

dida a um lente cathedratrico da Escol;b 
Nava.l, sm·ú. à. ca.rleiea regida. pelo lente 
substituto <~ rlllCIU C(•inpetir na occasii1o Q 
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cxcrcici0 das fu11cções de repetidor dessa· ca
dciea. 

§ 1.0 A rilesnn dispo.;;ição se applica.r;ü 
a.os casos em que o lente ca.thedmtico se 
achar impedido por estar com asssento no 
Congresso Nacional, em commissão do · Go
verno, ou lJor qualquer outru motivo do ca
racter transitorio. 

Art. 2. 0 Quinze dias antes ela. abertuen 
dt1.:1 <1.nlas, a congregação des~a Escola procc
dm•;i. <i. designação dos substi tnt.os ele cn.rL•, 
secçiio para as c;tdoircLS rc:,;p:lcLi vas , uc modo 
que el tcs se alternem annualmontc. 

Art. ~~.o Fic<tm t'Qvoga.das as d.isposiçõci:l 
em contrario. · 

Sala da.s se.>sões, 16 ele agosto de 1901.-
Heredia de Sá. · _ . · 

O §r. Presidente- Não havendo 
nada mais a tratar, designo pàra amanhã a 
seguinte ordem do dia: .. 

l)iJe em concm·w a.s cadeiras que vaga.t·em 
em con.-;equcnciit dessa, disposiç-ão ; 

in. discu .. ,;süo do peojeçto n. 105 A, de 1001, 
do Sena.do, ct·eamlo no Di~tricto Feclera.l 
ma.i.J um officio do i·egistro d.c hypothoca.s 
com a dcsignaç~ii::J de tDrceiro; 

Discussão unic:~ do peojedu n. 147, do . 
UJOl, concmlcntlu ao Dt•. Amaf'o H.odl'igues 
de AlhwFterque Figueiredo, 2° tenon !;u cirut·
giàu con tr<tetatlo da armada, uma. JHlllS~Lo de 
trczotttos mill'(\ :s lticnsacs, aul;ol;iz<tndo o 
Governo a aiJl'Íl' o noco~;suJ•io credito; 

2"- discus . ..;fío do projecto n. 7 A, do WO l, 
aut.orizct ntlo o Governo a conceder i...;enção 
de direitos de lmport<tção ao matol'ial <IUO 
mr imp:)l'tado pelo Estado ~o Pal'tt 1mra o 
<tb<t.~tocimento do ngua. ü. ci<l<tdc d.o Belém, 
restituindo-se as qü mtias j;L pn.gas; 

3"- discus . .;iio dfJ lH'ujectu n. 127, do 1901, 
dispondo ;,;ubt'O a. eont<tgom da antiguidado 
do lJOs ~o dds dficiaes du exercito a (ptc f:iO 
r·cl'cl'OIIluS arts. l o 2° da lei n.350, do 9 do 
dezr:mbt·o ''do l8D5; 

Prime:ira parte (a.té ás 2 l/2 horu.s ou ;_;a disou:-;:::ão tlo }n·n_1·ccto n. G7, do WOl, . 
antes) : , autol'iz:wdu o Podor· Exccnl;ivu <t a.ln•ir 

Votação do projecto n. 116, de 1901, auto- a.o Minístorio da Gllorm o ct'Cditu oxtra.
rizando o Governo a abrir, por conta do Mi- · ordinal'io de 4:8UG8630, para curnpeir <L son
ni.~terio da Justiça o Negocios Int;criot·os, o tcnç<t do Supl'Omo Tribunal Fodm·al, quo 
credito do _ 53:580$940, pm·a. pagamõnto de mandou rmgar ao m:L_j:;r DomoceHo Ferrei~~~~ 
diversas obi·a.s o rmilttor~amentos no edificio d<t Silva os úmeimcntos, quo deixuu ,~'ti.'o 
do Lyceu· do Artes c Officios, hoje proprlo rocolwe como lente, em dispunibilidado, dit 
nàeional (2n. dh;cussão) ; · l~::;coht l\1iliL<tl' do Estado do Rio Geando du 

Continuação da 2a discussão do pr•ojnctõ Sul ; 
IL 150 A, de 1901, lJarccer sobt·c ns emenda,; :3" discttssfio du p1·njccto n. 205, do 1808, 

- apresentada::; para a 2n. discus~ão elo lJl'ojocto autoriz<tndu o Go \'Ot'no ~L m:.tn<htr 11agar a ns 
n. 150 A, do 1901, qno orça. :.t rocoit't geral Dt·s. Fr;a.neisco A11tuno;; 1-Jaciol e Ari;hur 
da Repnblica para o exercício de 190.2. Antunes Maciel :1, <llliLtHia <lo :iRG:!JOO$. im-

Segunda parte (ú.s 2 l / 2 horas ou n.nto:-:): purl;aneia do gado YiLe< ~um n <:-nYaltal' f(•rno-
Con timH1Ç'ÜO da 1 a djscus~ão do ]J l'Ojecto ei<lo ;i,:-; fiJI'Ç:itS lug·ao:> d lll':.tlltO {) pt:•l'ÍUll1J l'O\' U· 

n. G2 A, de 1901, alterando a. cla::;so 1", n. l, lucinnario do 18!13 :L l8tJ5; 
das Tal'ifa::> das Alfandcgas ; :2a. tliscussã.u do pt·ujccto n. l7::l, de 1001, 

P tliscussão du projccto n. 112 A, de H10l, mrtol'izatido o Pudl)l' Execut.i\·o "· aht·it· ao 
atrtorizanüo o Govot·no a. :LlH·lt• o et·ctlHo <lü :Ministcl'io d ; ~ nLwt·r·a o ct·edito exlit'allr<lill<t· 
100:000$ a.o Ministel'io .di~ Industl'ia; Vi:t<,~ã.o riu d(J,( l8:lür)$lgü, para uxucw;Fw da. senLonç;~ 
c Obras PulJJicas. com o firn de ser .t:ml;l'eguc em ultima insLa.ncia em Jhvol' do tencntc
aô Sr. Alum·to Santos Dumont, como prcrnio coronel Procopio .José dos ncis; 
pelo resultado ele sua oxperiencia. de um 2" d iscussã.o <lo p l'<ljt?cto n. l!iG, doi no l, 
h;tlã.o dil•igivol; :tntorizando o Plltl,;t• Exueutivo i.t aht·it· ao 

1" disc11ss':'ío do pt•ojcdo n. L~~ A, de IVO!, i'vfini~l . ct·io da, .JnsLka o Negodns In1.Pt'iut·c ;~o 
autorintndo o Uovci·no a conceder ao c:i<litdão (:t·edit.o de J: i:: l!lO$, Í><ti'<L ll;Lg"<~ llWIILII do pt·u- · 
;João Pot·cira Bari·cto ou ü socicdaue que ellü nlio u inLJH'Cssão do l.UOO exemplares tlu. 
or·ganiz;u' :.t garantia. de jUJ•os d.c G 0 /o c de obm- Tltooria de PL'ocesso Ch·ii e CorrunCl'
amnrtizn.ção c til 20 annos <1 a <1 mmt.ia do cial - comp Jsi;n, pelo DI' . .I oito Pereira. J'v1on-
2.000:000$, lJ::tr<t t'irndar em Amc:tjú (Sel'- t.ei.l·o; 
gipe) um banco do credito \tgricola movol; c Discü:;sU.o uni ca. do lH'r ) ;ct;o n. 180, de 
d.ando outras providencias (com emendas da l DO l, c.,;talwlecondo que ao engon heiro Aris
Commissão) ; tidos G;t!Y?io de Quoii·o;~,, nposcnt.ado no earp:o 

rn. discussão do projecto n. G A, de lDOl, de tlit·cctor· da ·Soeret<n·l•t do Ministct·io d~t 
-rloclarando abolida a <tccumulaç~J,o da.s ca- Agricultur:1., Via.r;i'i.o e Oln·n.s l'Úblil:n.s, com
lleira::l do log-ica o do litteeatnra do Intern-ato pcl;o, do::;rlj~ a. aposcnta.dl)l'ia., o cmlonadl) de 
e do Exte t•nit.to do Gymnasio Nil.eion;~l, sob a ung·(mltcit·o-liscal de:.!," da;:;se, eul'I'e~>.vondent.o 
rogencüt de um só cathelll'a,tico, e rmtnd.an<lu a ::G <ttulos de se t·,·iço; 
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3a discussão do projecto n. :264; de 1900, 
autorizand·o o Govct·no a llrol'ogar o pl'a.zo 
concedido i Socied<l,dc Montepio Geral de 
Economia dos Se'rvidores do Estado, para 

. indemnizar ao The~ouro Federal dct CltHtnUa 
que lhe é devedora. até que essa instituição 
regularize sua situação, podendo mesmo re
lcval-a. do pagamento da import<mcia em 
que ficou alcançada no anuo de 1899; 

la discu..;são do projecto n. 72, de 1901, 
declarando que gosarão da ft·anquüt postal a 
correspondencia c as revistas dos lnstitutQs 
Historicos e Geogra1)hicos do Bra.zil, do Par<t, 
Ceará, Bahia, S. Paulo, P<mw<i. e Santa 
Ca.tharina e dos Institutos Archeologicos de 
Alagôas e Pernambuco; 

3" d;scussão do projecto n. 58, de 1001; 
autorizando o Poder Executivo a a.brh' ao 
Ministerio da. Fazenda o credito extraordi
mtrio de 8:000$ para pn.gamento do aluguel 
da casa onde funccionou, de setembro a de
zombro de 1899, a Delegacia Fiscttl no Estado 
do H.io Gt'<tndo do Sul, c o supplcmentar de 
20:000$ á verba !J3--,-Caixa. de Amortização
da lei n. 740, de 29 de dezcmlJro de 1900, 
art. 28-Assignaturas de not<ts; 

2a. discussão do 1\l'Ojecto n. 68, de 1901, <tu
torizando o Poder Executivo a n.brir 'ao Mi
nisterio dn. Justiça e Negocias Interiores o 
credito de 3:957$200, supplõmenta.r <tO n. VI 
do art. 4° da lei n. 74.6, de 29 de dezem
bro do 1900, ~pam vestua.r1o o calçado de 
dez alumnos gratuitos que em vü·tude clil. 
mesma lei, foram admittidos no InternMo 
do Gymnasio Nacional, cujo numero foi 
elevado de 50 n. 00 ; 

3~ discussão do projecto n. 57, de 1901, 
autoFizando o Poder ·Executivo <~ abrit' ao 
Ministerlo da Fazenda o cr.::dito cxi;raordi
nario <le l04:542:íi 583 1)ar·a occorror ao pa
gamento das gratificações dcvida,s aos em
pregados do di versas alfa.ndegas <la, H cpu'
hlica incumlJidos do serviço de ost:ttistica 
o revisão do despachos em 1897 e 1808 ; 

3a. discussã.o do projecto n. 77, de HJOl, re
lativo á emenda, o1ferecida na 2" (liscussão do 
projecto n. 217, de 1!)00, autorizando o Po
der Executivo a abrir tto Ministorio !l:.t Guct·
ra b credito espccialllc 8:415$1i00 para l~a
gamento dos vencimentos do tenente-coronel 
Innocencio Serzedelló Corrêa, revertido ao 
serviço do exercito e de lento da. Escola Mi
litar por acto legislativo ; 

Discus~ão· unica. do projccto n. Jü!), ele 
1901, autorizando o Poder Executivo a conce
der um anno de licença, com o ordcümdo a 
que ti ver direito, ao l.lacharel:Manoel lgM~ 

· cio Carv<tlho de Mendonça, juiz seccional do 
Estado do Paraná ; 

Discussão ltnica do projccto n. 100, !lo 
1000, elevando a. !!);;, diarios a pensão c soldo 
quo percebe o lo cn.dcto I'CformatLo, com hon-

r as 'de alferes do exercito, Orozimbo Carlos 
Conêa de Lemos ; · 

2a. discussão do projecto n. 133, do 1901, 
actol"izando o Poder Executivo a ã.brit· ao 
Ministerio da Justiça c Ncgocios Interiores o 
credito de 0:850$, supplementar á verba 9" 
do art .. 2° da, lei. n. 746, de 29 <.le dezembro 
de-1900; 

3a. discussão. do projecto n. 257, de 1900, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
l\linisterio da Marinha o credito especial de 
.6:000$ para pagar os vencimentos que, no 
corrente anno e no proximo futuro, compe
tem ao ex-secretario do .oxtincto Arsenal de 
Marinha de Pernambuco João Sa.bino Pereira 
Giraldes; 

Discussão unica do projecto n. 168, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a conceder 
um u.nno Ue licença, com o ordenado a que 
tiver dil'cito, ao 3° escripturario do Tribunal 
de Contas José de Moraes; · 

la diseus.ão do projccto n. 113 A, de 1901, 
autorizando o Governo a abrir o credito do 
16:000$ para pagar ao bachttre! Umbellno 
de Sonztt Marinho os seus ordenado:;, como 
juiz de direito em disponibilidade, decorri
dos de 2~ de abril de 189,1 a 31 de dezembro 
de 1900; 

1"- discussão do projecto n. 22 A, de 
1901, mi.1ndando dispensar dos ex<tn1es pra.ti
cos de que cogitam os arts. 28 e 29 do regu
l:.Lmento de ::ll de março de 1851 o j offieiaes 
e pmça.s do exercito habilitado.1 com' os cm·
sos dtts armas a que pet·tcncem c derugando 
n. lei n. · :39 A, de 30 de ja.neir·o de 1802, na. 
parte referente a este assumpto; 

Ia discussã.o do projcc~o n. lOG A, de 1001, 
antor-izando o GoYot·no :t abril' ao Ministcl'i.o 
da Justiça c Negocios Interiot•cs o ct•cdito 
nccessa.rlo pa.m p:tga.mentu do premio de 
viagem, de que trattt o art. 221 tlo Cudigo 
do Ensino, eunrurido a .Podt•o DomostltOIIOS 
Rache; 

11' tliscus:-;[o do projoci;o n. 139 A. clcl!JOJ, 
estabelecendo que as ot<1llttS dos officiae:: do 
cxer·cito e da, at·ma!la nunca scl'i"í.o inferio
res a 1$,100, quttlquer qnc soja. tt guarnição <1. 
que pertençam, salvo a~ cxcLJpções da. lei; 

2:1. disr.msii.o do projecto n. 4:: A, de 1001, 
antorizi.1ndo o Poder Executivo a abrir ao 
Ministeriõ da. Justiça o Ncgocios Interiores o 
credito cxtraordinario de 2:827$800, pa.ra 
pagamento a D. Eugenia Torl'cão Corrêa. de 
Amujo, vinva, 1lo"jniz dn direito em disponi
bilidade bach:.wcl Lirululpho IIisbello Corrêa. 
de Araujo. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas c 50 minu
tos d;_t ·fi:wde. 
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05" SESSÃO EM ,l~ D8 ilE'1'E?>I13Ito DE 1901 

. Presidencia do 81·. Vaz de llfello (P1•esidente), 
Cm·los de Ncvaes (1° Secretm·io) e Satyro 
Dias (2° Vice-Presidente) 

Ao meio-dia peocede-se á chamáda, à que 
respondem os Srs. Vaz do Mello, Carlos de 
Novaos, Angelo Neto, Agapito dos S<.tntos, 
Luiz Gualberto, Gabriel Salgado, Artllur Le
mos, José Euzebio, Christino Cruz, Cunha 
Martins, Raymundo Arthur, Nogueira Ac
cioly, Frederico Borges, Gonçalo SouGo, Eloy 
de Souza, Tavares de Lyra, Pereira Reis, 
Soares Neiva, Tl'indade, Bl'icio Filho, João 
Vieira, Cornelio da Fonseca, .Julio de Mello, 
Elpidio Figueiredo, Pedro Pernambuco, .José 
Duarte, Arau,jo Goés, Arroxellas Galvão, 
Raymundo de Mira.nda , Rodriguos Doria, 
Scabra, Tosta, Francisco Sodt'é, Eugenio Tou
rinho, Alves -Barbosa, . Satyro Dias, Adnl-
1)erto Guimarães, Galdino Lor.cto, Heredia 
de Sá, Celso do.;; Reis, Henl'ique Lagnen, Nilo 
Pcçanha, Lourenço Bapti.:;ta, Alves de Brito, 
Silva Castro, Pereir<.t Lima, Martins Teixei
ra, Theophilo Ottoni, Gastão da Cunha, João 
Luiz, Esperidião, Francisco Sa.lles, Mayrink, 
Carlos Ottoni, Olegario Maciel, Lamadine, 
Domingues do Castro, Dino Bueno, Valois 
de Castro, Bueno de Andrada, Rodolpho Mi
randa, Jo<tetuim Alvaro. Edmundo da Fon
seca, Ca.j ~tdo, Azevedo Marque::;, Hermene
gildo de Mot>aes, Teixeira Brandão, Lindol
pho Serra, Carlos Cavalcante, Paula Ramos, 
Francisco Tolentino, Germa:no I-Ia.sslocher. 
Francisco Alóncastro, Aul'eliano Barl1osa; 
Vespasitmo de Albuquerque e Diogo For
tuna. 

Abre-se a sessão. 
E' lida c posta em discussão a acta. 

O Sr. Ge1'1nan.o I:IassJ.ocher 
vem apenas fazer uma Ugeira rectificação. 
Não é verdade que tivesse hontcm dito que 
er'~ oppdsicionii;ta. _ 
. Em seguida, é approvacla a acta da sessão 
u.ntecedente. 

PRIMEIR.A PARTE DA ORDEM DO DIA 

O Sr. Valois de Castro-Peço a 
pa.l<WL'a 1nn·J. uma explica2ão pessoa.l. 

O .Sr·. Presidente-Tem a p::tlavra 
o nobre D3pntado. 

O Sr .. Valois de Cast.ro (pm·a 
ttma explicaçtío pessoal) - Sr. Presidente, é 
com visivol constrangimento que venho oc
cupal' agora esta tribuna parti explicar um 

..... 
pensamento meu, enunciado em um in~i· -
dente que stugiu no seio da. representaçao
do l'neu gstado, infelizmente hoje separadu. 
em dous geupos. 

Ul\I SR. DEPUTADO - Felizmente para O. 
Republica. 

0 SR. VALOIS DE CASTRO- Digo visivet 
constrangimento, · Sr. Presidenté, porque ti
nho.-me imposto, a, mim mP-smo, o dever de, 
quando uma ou outrà vez tivesse de fallar 
nesta Casa, fazel-o para tratar de questões quo 
on teu dessem com o interesse geral e com a 
felicicbde da Patria. Devo àeclarar ·que não 
me dcmora1;ei mnito tempo no terreno ml.l
cinado pelo fogo elas paixões políticas. 

Antes de vir para aqui formulei o meu 
propo::;ito,· bem convencido da. efiicaci<~ desta 
verd<~de das Santas Escripturas: In patientia 
voskct ]Jossidebi tis animct vosh·a. 

Revesti'r-l'ne-ltoi da coueaça. da paciencia, 
para sopitar tod.os os ímpetos do meu cora" 
ção e do meu temperamento. 

0 SR. BUENO DE ANDRADA-Diga tudo, in-., 
jurie; mas sustente a injuria. ~ 

0 SR. VALOIS DE CASTRO- Não tenho in
tenção do injuriar; a minha explicação vae 
demonstrar isto. · · 
. UM SR. DEPUTADO- Falla · em paciencia., 
quando ataca o aggride! 

O SR. VALOIS m~ CASTRo-Sr. Presidente, 
vem agora a. proposito roco_rdar as bellas 
pala.vras dirigidas outr'ol'<.t pelo grande Bos~ 
suet ao chancelter dtt Escossia., prisioneiro 
no c<tstello de Starling, depois da revolução 
ingleza de 11388: 

«Hu. situações na. vida, meu nolll'c 
Duque, nas quacs 6 preciso que <.\ 
;dma esteja constantemente vol tadt~ paN 
o céo, implol'ando as inspit·~~ções da pru
dencia, da model'ação, d ~t c;dm<~, . d•'· 
posse de si mesma, para não se deixar 
arrastat· peh~ caull;~l turv'~ das paixões 
violen t<,,s. » 

O SI{,. BuENO DI~ ANDRADA- Quem turvou 
foi V. Ex., llontem, injuriando a no.3sa di
gnidade .. 

0 SR. VALOIS DE CASTRO - Mas tenham 
paciencia; vou explicar ó meu aparte. 

0 SR. EDMUNDO DA FONSECA- Hêt de OU
vir. Quem ,g.os injurioLt foi V .Ex. 

0 SR. VALOIS DE CASTRO- Com esta in• 
tolel·ancb é impossivel. 

Eu preciso que me a ttenda m. 
O Stt ~ Eo:.IUNDO DA FoNSECA -Nó.:; não 

queremos saber do que se pa.ssa. no céo, mas 
do que se passa na. tel'l'a.. 
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--· ------~----~-----
o ::;,[, '1/,\T.rilS Di·~ C.\~Tr:O- St•. PI'CSÍ

dentc, po1·gunto de twvu : po~so. ermt<'.l' com 
:•, liberdade 1!:•. i.l'lllitna ·~ 

O SJL. Ell~lL'<WI liA Fri:\SI,CA- V. Ex. é o 
!lona da situac;:io ; ~~- inuti! u, ]JCl"gllilt.a.. 

O Stt. P1u:Sl1>1·:~TI'- li.ttenção! Quem tem 
a p;d:vvl'a ü o SL'. Valoi:> do Castro. 

O Sf.. V ü.ors IJE CA~THO-SL'. Pr·c~lden"tc;, 
on vim p:1.ra. ::tqni depois de decorl'ido:; det. 
anno~ de rcgimen ropublic:uw; aqui elH~· 
gani! o, oncon t,J'd urn::•. LL"adü;iio g·lul'Ím<a ele: i· 
x;ula JH'lo~ i Ilustres l'eJ.!rcsentan l;c~ uo Estado 
de S. Pautn no p::n·lamcnw nacionrd. 

O S1L Bu1·.No Dt' AxnH.\DA --Neste ponto, 
apoü~do. Nune;t fumos gl'O:<.~oü·us um para 
Gi>rn o ov.tr·o. E~~'t tradiç-ão fui Ílttcrrompitla 
.por V. Ex. 

O Srr. VA T.OJS DE C:\STIW-E' essa tradiç·ão 
r1uc agul'tt invoeo c p~H<L~ qual. ttppnllo. 

(I Su .. EIJ~ll.'NDO JJA FoNSI<C;.-V. J<:x. jü 
quch<'O\J. 

O ~H. VALO!:-> m; CAHJW .:...... Es:<<~ tratli· 
~:ão, qnc c:u JJCi (lc manter, r.onsis·t.ia em 
af'll~lat· ~ysLema ticamc:n te desta tri1Jm1a tudo 
aquillo iruc se refere ois rJnestucs da viela 
intinM uo. Jwlitica üo Est:trlo. 

n SH. Hur-::-:o HE ,\'<l•R.AnA-Virou c;:.mca 
d0, lwnr.cm papn,r.:i .. (Pmm1.) E'prcci.~onotar: 
ptillli:tnn OI'; a.p11 rtcs. 

Eis :L raz.ão pu t• q wJ , logo clcpois du tcl' JJ.l
lado :t.ntq,Jtoutcm o illnstro rep1·e~en t ll.ntc 
do 5° di,;i.rietu tb E..;tado'úc S. Pa.ulo, coJtvi· 
rlei mn do.~ meus mellwr'r)S amigos nesh 
Casa, pn.ra, i L" mos juntos ;L sa.la da wdacção 
de rlohato·; e ;tli, vendo a,s nota.~ t.acllygraphi .. 
cas do disenrso ele S. gx,, depal'ei c.om este 
:tpa.d.c (Leildo) ;_ 

« Ihvcm0s (Ie dis.cutü· tudo isto. » 
llo-~b.rci ao meu iuni~o q uc ia, l'Jctificl11' 

r),:te a.p;u·tc. pol'qne nlio era r1 exp1•c.;.;ão do 
meu pensamento. cu qncl'ia tliz.er que essas 
quc~tücs sm·iam diseutidas no E8tarlo. DissmJr 
din·ll\r o ::tllligo tle J:,7.nt' esta r nctifir,a.Ç'.ão, 
p uis.nfto e1·a eonvr,nir.ntn vnlt.~l' a nm inr.i
dente fJilC lHli'Ocia mortJ. 

O Sn.. ElrMU!\no T>A FoKsF.cA·- As notas 
tac],ygrapltic;l.'; níl.o Corn.m feitas por mim, 
nem ~.:on J'nspnn:'la.vr.l J10l' e\bs. 

O Sn. VALOTS D" CASTRO- Mantr>nlw, 
por(~m. em todas :1s ~U<L~ lctGra3, o apartQ 
qnc motivou a tcmpcstrulc llc CilW loi te~te· 
munha a Cant~1r11, na sessão de hontc m. 

O aparte éesto Uendo) : ~ Não conheço 
quem tive:->80 mais longa condcscendçm
cia ... » 

PoL; bem, Sr. Presidente, apl)Cllo p:1r11 Úf . 
cordura c calma · da Cn rna1•a: não é vet•rl arlc 
que este aparte cstú fOl'ffiUlado em t hc_;c 'I E' 
uma phrasc geral ... 

o Sn.VAJ.ors me C,\STRn-Lombl'O·moagm•a U111 Sit. DEPUTADO-Não o,poiaclo; não cst11. 
r1e i[Un. em 1nna üpocu. mcmor:LVel e clJoia O Sn.~ VAT.OJS JJB C,\S'l'Ro- Quc ma.l existe 
do diiilelllcl<J.UO~, do govrmw elo glol'loso /em dizer que um homem ·"em fei to ingrato~'(. 
M:•.roclt:d D:1orlom, quaiillo Jn;Lis :tcce.-:a la 1Ias vou ao cnr:ontt•o uo:> mclin rlt·cs c d:~ 
na. t~~r~·;L Il<1~rll~l.a ;~ lnl.u, Lr~cvada c~r:Lm a .~uséBptibilirhde rios il[u~tl'C.{ rcpr.·cscnt;mtf>~ 
n.drntnr~tra<;ao •l1J flt•. ArtlCt'lCO Br.I.Zliten~c, ll:t minol'irt elo J<: sL;~<lo rlr. S. Paulo . 
ll~!nltHJJI<'•~'<'lH~l·cm·c;ãoclacltlf!llal:n:~,nnnltmn_a 0 S-• B,_,·. l·' A· - S ~ l'ld' -
su vuu eco:1.1· 110 CungJ.·u~,;o i:'\;Lcwnal. No 1•· .- · Ll.i\~ 1 !· _

1
:"\ DRADA . u.cClp •1 1 1 

omtani;u,acpd tính:unas :-;cnt!J lt11JJ1ens rla cst ·,, rl:Lrlc;,_ mw; rllgntch~~ c. H.epclhuw~ a G:L· 
t.u1·a. ~~ d1J Y;1.lor nwJ·a.l do C:llnpo.> ~:dks, lumnm. 
]Ja.l'l;l,lJ'lrmtc:.n.::- pron~ct.os c-•mu llcl'l1itl'dino O Sn. VAL.,l S 11g CAf;'l'RO-Não ha . 
tlc Uamp: .. s e Pl'Uclontc de :.rcmtt:S. u~r Sn. DJ·:I');TAilü-H::t. um alaqno d il'üci.o. 

O Sn. En>IE~Do DA l"ul\'~1-:cA-:\fo.~ nunca 0 81L. VAr.OtS 111:: CAI:i'l·no ·-venho decln-
mcnt.iJ',mt. · 

0 Sn. VALOB J;l·: CASTJW-Pois hem; 6 
e~ . ..;:L Lt-adiç:Io quo cu qum·o mantm·. Naquolla 
t~pi!C iL Lillli<L-::>C C:IJJll() CUI'lü IJ ' C O IIIJC>SO deVUl' 
a.rJui r.t·,,, ontt>o . Os fat:ro:> quo sn IH'enclí:Lm :i 
l1<; li tiea do E~ta.do de v ia1n :-;cr tl.iseutidos no 
propl'iu Esh·lo. Lá e não aqui Cl'<L a, <u·cna, 
nm rtne o:;~ ; ,c; fjllC:>tôcs üeviam ~Cl' re:·;olvidas . 

O Sn. Klí~JU\DO !JA FuNsl-:cA-Si tive~scmos 
discutir.lo es~a,; qunstôe~ aqui, •o se olari:t 
l10ja o quo ~u cst:i 1lanilo em S. !':Lu lo. 
' () Su .. VALflJS llhCA~TIUl - Silll, Sl'. Pl'O· 
s:idc.:n .c, 1J r;s•.:.t t.J ·:ulic,:iio que !Jllül'O manlct•, 
porrlllC c;:sLou C011YC11cido do c.ttW elh w ins
pil'il, mn pl'inciplos salntarc8 e uos conBollw:~ 
ri rt s;~bctlol'ia, 

J·a.r, Sr. T'J'O.~identc, que o ~Lpado u·m .~tia s 
linha::; gcr·aos nüo tom nonhuma. r (lfornncia. 
ao~ illu~t.rcH l'C})l'C~cntante· : ]) ;J.Uli~ i; ·, Ls . 

0 Srt _ ErmüNnO DA PONSECA-E' uma cs
capn.toria.. 

O Sn.. l3tm!\o JJJ~ ANnRAI>A - Foge, não 
assume a rcspons:J.lJilidndo <lo CJPC diz. 
('1'1·ocom-se m?úl os mt/,,·o.~ · apcwlcs. Sown ns 
lympr.cnos .) 

O Sn.. V.u.oJs me CASTRO - Não ba ktl, 
1úo fujo, 1lv1t uma oxplic:J ~ã.o. ( 1'7' 0CMihi'C 
)11Hilos npar/eg . Sumn longamenle os lympg
nos. O 81·. p,·es1:dent c ?'eclcmw a allcnçao . ) 

St·. P t·c~identu, ]J lJÇD a V. EL que me 
fl1i.i.Ul,unha a Jml<LVl"õl. 
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0 SR. ~Dl\IUNDO DA FONSECA-l-Iontem pro- 0 SR. VALOIS DB CASTRO- A refer.encit\ 
metteu dtzet• os nomes dos Deputados ingra- não é geral. 
tos c pedidos, c deve dizer. 0 SR. BUENO DE ANDRADA~Foge.-

0 SR. VALOIS DE CASTRo-Sr. Presidente, 
refiro-me att'l ingratos que ·0 S+·. C<1mpos O SR. EDMUNDO DA FoNSEC.A.-Fqge~ 
Salles, como homem publico; nas diversas O SR. VALOIS DE CASTRO- Ora, deixem,se 
phases da sqa longa vida política no Estado disto. Fiquem certos de que permanecerei 
de S. Paulo. Eis aqui; mas não di ·cuto a imp~:Jrturbavel. · 
política do Esta1l0. . 0 SR. FAUSTO CARDOSO-E a prova é q11~ 9 

O Sr~. BUENO m~ ANDRADA - Como não Sr. Glycerio não veiu porq1le não c1uizeqm: 
dj .sente, si fu.Ha em these. (Tr-ocam-se violentos apw·tcs entre os Srs r 

U.u SR. DEPUTADO-Nlí,o fuja. Bueno de A'iidrarla, Faústo Cardoso e ()j,l!1·o~ 
Srs. Deptttados. S()am {ort~1nente os tvm· 

0 SR. VALOIS D~ CAsmo- Não fujo, ex-
plico o m~u aparte. panos,) · 

.o SR. v ALOJ s J)E CASTRO- Peço qqe m~ 
O SR. Bm.:l'{o, :PE ANDRADA-Não explica deixem a liberdade de copclutr. (Contif!tHHJl Q* 

causa alguma. · · . apcu-tes ent1'e os Srs. Buer-Q de Ar~rcl,·arla, Jo,a-
0 SR. EDl\IUNDO DA For-;sJ;;CA.-'--Fugiu. quim Alvaro e Fausto Cardoso. O Sr. Pre-
0 SR. VALOIS DE CASTRo-Appollo para a sidente, (atendo soar · os tym,pano$, r!3c.lama 

Ca.mara, que é quem me ha de julgm·. attençiZo.) 
(T1·ocam-se muitos apartes. Soam os tympanos. St•. PresiqeJ1tc, feita a :rpinha rectinc~ção, 
O Sr. p 1·esidenle, 1,eclama altenç({o, declaran, explicado o meu a,partc, vou deixar a C~~ 
do q~te os s1-s. Deputados que apm,teiam pode- mar,~ sob a impressão deste ultimo cqn, 
n7o f aliar )101' S1(a vez, e que, pol'tmíto, ncio ceito · 
devem interromper o onulor .) O Sn.. EDMUN-DO DA FoNSECA - Não ex-

O SR. BUENO DE ANDRADA- Peço a pala- plicou causa alguma. . · · 
vra, para uma explicação pessoal. · O SR. VALOIS DE CASTRO -:-Sr. Presidente,· 

O SR. VALOIS DE CASTRO - Não, não per- a alma humana, principalmente quando · ·6 
clcrei a calma. Vim no proposito de não . temporada pelos tt•abalhos, pelas lutas, 
perdel-a, o hei ele manter-mo nessa linha. pelos so1frimentos, é seme!hant13 .!li este :ro· 

chedo mysterioso de que fa,.Uam os contos 
0 Sit. BTJI~NO DE ANDRADA- Agora.. arabcs. . 

0 SIL En!IIUNDO DA FONSEC,~-E' pena que 0 SR. BUENO DE ANDRADA- L~ VBOIP, li!-· 
a pordcsso lwntcm. - grimas. 

0 Srt. VALOIS DE CASTRO-Seja-me pQrmit- 0 SR. VALOlS DE CASTRO- Tenho uma 
tida uma ou i; r a consiclol'açã o, Sr·. Presi(lcn to:. alma temperada. na escola <los sacrificios .... ·' 
O SI', PI'OSidontc da Ro:mhlica tem sido ;lC- O SR. EDiiiUNDO DA FONSECA_ QUQ s~cri- . 
ousado do uma intcrven,ão indebita,ha muito "' ficioP t tcmpo,na politica do Estudo. Estou no diJ'eito ..... 
tlo formul<H' agora este d.ilcmma: ou é ver- O SR. VALOIS DE CASTRO.:..... ... llesclo codo 

'clado (fUc S. J~x. tem intervindo, intr.rvcnção ine acostumei a considerar a viua, a. 
fJHO dcYcrhL sor decisiva quando se tratou encarai-a pelo lado dos sacrificíos, das agru
do comp •1' <~representação do Estado neste ra~;, closde a idade de quatorze annos como
Congresso, c então ninguem, n.hsolutamento cei a lut(l.r só, com o auxilio de Pe~.ts o a 
ningucm da terra paulista aqui está sem,~ enet•gia de mính<1 vontade; diz-me a coa
acquiescencia ela vontade de S. Ex, ou então scienciaque conquistei o · cliroito da posição 
nenhum do nós foi eleito com 0 consenti- que occupo cntl'o os meus concidadãos. 
mento de sua vontade e nesse caso cahe por Tenho uma alma mlucada na escola do sa
si v. repetida allegação da intervenção in- crificio; olla está appat•elhada para a resis
debita. tenciu, mas esta abrir-se-ha sCmpra. nas 

o SR. PEDRO PERNAMBuco-V. Ex. refere- linhas capl'ichosas de doqs sq,nctl}at·io~, em 
se só a. s. Paulo, não ó ~ um dos quaes guaedaret fielmente e intacto o 

<leposito da minha te religiofla,, E3 no 01ltro 
O Srt- V ALOIS DE CASTRo-Só. as praticas consagradas do culto da ami~.é\Q.~ · 
O SR. Bmci.O FILHO-E' só a S. Paulo que e da gratidão. 

se rcl'er·e? Si a refcre.ncia é geral, entrarei Tenho cuncluido. (Muito be'111t; m·uito qem. 
na di::;cpssão, o peço a. pal<w1·a. U'1:ocam-se O o,·aclo1· é muüo cump1'i11umtqdo:) -
muitos outros apartes. Somn {prtemente os 
tympanos. O Sr. Presidente reclama qt-
ençiio.) 

O s.~. Edmun.d() do Fon~~oa 
(pam uma explicaçiio pessod)-Sr,Pre~ldente, 

·., 
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á interpellação que fiz ao honrado Deputado O Sa. Em:r.uNDo DA. FoNSECA-Si V. Ex. não 
por S. Paulo, hontem, pedindo que exJ)li· se quet' refedt• a nome <lo Deputado, diga a 
casse o <~parte que no dia anterior tinha me quem é que se r.eferc. · 
dado, di.r;cndo que havia nesta Casa, com as- o sa. v A.Lors n:~ CA.STRo-Nã.o conseguirão 
sento n~ bancada paulista, alguem que não isso \le mim. r" 
podia censurar ou criticar os act0s do Go- . . . 
verno, ~em ser ta.xado do ingrato e do pel'-' O ~R. JoAQUI_M ALVAR0(1·e(e1•tndo s~ ao Sr. 
fido, porque tudo dovit~ ao S1•. Presidente di1. Val?ts)-:-Comparo_ a pllras.e , de V. hx. a um 
Republica, porque devia sua c:mdidatui•a· pro.Je_ctll atado . <L extre.mtdade de. um fw 
exclusivamente á protecçã) do Sr. cami.JoS elastwo, que, atn·ado ao ar, pe~de ? !!npulsJ 
Salles, S. Ex. declarou que 0 aparte não ~ 0 e voltn. ao po!lto do onde P:,trtm, ie.nnc~o ao 
referia a mim, que nã.o se referia ao meu desastrado atirador na propr1a consctenCia. 
illustre amigo, O Sr. Joaquim Alvaro. 0 SR. EDMUNDÕ DA FONSECA-O Sr. Dr. Va-

Interpeilado por nó3 para dizer quem era lois, depois de ·ter promettido formàlmentc 
esse Deputn;do que nü.o pJdia manter-se na que viria hoje citar os nomes dos Deputados 
posição, correcção e independoncia que deve a quem se referil'a., convidado, mais de uma 

___ . ter um representante da. Naçií.o, S. Ex. disse voz, pot' mim a declara. l-os desde logo, dis:;c, 
tres ou quatro vezes: como consta <lo DiG,rio do Conyresso: «Já. 

« Dieei amanhã. .Assumo todas n.s disse a v. Ex. q~e die.d amanhã.: que quer 
responsabilid<1des dos meus actos e hei mais? » 
do dizer.» . O que fez S. Ex. hoje~ veiu n.qui, sem 

Interpellado por nós para que dis.sesse im- citar nome.,; de Deptrtarlos; fez considerações 
mediatament.o, S. Ex. repetiu que não IHts- va(}'as sobre a politica geral! 
saria de hoje. , Sr. P l'esiden te, eu ct•eio q no a nossa 

S. Ex. voiu hoje á tribuna com toda osttt honra e a nossa dignübde estão satisfeitas. 
sOlemnidade para dizer aqu!]lo que disse, e · 0 SR BuENO ng ANDRÁDA-Nunca furam 
por ond~. se conclue que nao assume a r.e- atacad;s · -
sponsalnlld<\de dos seus ac~os. · _ . 

O S D B D. - O Sn.. DrNo BuENo-Ello dechtrou que na.o _ R. rNo UENO- rsse que nao se rc- t · 
'·feriu a qualquet• companheiro de bancada. a a ,a.cott. . 

· - d' O SR. EmruNDo DA Fo~SECA-0 Sr. Dr. 
O SR. VALors nE CASTRo-Nao Isse tal. Valois atirou á bancada paulista ou á.quel-
0 SR. Bm:No Dlõ! ANDRADA - Entã.o· diga les que' fazem parte da opposição uma 

quem é 9 pcn•!ido. · . oliensa., uma injuriu. que foram repellídas; 
o SR. Bn:MUNDO DA FoNsEcA-v. Ex. disse S. Ex:, recuou hoje, não teve <~ coragem de 

o que está. aqui cscrlptrr e qnc eu vou ler: dir,er o que p:r:omettera hont3m ~ob sna _pa-
lav-ra. · · 

O S)·. Valois de CaslJ·o-Devo declarar 
que este aparte não so refere á pessoa ·O SR. VALOIS ng CASTRo-ExpliquJi o meu 
de V. Ex:. apal'to.-

O Sr. Joaquim AlvM·o-A quem so re- O SR. E1niUNDO DA FoNSECA-Não oxpli-
fcre então~ '· . cou co usa alguma., isso não é explicação que 

so venha «).ar quando se inJuriou, Eu ·teria 
O S1•. Valois de Casl1·o-Direí oppor&u- ])l'Ofet·ido que o nobre Deputado, em logar 

namen &c· de fa.zor"'oste grande discurso, viesse aqui o . 
O S1· •. Toarpti;n AlMJ'o-Dcvo dizer já. 
O S1·. Valois de Castro-Hei do dize-r; 

direi amanhíL 
O S1·. Joaqttim Alvm·o-Fica. pa.l'D.. as 

Kalend as. 
O Sr . . Valois de Castro- Não htL tal, 

não ha de passar de amanhã. · 
Portanto, respondendo ao aparte com que 

~: ·· me honra o Sr. Dr. Dino Bueno, eu direi que 
- ~i SC fallou muito expressamente, muit0 clara

mente de Deputados, e o Sr. Deputado Valois 
entendeu perfeitamente que se tratava de 

· Deputados. (Apoiados.) 

0 SR . . V ALOIS DE CASTRo-Não disse tal ; 
explic1uei ·o aparte. 

dissesse simplesmente:· _não posso injttdn.r 
aos meus semelhantes, as leis canonicn.s m:o 
prohibcrrt. 

Tenho concluído. (llfttilo bem, muit_o bem.) 

O Sr. -Bueno de Andrada 
( p~t!:_a u).na expl~caçiio pessoa~) ( ·') . A. tra.
dicçao de cort3zia, de elev,~çn.o, de d1gmdadc 
politica, mantidas atravez das lutas pat•ti
da.eias a"S mais violentas, de.3ses ultimas 
tempos no seio des~n. Casa pela bancada pau
Ii,;ta, nã,') foi por nós interrompida; hontem, 
porém, ou ante-hontei·n, o Sr. Deputado Va
lois quebt•ou esm. trauicção, vindo dizer aq!li 
que hn. Deputados... · 

(•) Este discurao não fui revisto peli orador, 
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0 SR. VALOIS DE CASTRO- Não apoiado, 
não disse que lu Deputadog. 

0 SR. EDMUNDO DA :FoNSECA - Disse 
hontem. 

0 SR. DrNo BUENo-Não; appeUamos par·à 
o_scn cavalheil'ismo, em faco das explica
çoes dadLs pelo ... nobre Deputado o Sr. Va.L•Jis 
de Castro. 

As explicaçõe~ foram da.da.s ; a VV. EEx. 
só resta acceital~as. · 0 SR. BUENO. DE ANDRADA- . . . que 

vendo s~as caníhtlatm'as. encal?padas pelo 
Sr. Prc.:.atlente dn, Republlca 0 tmlut.m abm- <!,SR. BuENO DE ANDRADA-As explicações 
dona.do com ingratidão 0 , ma.is ainda,. com e3tao dadas ~ ! -
perfidi<L. . . As explicações deviam mais clar<LS, e de-

A 1 viam soe mais precisas. 
· . · pa :1vra « pm:fijia ». veiu c1ne1Jrar a con- o nobre Deputado d_everia vir à tribuna e 

trnutdadc d_a p0~1ça•) dtgna ClUe a bancada i' -
sempre aqui manteve e ostentou orO'ulhosa. r lZer apeuas: «fui incomiderado·; não pensei' 
dea.nte dq paiz. o confesso-me arrependido; peço perdão.» 

. ~a3lu-ta-. as mais c::l.loroª-as, nos dias os O -~R. JoAQUIM: ALVARO-Diga, diga a 
mau; ardentes, nos rnomentos · 03 mais cri- verdade ! · · 
tico-'?._ da opposição que o p~t.rtido da concen- O SR. BUENO DE ANDRADA- Peefeita-
traçao fez <W Sr. Dr. Prudente de Moraes, menGe, não queria.mo.§S outra cousa.. . 
essa bancada fico_u profundamente scindida O que pos3o garantir ú: Casa, o que posilo 
o no emtanto nem uma palavra, nem uma gal'antir ao p::tiz ê que nenhum úos membro3 

· expressão, nem urp. adjectivo deprimente foi desse pwtido politico, que hoje se agremia 
trocado entre os membeo3 dlvergentes da hostiliz<mrlo o IJ'Od.er, praticou um acto que 
representação paulista, qua .até juntos csti- o avilte (apo~ados), peaticou uma traição 
mayam-83. enf.relaçados pelos laços da cor- OU uma ).)erfid1a. (Apoiados). _ 
tcz1a o amzzade, embora profundamente s;;- São p:tf;ent.es, sio clal'Ol, e.3Gão deante da 
p_anvlos p;;las convicções políticas; foi pre- Nação os motivos que no3 levaram a neo-a1• 
c1so que apparocesse neste recinto 0 Depu- o nos3o apoio politico á actual situação. "' 
tado pelo ~o districto, Sr. Valois de cn.stro Si ha crime, si ln fa.lta, si uma cen.mra 
para vir dirigie áquelles de nós ·que no.3 se- merecemos, e a de termos demorado tanto 
paramos d9 pat'Gido dominante, que Jevan- e3se ronipimento, que já de:vb ter-se verifi~ 
tamos a b:mdeira da. oppo::;ição contra esse cado, quanrlo pela primeira vez o actual 
Gove_rno quo julgamos deprimir e infelicib.r director dtt situaç'í.o, sem p:trtido.1, da situ:t
o. pa1z e ren~ga,ndo os mais sagrados pdnci- ção sem confiança mutua, da situação im
rno.; rep~tbl~canos })ara· se affirmar CJUO a popnt~r, quando o Sr. Campos Salte:'! com
no.3sa attttude artiva e nobee (a.poiados) era mctteu a primeir<L traição ao pa.rl;ido que o 
uma. posição d\3 perfidia. ! ' · eleg-eu. (Apoiados e nt.Go apoiados). . 

Eu geitei desde logo: «E' uma c:.tlumnia do Ahi sim, é qnc deviamos te1· rompillo. s D t d 1· d A cf'iticn. devia. ser dirigida á. nós, neste 
r. epu ·a o pe 0 2a is.t;ric~o de S._ Pcmlo.» sentido; a nosstt. f.J.lta é esta. demora apenas 
O S1~: DIN~ Bui~No- Oh ! o nobre Dopn- no rcnnpimcntG. Fomos cO"ndescandentes de· 

tado Ja. explwou o aparte. · m:~.is. 
_OS~_. BuENO DE ANDRAlM. _As. explica- l~sporavam a.lgunil, t:.1lvez, que s; Ex. se 

çoes nn.o nos servem_; bu.stn.m u. cllc sol'vcm enca.minhas~3 por um trilho mtüs p:.ttriotico, 
a clle, tt nós não. ' mais nobt'e, m~is lea.L 

Es~a. ccn~ura nós merecemos; ma3 o quo 
O Srt. DINo J3Ul~No-lsto não é SBr gene- tivemos fui apenas ingcnua. condescondcn-

ros o· <.!Ü~, nunctt uma deslca.lda.d.e, uma p:)rfidia, 
O SR. Burmo_Dl~ ANDRADA-Si V. E:uap- como di.,;;e o Sr,Depub.do Valois de Castru. 

polia p1ra. nunln goneros;da.dc, o nobre As caus:~.s que nos leva.ram a negar o 
Dcpt:ltado tem-n'a. Si· y ._Ex. appella, implora llÇ>3SO ~~poio .politico á actu~tl situação, são · 
a. pwdu.dB da oppJSlÇ<tO ; si é e3tc o scn- todas nobres, são todas elevadas, merecem 
tllnen;o. que V . .!!:x. quer mover.... · respeito, (Apoiados). 

o SR. DiNO BUENo-Não apoiado. Nó.3 não atacah1o3 a dignidade dos que fi-. 
. caram ; entendemos que não,podomos dar a. 

O Sa. BuENO DE ANDRADA.- •.. si VV .E~x. noss\.\ confia,nça-de republicano á actual 
n"ío querem fazer a critica. face a face cJm situação c nã'l sa.bemos onde está. niséo a· 
o pa.rtidot ctne ora se lev,mta, patriohco e perficHa. 
puro (cq~o~aclos), bem, V V:. EEx teem a nossa Nenhum lle vós, pJrém receia o cJnfronto 
g~nero~1dado, a nossl piedade estct ao vosso em questões do holll'J. com nenhum dos Srs. 
dtspor. , ~I Deputados que fic,u'am. ·, 

_Si n.ppellam para o cJraçã.o,parn. o ~ardão, O SR. VALors DE CASTR.o-Ninguem con7 
nao podeeá ser· outro o no:Bo procedunento testa. 

Camara V: V '-G 
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0 SR. BUENO Dl~·ANDRADA- Assim, pois, 
si a digna posição que assumimos neste re
cinto, é justo o mclindl'e que S. Ex. achou 
em nos'ia dignülade quando S. Ex. em um 
aparte, pelo monos jesuítico, o.;;palha. que 
era.mos perfidos. · 

Entretanto, nenhum ele nós teme a t1.nalyse 
m<1is aprofundada,, m:.ü~ attenta, mais per
vers::t mesmo dos nossos actos. Abra S. Ex. 
v. longa · fulha corrida do nos:'lo pa~:;a.do po
litico, longa. para muitos, pará mim ma.is 
resteicta, mais resumida. Venha a amdyse~ 
Não a tememos,a provocamos.Desde que ap
parecem neste recinto a.djectivos que nunca 
foram usados nestns lJancadas,continuanws a 
desafiar, nã.o a:cceitamo:5 declarações, quere
mos a analyse ; e si não a fizer é porque 
rccej.a; porque foi injusto,porquo ca!umniou. 

Agora, St·. Presidente, para.termin<tr: eu 
nã.o esp8l'O jtisltiçít polHic<t de todos os metlS 
adversarios, e parodiando o Sr. Presidente 
da Republica na dura, resposta dada a uma 
commissão de cidadãos trab<~lhadores, não 
podemos ensinar a cot·tezia a ninguem, mas 
nós saberemos compellir, seja quem f'ór, a 
nos re . .;peitar. (Mtúto bem; muitos apoiados. 
O oi·ador foi mttito compri111.entado.) 

E' annunciadit a continuação d:t 2a discussão 
elo projecto n~ 150 A, de i90l, p:.ti·ecer sobre q.s 
emend<tS apresentadas para a 2a discussão do 
projecto n. l50 A, de 1901, quo orça a re· 
ceita gertl.l da Republica para o exercício de 
1902. 

O Sr. President,e-Tem a pa.Iavra 
o Sr. Henrique Lagden,~ 

O tob.l destes creditas, já. o disse o nobre 
Deputado por Pernambuco, Sr. Affons<l 
Costa, é inferior aos· orçamentos da. Viaçi o e 
da Guerra. . 

Estes creditas destl'oem por completo os 
tão proclam<tdos saldos orçn.menta1•ios. 

Agora. algumas palavrP.s em defesa de suo.s 
emendas. Sabe qne a S\la pallida ~~rgumen
tação 11ão levará. a convicção aos sem nobres 
collegas, 1í1as o seu devet• de repre~enbnte 
da Capital Federal impõe ess<t defesa. 
· A emenda suppressiva á di:-.il)osiçií,o do 
art. 8 do projecto teve por fim acn.bar de 
vez com a1 interpretações arbitrarias de 
êtlguns Socrotarios de Estado sobre o direito 
quo tecm certq.~ funccionarios á aposenta~ 
dorla e ao montepio. 

A ont1·a,qnc concede isenção de direitos ao 
Jl1a.terial dos instHu-tos profissiom~es mim
tidos pela Municipalid<~de do Districto Fe
deral; é'simplesmente de cquirlade. Favores 
identico.3 teom sido concedidos a clivéraas 
institui~ões. Accrescc quo é limibdo _gnu
mero de~tes institutos. 

Não tem razão o nobre relator nas consi
deraçõés adduzidas no seü parecet•, uma vez 
que a isenç~o só será concedida de:mtc do re
laçõea de objectos authenticadas pelo Pre
feito. Porque dúvidar d.a. honorabilidade 
des~e alto wnccionario 1- ' 

Está ~orto que a Camara, medit<1ndo na 
equidade d<t mediua pedida. pelo orador, não 
negará o seu ~paio. 

Impugna tambom o orador o pq,recer do 
illustee reh~tor, tí. sua emendQ. rebtiva á in
dustl'ia do fumo. Pensa que o que yede na 
a.lludida medida vem concorrer para o an-

O Sr. Henrique Lagden vom gmento das rendas :publicas, tl.uxiliando ·ao 
tomal' parte no :presente debate, po:·que ost<t mesmo tomp::> grn.nde numm·o de pobre::: 
obl'ig i~do a defender algumas emendas que ope ;·arios que trabalha.m em peql!onas fa
teve occasi.ão de apresentlr ao Ot•çamento- bl'icas. 
d<~ Receita e qne nã.o merecerJ),m do nobre Dcp<;>is (lc se referir á~f emendas, que aliá.s 
relator. o Se. Sc)rzedello Corrêa, pa11eceL' fa.- met•ecem o seu apoio, que beneficiam a Ma
voravcl. ternidade e a Liga contt•a a TulJOrculosc, o 

Não prntendia. occupar a 01.ttençã.o. da Ca- orador termina pedindo a.ttençào da Camara 
mara antes do ouvir a. ])i~ltt vra autoriz;ada. 0 par·a c.uluclla que beneficia o Asylo de Sa.n :;a 
eloqucnte do nobre rulator da Receita. IzabeL (111úito bem; mtúto bem.) · 

Pa1·a formar opinião segtn•,t sobi'e as Fica. a. discus~ã.o adiada pela. hora .. 
questõés palpitantes de actualidade, que se Comparecem mais os . . Srs. Carlos Mar.,. 
prendem á situação financeira c economica cellino, Albuq:uerque Sercjo, Antonio Bastos, 
do Brazil, pred;ava ouvir o· nobre Deputado Indio do Bra.zil, Serzedello Corrêa, Luiz Do.., 
Sr. Ser.zedello, a cujos talentos Q proficiencia m111gues, Anizio de Abreu, Joaquün :Pire:'l, 
rende homenagem. Thomaz Accioly, Virgílio Erigido, João Lo-

Mas uma vez que não hn.via copega. algum pe.~, Francisco Sà, Sergio S<tboya, Augusto 
inscripto, c assim, pa.t·ecia, ir encerrar-se a Severo, Camilln de Hollanda, Ernürio Cou· 
discussão do pr·oj0cto, sem se fazee ouvi1· a tinha, Celso de SuiiZ<L, Teixeil'a do Sá, Gomes 
'palavra elo nobec Deputado,o orado!', antes de · do !II:Ltto.i, l'croit·<t tlo Lyt·a, Malaquia:; Gnn-
peuduzir a defes<t cla.·s ·o.mendas de. que. é au-Jçalvos, !I.Ioreil·a Alves,E~tHOl'ttllllno. lla.ndeir·.a, 
tor, assignala. os rcpel;idos pcçlidos de cre-. Afl'on . .;;o Co.> ta, l!:pami.llonda:.; Ut'iteindo, .J IIVÍ· 
dito, feitos pelo Poder Executivo ao Con- I].iano de Ca.eyu.lho, F:wslo C:tr•doSü 1 Ca:o~tt•o 
grosso. · RelJollo, Noiva, Augus1;o FJ'êtnç:t, ..... Miltun 1 
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Felix Gaspar, Pmlla Guimm·ães, Augusto de 
Frcital, Rodt•igues Lima, Tolentino dos San
tos, Para.nhos Montenegro, Pinheiro Jmiior, 
.Jost1 Marcelliqo, Nelson de Vasconcellos., Sá 
Freire, Raul Bárroso, Barros Fmnco Junior, 
Cus toçlio Ooelho, J oaq uiril Breves, Franeisco 
Veiga, Monteiro da Silveira, Alfredo Pinto, 
Adalberto F)lrraz, La1Uounier Godo1'redu, No
gueira Jpnior, Padua Rezende, Luiz Piza, 
Ovidio Abrantes, Benedicto de Souza, S:nres 
do_s Santos, AnfNlo Pinheiro, Vict'orino Mon
ten•o, Al fPedo Varella, Campos CãrtieP c 
Qa.s:1iano do Nascimento. 

Deix<J,m de comparecer com causa p~lrti
cipada es Srs.~Urbano Santos, José Boiteux, 
Pedro Chermont, Roclriguos Fernandes, Gue
delha Mourão, Silva Mariz, Estacio Coimbra, 
Manoel Caetano, Vei·gne de Abreu, Marcolino 
Mour<1, Dionysio Cerqucint, S<1mpaio Fcr;·az, 
Martinho Campos, Julio Santos, Pereira dos 
Santos, Aureliano dos Santos, Rangel Pes
t11na, Estevão L"obo, Viri11to M11scarenhas, 
José Bonífacio, Ildefomo Alvim, Penülo Fi· 
lho, Bueno de PaiV<l., Carneiro de llezendo, 
Leonel Filho, Necesio T<wares, Antonio Za
chari ,,s, Artlmr Torre::~; Manoel F~tlgencio, 
Lindolpho Cq,e~ano, Rodolpho- Paixão, Mi
randa Azevedo, Gustavo Godoy, Fernando 

. Prestes, OliveirJ. Bra.g<t, Adolpho Gordo, 
Paulino Car~os, 1\.lfrodo E!lis, Antonio Cin
tra, ]Wa.noel .1\.lves, X11vier do Valle, Fran
cisco Moura e Pinto da Rocha. 

E sem causa os · Srs. Sá Peixoto, João 
Gayoso, Lima Filho,· Eduardo Ramos, José 
Monjardim, Irineu Machado, Osc11r Godoy, 
Augusto de Vasconcellos, Antonino Fíalho, 
Deocleciano · do Souza, UliveiN Figueil'edo, 
Montoir·o de Barros, Uonrique s,~llos, Lan
dulpho de Mag;ühàes, Ednar·do Pimentel, 
Moreira <la Silva, Co::;ta, Junior, Cin~imtto 
l3rag11, Jeão Candido, Alencar Guimat·ã.es, 
Lamenha, Lins/ Bal'bosa Lima, Mal'Ç<tl Esco-
ba.t• e Rivada.vüt Currêé\. · 

P<ts:sa-sc <i 

SEGUNDA PAllTE DA ORDEM DO DIA 

O Sr. Neiva- Peço a p<tlavra par11 
uma explicação pessoal. 

O ~r. PresidQnte-Tem a l)alavra 
o nobre Deputado. 

as oxplicaçõos possoa.cs elevem eingie-so 11 
assurnpto~ verdadeiramente possoaes ; mui
t<1S vozos um Deputado precistt explicar q 
valor do suas oxpre~~õos, quo foram mal in
terpretadas, precisa retirJ.r out1·as quo lhe 
i>ão attribui.das, tr:nn necessidade do dizer 
que os termos que usou não envplviam se
gundas in+,enções nem o desejo de· offender o 
colleg-a ; <thi sim, é que o rcpresontant;o àa 
Nação tem o direito de u,;ar da faculdade, 
qne lhe é garantida, pela, nossa Com;tituição 
mirim ..• i.>to é, o nosso Regimento. 

O orador sn.bo que nã.o Cl o mais syrnpathy
S:1do de todos os seus collegas, (nr7o ápo:'ado~ 
gemes.) Em t•Jdo o caso as syn:i.pa.thias de que 
gosa o que tem procurado cultivar nesses 
oito anno.,;, devem varrer por completo do 
e.;pirHo dos seus comp11nhJiro.-:; do quo se co-
gita, d.o uma ofl"ensa po.ssoal. ' 

O oradtn• pracis.l. dar algumas explicacões. 
Dil'-se-llh que hontem era dia aziago- o 

fatídico 13 e soxta-foira, pasmo e lwrrór 
dos supersticiosos. Estava inscript·J pm·a fal
lar ~obl'e o projecto. 62 A, o com tanto 
amor.tinha e,;tudado o assurp.pto, quo até 
foi compulsa1• diccionar•ios inglezes e hespa
nhoes. 

, Devia começar o seu discurso ás 2 l/2 
horas . 

Viu-so, entret<:mto, obrigado por circum
st11ncias alhei11s á sua vontade a falL.n· menos 
do quo podia e do que lhe facuitava O' Regi~ 
menta, porque, devendo J'allar ás 2 l/2 horas, 
hora em que se acha na tribun:t, pouco 
tempo lhe ficou p<n>~t desenvolver o 11ssumpto 
e isso po1· divet·sas caus~s. Assim é c1ue, 
S. E:c o S1·.· Presidente, concedeu o qmwto de 
hora. do tolet'ancia ao illustre DoptJtado do 
l~spil'ito Santo, S,e. Gt~ldino Loreto 1 que 
sempre com proficiencht c revoln.ndo acurado 
estudo, ab:Jrdtt o.:; assu mptoJ que discute. 
Dcpoi::~ disto o digno Doput·.1.do paulís~a, o 
Sl'. Bueno tlc Andrada., ctn·actcl' adaman
tino, cheio do onergi<~. nes~e impulso natm>tü 
do homem de Iubs, de homem do uem, teve 
noco.osülade de p3dir explica,ç:ões om uma 
explicação po,3:30ttl, situn.ção c1ue a to(l:\S 
profet·e. 

Por dez minutos teve o orador o prazel' de 
ouvir a S. Ex.; falta.vam apenas cinco mi
nutos para as 3 horas, quando lhe foi conce
dida·<~ p:1lavra, que antes de SOl' enunciada. 
houve de occultar-se tímido ante a te.mpes
·tade Cll.lO provoc11ra a discuss:Io dó ta1'ifcts, 

O Sr. Neiv~ (para uma explicaç1To e111 uma teoca de apartes tão estridente
pessoal) I-Ia de causar p<~smo á Camara que mente, tão porfitHliunente emittidos, que o 
o orador tenha, podido 11 palavea para uma, Sr. Presidente teve do sJrcn<w os animós 
explicação pessoal. H<t oito annos quo oc- com a mneaça, do uma suspen~ão clt~ sessão~ 
cupa. um11. cacteit•a nesta, Cas<1 e póJo dizel-o J<L hrtvia,m soado tres hoP<•,s quando iniciou 

. som receio de contestação, não se lembra o seu discurso; uma. hora díspondcu na expo~ 
de ter occupaclo a tribuna nessas condições sição etc motivo::! que o trouxeram á tribuna. 
umn. unic:t vez. Entendo o orador que. Salientou a importancb, do assumpto a <1 r.o-
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levancia. da mn.tcd ·1. conGidá no projecto, 
pelos interesses da população a clle ligados, 
pelO ardor com.quo se o debate na impr0nsa; 
pelo zelo c1ue tem despertado por par~e do .~ 
poderes locaes e pala colligação de interesses 
nos varios Estados onde su cultiva e aprimo
ra. a industria pccuaria Era eHe o <1lvo unic::> 
de smts observa,ções; incidQn~emcnto,p::m~m, 
teve 'le ju.~titlctl.l' a opinião de que era ra.
zoavel a collocaÇão vantajosa dos::~e peojecto, 

_ ··: na ordem dos trLtbàtho.s de.\ C:tmaea ; nem 
poderia deixa!' de assim set\ uma, vez que a 
ordem do dia, é organizada p.3lo- honrado 
Presidente elfectivo, espontanoa e entllslas
ticamcnte sagrado polo-3 collegas o J)rim.tts 
inte1· pares. Entende que outl'o nãJ podia ser 
o procedimento do illustee Presidente, deli· 
cado mineiro: cJnhece o or:.tdor quo os seus 
mol'itos o colloc<un muito aqu3m das <~spira.
çõcs (~ Pl'osidcncin, da Camu.rJ.(nii'o apoiarJos); 
mas si a.ttingíssc a. esse posl; > honroso o pro
jecto relativo ú. sua dilec~a B:.thia ter-i:t 
sempre pr':ll'Jroncia (R-iso). 

Lembea. a objccçã.o do Sr. Bricio Filho á 
ol'ganiz<tçã.o da ordem do dia, por fi.gm·ar•Jm 
em primoi1•o logar pr•ojecto.-:; tle cyed.ito~. 

O Ol'ador t} govot•nista. :::ohretudo gover
nista da llfesa, qnc manti!m a .ordem, que 

.. . . inexí...;tit•ía sem '~ obset•vatlcia do Regimento, 
:entende, pois que clla. bem andou. Qua.ndo 
· então derondi;~ a Me..;f1 da<; censuras a re
speito formula.da.s, ·demonstrou que tn.e:: me
didas haviam sido 1~cclamadas e solicíta,da<s 

• em mensagens tlo Prosidente da Ropub!ic:t, 
e~tudad<ts peht Commi.:lgã') de Orpment~1, de 
immcdiattt c ~mfianç:.t da Camara, ctue em 
parecer unanimc opinou pela sua ad1pção, 
sondo certo que o projecto a que alludiu, 
sendo como é, um dos mais intere.;santes, 

. não devia figurar em pJSi<;~ão infcl'ior. Além 
desse, outro..; ha que envolvem uma questão 

- de justír;a. e de ca.eübde, qua.l o que se refere· 
a um Hlustre magistrado ; outro de um ct•e
dito rela.tivo a. empregados du, Alfa.nuega, 
que fizeram jus a uma gratificaçãó por s3r
viços extraordinarios prestados de 1893 a 

_18})8 e até.hoje não receb~wam.. Essc3e 
ou&1·o.':! foram os motivos que o levaram <:1.. 

· · amlyse minudente dos projectos incl'cpaclos. 
A _um ap1rtc do Sr. Carlos de Novam, 

declara-S) incapaz de censul'ar a Mesa, 
onde conta um illustee bahiano, distincto 

' chefe. e partiCular amigo de 40 annos e, rc
.; ferindo-se i.tü nobrJ Depntado que o apar

. teara, diz que si não é a.ntigu não ~ menos 
.. cordea.l o all"ccto rpte lhe vota, o lho é gt'itto 

recordar que o illtJ.':ltt•e Pt•c:üclca~e Côrt~ o dis
'tincto o a.ntigo poH.I;ico mincico enc::trr.:~ga.do 

· · de estudar os seus direitos n·~q uella mem"Jra-
vel campanha de 94, qua.ndo lhe · bifm·am o 
diploma.. (Riso.) 

ACl'editava que com o ter vindo em auxi~ 
lio da Mesa, prest<~r<t um serviçv. A J.WO
posib de projectos de creditas diz que algu-ns 
ha que não teem discusaão, outros ta.l :1 ur
gencia. da meiida,, por exemplo o que 13e re
fere á. licenç:t de um empregado moribundo 
que pt·ecis:t sahir do p1iz p ;:wa salvar a. vida 
compromettida,, p~tra es.ses é mesmo louva- -
vol o pedido de Pl'13l'c_eencia na _ discussJ.o c 
na, votlção, qu::tnto mai3, a ce>Uocação. 
· Não c1uer com is3o excluir projectos da 

ol'dem do dü, mas Ç)lloca.l-os em LogaJ? in
feriol' áq_uelles que reputa de maior impor
tn.ncta: c t1tre 0.3 qun.es, convem com o seu· . 
nobre collegJ. o Sr. Teixelrâ. de ·· S~L, devem 
estar os que s::J rilfert:lm a pagamentos cujo 
direito !lccorre do a.t•esto3 jud.iciarios. En
tende o . ora(lor que o melhol' cl'lterio na 
organização d LL ordem do dia devo ser: em 
pri1üeir0 logar projectos de leis annmts, o 
Governo nã.o póde Jlcar S3m forças do terra 
c mar;- depois os orçamentõs ·para os varias 
ministerios, pt•ecedendo a :todos o da receitt~, 
,.;c.~undo opinião dos ec.)nomistas modernos; 
dJp'Jis desn devem segtliN;3 outros pela 
m·.t.eJn ele sue& imjwrtmteia, pr0ferido.s sempre 
os que consu[hm 0 bem publico, o interesso 
geral do ·p::dz; chama Mm a attenção para 
osso ponto. (M:ttito bem,· apoiaclos). 

Era indispensavel e8sa explicação para que 
b3m cJmprehenda, a Camara a sua presenç<\ 
na tribuntt. · 

No moinanto em c1ue <>.d.duzia essas consi
dara.çõas teve e desgosto de mclíndl'al' a 
dalica·.leza ext1·emamen\c scnsivel do amor 
que o illustr.:~ collega Deputado scrgipano, o 
sr: Fausto C<l,rúoso, vota ti. sua terra nataL O 
seu nobt'0 collega. mais uma vez dcslum
bt•ou-o com a sna. oloq_uencia vibrante, a.imla 
que destoante des:;e concert!) d,e eocomios 
com que bondosa e immorecidamonte o habi
tm'Lra, não 0.3 e.3quec::mdo mesmo, cJmo lini
tivo, a:Js ace1·bos n.culeo .~ do smt explosão de 
m<tgoa. Não recusa, os encomios, tem-n'os 
s3mpre por mn.nifestà.ção de affacto e de 
bcnevolencin. de . seus illu:~tres collegas ; 
algmn:.ts qua.lida.cles, p:)rém, procura o ora
dor cultivai-as com cll.rinho e, si agradece 
o lhe serem lembradas, não as coútesttt 
quando o são. -E:l3as foram accentuadas pelo 
seu iUusr,re collega :1 quem especialmente 
dirige a explicação pessoal; e realmente tem 
o orador ontT·aohado amor pelo seu torrã:J 
natal o uma g1•andeza d'alrna. que é uma 
brtndeira, na phra.se lit\onjeit•a de .sou nobre 
collog.L, a cuj:.t so mbJ'<L se ·<Lbeig:.tm amigos e · 
:vi VCl'S:.tt'ios. POI'C11lC 11'1 tle O Ol'i.tUOl' cal:1r a, 
vot>dade, qaando a rocon h c c[} pc t' tal? · 

Bem s-mto qn;) nã.o nascera para tt política, 
não tem a onfibra.tum dcs.ses homens capazes 
do sn!focar os impttlsos do cm•açãó o de re
sistencia ás expansões affcctivas, para sub-
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ordinar sua. vontade aos governos on ás exi- S. Ex, que tem o vigor da,s almas furtale 
gencias de uma situação, ás determinações cirlas pelo ardor da mocidade e que conven.
de um chefe, principalmente quando não cido de uma íúé<1 affronta por ella todas as · 
está a este preso pelos élos ela amisade de· tempestades, não recuando jamais, clemone
dicada. · trando a,ssim uma fortaleza de animo ,jnsu-

Mais de uma ver. tem se revelado um jn- peravel, c1ue fa,z de algum modo lemhral' a 
disciplinado, sacrificando quiçá, os seu.3 pro- dos homens publicas de nossa torra, que lhes 
prios interesses; c de. momento rocord<~ a guarda. avara.monte a memoria. que mais e 
sua attitude por occasião do reconhecimento m<J.i; se agiganta, · quanto mai:-3 longínquo 
de poderes em que antepoz o coração c a nos fica o horizonte em que rutilaram como 

· gratidão que devia a eguaes serviços, ás e\i- a~tros de pl'imeira grandeza, p~tssado cheio . 
gencias do partidarismo, ás convcnicncias de glorüt::l em quo ")urgiram vultos heroicos 
occasionaes, á solidariedade da bcmcada e ás como Souza Franco, o homem-legião, a 
opiniões de seus chefes. Nesse mare magnwn enfi·entaP o a vencer legiões de adveL's!l.rios ; 
de actas elcitoraes em que todas as conclu- c Fr::~.ncísco .José da Silva c Almeida, <'· 
sões podiam conduzir ao mesmo porto, }We-. palavra precisa, vibrante c concisamente 
feriu embarcar, si não 'com os mais · haheis, eloquent.<}'-«Pois bmn, diz o ora:dor, o nobre. 
ao menos cOl'n o.3 que mais querin.. E não ct'a Deputado por Sergipe, cujc\ pahwra can
para extranluw quo assim se contluzís.:;e um dente, rllbr ~~ e sciritilantc lembrn. essas tr<~
dos membros mai~ obscm'os da Camara, dições qnol'ida.s da àünha tep;·a., S. Ex,. alma 
qwwdo eJta voga,va 1i bolina, ora arvorando assim c!1eia desses fulgores que a intelligen
a flamula do3 governadores, era o Hignal dos cii1 dá e o coração recebe, teve a. crueldade 
ministros. · : · de dizer quo sou cu c::tp~z de um~ cruel.:. 
- Si a. Ca.mara obedecia a. essa. orientação, dacle .•. » 
não era. de rnai~ que o ora(lor obcdQ..cesse á VozES_ Oh ! 
orientação ... 

Unr-SR. DEPUTADo-Oh ! Realmente, isto é 
0 Slt, FAUSTO. CARDOSO-. • • • do co. l'J.çâ.o • íluro é 1· DJ. 1st o ' ~ l ... 

O SR.· NEiyA-Do coração, dil-o perfeita- O SR. NeÍvA- A' vista di::;so não podia o 
mente V. Ex. orador deix<tr do vir á tribuna e do tempo 

Próseguindo, diz o orador que ama. n. voi·lla- que r.oubou ú. Cn.m<u·a solicita pet'dão 1w 
de o })or isso a emitte mesmo correndo o risco Sr. Presidente, ao seu chefe e aos seus il· 
de SOl' taxado de immoctcsto;não,a diz pol'élll, lustros collcgas ; (ntio apoiados) mas não 
por orgulho, porque U.l)Onas da observação podiu, doix1~r que sobre ess:~. photosphcr<•. de 
lhe vem a convicção da. verdade do v0lho bondade em que dcscJ r~ viver pairasse uma .. 
conceito -vanita~ vanitah,tm et omnía va- sombra, projccta.da. pelo talento de esc 1 
nilas. que tanto aprech~. 

Sem vn.idado,poi.:-J , a,ssõgura cruo ama a. su .t O SR. FAUSTO CARDoso- Só notei osta 
querida. Bahia ,cujos interesses co !loca. mo.-; mo 
acima de qualquer do .~ seu .; chefe$, até me)-, pequena somln':J., porque V· Ex. é um sol 
mo do sou p1·cza<.lo medico e ;mügo, 0 Sr. de bund:Mle c de generosidade ; acredito o 
Pa,ul<1 Uui.nmriio.>,quo eolloca. ú.citwt de tudo, nobl'e Depuli<tdo que em ww.lquet• outro eu 
até do Gov,crno. . _ não notaria- V .Ex. salJe q_ne o sol mesmo 

Não é apaixonado em matcria.: Jlolitica o tem pequena sombra .. 
tom por norma a moderação, attributo quP- O Sn. NEIVA agradece e, continuando, 
jà lho valeu honroso3 c.onceitos de um ad- não quer que supponhn.m os seus illustrcs 
·vorsario, in!luentc politico quo foi candidato collogas· de Minas que estej<t a entorpecer n. 
a uma cadeil•a 11c:.:;ta. Ca.métl'<t, quando o marcha do seu projecto, que tmnbern é do 
orador assumiu a rcdacção de uma ga.zeta, orador porque é dollcs, dessc3· que nasceram 
orgão de 8ou partido. . na altiva Minas, a respirar as auras da li-

Si é. essa · a rota. que se tem traçado na berdade, patria do Tü·adentes, de onde desce 
sua já longa vida pulllíca,, extranlm que tão em ca.ta.dupas es.3c segundo Nilo,quc vac 
pouco generoso losso em fer ir-lhe no intimo b:mha.r o f'crtiliza.r a terra onde nasceu-. 
da. sua aün.~, o nohro Deputado scrgipano, (Muito bem.) 
allm~ alicita õis gr<tndcs idúas, cspit'ito edu- Ao cont;rario 1llsso, potliL'in, ao'\ seus nobres 
cado na sciencia do dircgo o fortalecido pelo colleg<tS quo o auxilias:::cm no co11seguir do 
estudo das sciencia.s philosophicas, va~or primus inter pa1·es a, inclu::~ão na ordem do 
scientifico compl'ov<tdonos seus discursos;ver· dia elos PL'oject.os de interesse geral. 
dadeiros blocos de oloquencia, que o oradoe Acl'edita que no turbilhão do palwras flUO 
ouve, lê o· relê com o- onthusiasrno que lhe tem prol'eriúo, sem que preparasse um dis
dosperta o peoducto dos talentos masculos curso, alguns enganos houvesse ou algum 
servidos po1· unut ortltliç{(,o a,primOI\ttht; erro, ma,s <ttê Homero, . real ou mytho, mas 
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em todo caso Ho11WI'O cochilou, quancloque 
bonus. ~. Não é estrwhavel que o ora.dor 
tn..mlJem cochilo .•• 

· 0 SR. ARTilUR LEMOS;-- Não é de ex
tl'a.nhar que o Homero da. Bahia tamlwm 
cochile; 

O SR. NErv},, agl'adccc e diz que o il
lüstrc ápartista e.st<L ltabilmon.to defendendo 
a sua testada; desejaria. quo o noore Depu
tnBo, j:_~ convencido lle sw1 cruelda.de, fizesse 
r~tibw e~s.; conceito do~ Annaes, pa.t·a que 
lltc não fique esse dissabor quando est;i. a 
ostingtiir-se a sua vida pc~rlu.li1cntar ... 

0 SR. MOREIRA ALVES.-- Não apoiado. 
Não aclmi ttimos isso. 

O SR. NgrvA.- Não se1'ei tn.lvoz reeleito. 

O SR ARTIIUR LEMos.-Essa injustiça nã::>. 
farêi. a Bahia. I-Ia de ser reeleito. 

- 0 SR. JIJVINIANO DE CARVALHO.-AffirmO 
qtW é muito querido no }o districto da 
Bahia. 

UM SR. DEPUTADO.- Por todo a Bahia. 

O SR. NEIVA-Posso ser del•rotado •.. 

0 Sl~. ESMERALDINO BANDEIRA-V. Ex. é 
índerrota vel. · 

O SR. NEIVA agradece e defende a .Com~ 
inissão do Fazenda, de que é Presidente, 
e pl'íncipa.lincnte ao illustre Depubdo por 
Minas, o Dr. Bueno de Paíva, ausente 
por motivo que profüL1damonte h'l.metit.;1; o 
accontua c1ue o parecer de ha. muito assigna
do . pela maíiorja~ da Commissão, faltcmdo 
apenas a sua assignatura, aclta-se lta 12 dias 
entregue ao insuspeito Deputado pcrnamlmc 
cano Sr. Moreira Alves: garanto CJUC scr(t 
irnmediatn.mente publicado, logo ClUOllle seja. 
el1tt•ogue. 

Não quer a.longa.P o dchitte, mas relcmlmt 
a ·conclusão de seu discurso de hontem; obe
dece á Mesn., conscio de que ella por sua 
vez cedet·;L aos dictames razoaveis e . profi
cuos, tendo em vist;;, os ilitel'essos da Patl'i<.li 
o a -l;oa marchá dos trabalhos parlamen
ta.ees. 

·- LêmlJút que estamos a 13 de setembro e 
que entramos no peí'iodo das .proroga.ções. 
Ha a ?'eceitri em discussã.o; :hão podem nem 
devmu ta1·dar os re::;pectivos . orçamentos. 
Confia que o lcar.ler, os chefes das bancada.s, 
a 'Mesa o seu Pt·esirlonte, reunam-se para 
ccnf!Ol'r·m· p<tJ·;~ que tenha pt•of'erencia justa 
o <lllO iiJt' de jus &iç-a., tpte sol.11·enade. 

Ahi est:'í.o os Ol\~'lmcnto;-;, ahi e.:~tão os cre·
ditos, t•,Jii csl;ii, o l1!'ojccto que tea.ta da sal
vaçã.o de um Esta.~o, ~dti cstü. a liccty;a. para. 
um qüasi inoi'ibümlo, mas colioclue-so 

pa.t·a baixo <Lquillo que pd1• lJaixo deve 
estar. 

( ilftdto be?n, muito bem. O orado1· e cíúnp1'Í
mentado.) 

o Sr. Elpldio de Figueiredo 
(para H1itâ explicaçr7o pessoal) diz ter nece>si
da.de do vir dar uma explicação n.o noht·e 
Dcputn,do <i ue acalJa de sentar-se, o Si·. 
Noiva, e qüe por muito.;; e justos títulos gosa 
dn. suá estima, lJem como de tocla a Càmar<~, 
sobretudo pelas suas attenÇõcs para . com os 
collegas e por seu notavel zelo pel<1 terra 
natal. 

O parecer da Commissão de Tarifas rela
tivo ao, projecto quo augmenta o intposto 
sobre o gado import<~do não tem a asslgna.
turn. do orador porque esta.va ausente, em 
viarreni; quando olle foi elaborado .. Ainda se 
ach~va nesta Capital quando o projecto foi 
entregue á Commissãd de Taritlts, . distiii
buindo-o ao Sr. Leonel Filho. Quando, de 
volta de sua yjagem, leu o parecer, viu êom 
sorpreza c1ue o relator e.ra-outro não menos 
musl,re representante de Minas, o Sr. Padua 
Rezende. Não cunhece o motivo desta substi
tuição, tanto xnais quanto o Sr. Leonel I<~ill~o 
assignou e.3se pm•ece1'. _Si estiv~sse presen~e 
quando o . projecto fo1 dcbatrdo no. _seto 
da Commis;:;ão, teria apre.>enta(ld emcndàs, 
emendas estas que apresentarà quando . o 
projecto entrar em 2a di:sê~is::ão, não o _fa
zendo agora porque o Reguuento prt;>lnbe 
que sejam apr.esentadas e~~?-da__s n.os pro,je
ctos que se acham em P' drscvssao. N.ota que 
ap~;mas dous rnembros concordaram. m totum 
com o pa.recer, assignando os demttis com 
restr.cções, quo não foram explicadas, Pe11sa 
qu~ o relator deve_ vir .expl_i~ar esto 1b.ct~, 
po1::; que o parecer nao fot {)OS1t1vamento assl-
gnado pel~~ maior i<~ a~ Comliüssão. • . _ 

LombL'<L quo o anno ]mssa.J.o <.L O lll1lll,l~~ao 
üo Tarifas formulou um pi'ojo:lto culcatlo 
soln·c emendas offm·eciclas ao OrçaiilOni;o. da. 
Receita, o qmtl inoi;OC'CU,, por parte da ca~ 
ma1·a, longa discussão, Postei>iorinento en
viado ao·s·c adu, veri11cou-se c1uo o Governo 
era conttario a qna.lqtwr altmiação uas ta
i'ifas da alfandéga. Ora,-si é vcrllauc que u 
Governo é infenso. á q ualq iler reforma li este 
sentido, certamente não qüei•erã. accoitar o 
projecto que. so acha mnd.obate. . . . • 

Por isso, si estivesse J)ro.~ento quánclo se 
discütiü o pai·ecer, lcmlm:tria a conveniencia 
ue <L l'espeito ser ouvido o Sr •. Ministro da 
Fazenda. · 

Assim, tendo acudido ao })ccJMoquo lhe foi 
feito pelo nobre Deput;auo pela. Bahia, ~om 
a oxplic<tção quo vern üc tlar, pa.s::;~tr<L a. ,JUS· 
ti/lcar n sua posiçi'io porante ;t Camara, que 
o dii-.;tinguiu com um lugal' ,JH~ Coliunis:->io 
J.e T;~[' i 1t~::;. 
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O ora.tlor não é éontl'ario :t itléa. <lo pro- pede a. conccssã::> de um a.nrw de liêenç<J.,com 
tGcção ás Úid.ustrias nacionae.~, sobretudo ás vencimentos, para. tratar de sua saüdc.-A' 
ind.usGrias nascentes, mas esta protecçã.o 11ão Commissão elo P~tições c Poderes. 
deve chegar ao ponto tle prejudicai· os con- Do Minlsterio da Fazencía, de 13 do. cor~ 
süinidores, razão por qt1e se deve estud:\r rente, devolvendo, devidamente sanccion'.
escl'npu1osamohte o projecto, para sa conhe- dos, dons dos ::mtogl'aphos da resolução do 
t:er si attouta. contra. os interesses destes· O Congresso Naciona.l, a.utorizando o Poder 
projecto, embora. p1;olixo, limita-"se a. tlizoi; Executivo a garantir os jm•os e amortizaç~ão, 
qüe não os oll'ontle, mas não apresenta <lados dur-a.nte 15 annos, do emprestimo de 650:000$ 
ou argumentos qtte forGu.leça.m esta aflir- que ell'ect.ua.r a Assocíaçií.o do Quarto Cente
mativa. vario do Brazil, p~Lra o fim do cO:nstl'uir• o 

Si estive.3se pt;e3orite nà Comrrt\ssão pe- edifició destinado á Academia de Bclla.s A1•tes. 
dirla. ao nobre relator os nece:~sa.rios · dados -Iriteirada,enviando-se umdos.autographos . 
que · o convencessem da necessidade ua ele~ ao Senado. 
vaçáo da ta.xn. sobre o gado platino impor~ 
tado, sew prejuizo para, os consumidores. Requerimentos: . . . . . . . 
Esta seria a sua attitudc no seio da C_om- De. Li\zat'o José Co1'rên., ex-oper<n;io do AI'-
mis3ão de Tarifas. . · senal de Miiliinha. d::t Bahia, pedindo paga· 

Descjavi:t ouvil'. a. plil<wra do presidente m~nto dtt CiUOCêt a que se julg<~ com dir·eito. 
itTt!')rino tla Commissão, para que viesse de~ ..;...A' Coiilmissão de 01'ç:1.mento. . 
clar-ai' ~dr'quc mandou ~ ~esll. um pa_re~er Do desemh:trgMlor Antero Ferreira de 
s?m asstgnaturas da ma\orr~ da Col~mt~sao. Avila., pedindo alJortura. do credito de 
Em qu~ se fu~dou Si Ex· para ter sv:ne- !05$390, p~~ra. pi~gamento das custa.s a ~u~ SB 
lhante. procedunento. Na fal_ta. ~le ~- Ex., JUI<ra com dH'elto.-A' me~rria. Cotmmssao. 
cumprta ao _nobre r~lator vtr a trtbuna. " . . . 
Nem um ne-m out!'o até hoje o fizeram. poDe. F~r.nando Terra, ass~s~ente ~laca-

Justificando assim a sua ausencia na Corri- detra. de cllmca dermato-syph~~tgraplnca da 
missão de Tarifas, julga igualmente tee sa- Fac?lda~ de Medici~a do Rio , d~ Jtm~ir_o, 
tísfeito ao pedido elo nobre Deputado pela pedtnd? .'!m anno do llconça.-A Commtssao 
Btdti<it. (Muito bem , 11tttito bem.) de Pettçoes 0 Poderes. 

O Sr. :Presidente~Estando a.rlean~ 
tada, a hora, passtt-se ao oxpcd.iente. 

O S1"'. Carlos d.e Novaes (1° Sc
cn~tm·io) procede á lêitura <lo seguinte 

EXPEDiENTE 

Ofiicios: 
Do Sr. 1 o Soct·ctario do Senado, de. 13 <lo 

cot•run~;e, cnviitndo um dos autog-.'aphos da 
rosoluç~ão do Congr·esso Na.ciona.l, duvida
mente S<Lnêciomi.do, autorizando o GovCI'no a 
dispensar a The Leopolclina llailtoay Oompcmy, 
da obl'igação do construie o tr.echo entl'e 
Glycel'io e Seri·a. do Frade, Estradli. de. Fert·o 
Centr·al do Macallé.:-Intoirad~. 

Fica sobre a Mesa.,tdé ulterior deliberação, 
o seguinte _ 

·PlW.JECTO 

O Congi•Jsso Nncionalre.'Jolve: 
Art. 1. 0 B' elevada á 2n. cla.sse, com o 

mesmo pcsm:ü que tem a Adinínistra(ião dos 
Corl'ci.os do Ccat•á, <t A(lmini~tt•ação dos Cor· 
t'oios !lo Santa. Cattu~rina. 

Art. 2." Revogam-se as disposições em 
coatrario. 

Si~li~ dm1 seasues, L:~ do setcrn:ln·o <lo 1001.
Paula· Ramos.-li'tancisco 1.'oldntino.-Lui.:r 
Gualbel'lo. 

O §r. Tosta- Sr. Presidente, no 
Djal'io O('(icial do ltonliom foi pulJiic:LlLO no 
expediente o seguinte: que (lendo) Manoel 

Do mesmo senhor, de igual data, ·:remet"- Ga.lvão c outros se propunham, mediante con-
tendo a. proposição dest<t Camara, que consi.:. dições quo esta.belecem; pa.J'a.fa,vorecer a la
dera co~nó reformado, desde a dat,, d~ sua voura. da carina, a introduzir o apparelho 
promoçao, com o soldo da titbelhL em v1gor• doíidiilina.do Conêretor. 
no posJ;o de ·alferes, o ~o s<~1·gento .Jo~ê Marta Si•. Presidente, ttido qumito entende riô -
do Valle Rtnnalho, propos1çao a ~ue o Se- moinento actua.l com a ln.vour<.i cgmlquer 
nacl~ não pôde dtu' .O ~eu assenttmenb.- que soja o seu ramo, ou se tra.te Jo fumo, oú · 

•lnteu'ada. . I se trate de cacào, do algodão ou da ca.nna 
Do Ministerio da Industria, Viaçã~ e Obras do assucar, tem interesse palpitante e vittü 

Publicas, de i2 dó corrente, enviando o re· para nó.3 c para. o paiz inteiro. . 
tluerimento e ma.is p<.tpeis . orn quo o n1a- E~sa rúpre~cnt<;tção,. talvez 11or~uc .mn
chinist::~. .<le 2" classe\ da Est1·a.da. .do Forro guem pe<ltsso, detxou do soe pul.Jllcad<.l. no 
Central do 13razil Acflilles ArMüd Coiltiilhd, Dicwio do Oolt(;resso. 
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Trata-se da introducção de melhoramento 
importantissimo na lavoura. da ca.nna e·- ó 
conveniente que não só a Camara como o 

· _ paiz inteiro tenham conhecimento dessa 
representação. 

Eu venho <).penas pedir a V. Ex. para 
publicar ilo Día1·i1J de amanhã e~sa repre

. ' sentação. 
verdade é que ellajá foi remettida á. Com

missão de Fazenda; mas, com à annuencia 
do presidente dessa Com missão, · póde ser 
dada á publicidade no Diario do Congresso. 

Está. a installar-se, n. -20 do corrente, o 
Congre.::so Agricola e, portanto, _ é sempre 
de conveniencla. que essas materü1s -que 
entendem com a lavoura:, tenham publicidade, 
sejam examinadas attentamente, porque a 

-' nossa necessidade palpitante é favorecer a 
lavoura qualquer-que seja o ramo de que se 
trate ; é salva.r _ a principal fonte de nossa 
riqucz.1 é da receita publica • 

Tenho concluído. 

se tornando em profunda decadencia; afl'e
ctando toda a economicJ, nacional, porque· ,os 
proprietarios de engenho.> detachas perdem 
annualmente cerca de cincoent:J. por cento 
do assucarque_a canna lhes traz do campo 
para a moenda.:- propõem-se introduzil' na 
lavoura de canna do paiz, mediante as con
dições abaixo, o apparclho de fabricação de 
assucar denominado «Concretor», por meio 
do qual se consegue que, em comparação com 
o engenho de tachas, o re11dimento do cu.ldo 
de canna .ou a porcentagem de assuca1' que 
delle se obtem, seja consideuvelmente 
maior, igual á riqueza saccharina do caldo, 
como tudo melhor se explica pelo memorial 
junto. 

Condições 

l_a Para demonstr:'!,r praticamen-te aos 
agricultores as vantagens do · apparclho 
«Concretor», obrigam-se os a.baixo assignados 
a fundar uma installação completa do mesmo 
apparelho no Estado de Pernambuco, de-

O Sr. Neiva-Sr. Presidente, na vendo funccionar esta installação por conta. 
qualidade de Presidente da Commissã?, do~ abat;o as>ignados o~ ,seus s~cces3o1:e~, 

~ ·re-me o dever de declarar que pretendia até que ,_.e e~tabeleçam mstallaçoes par ti-
. ~~o~1ar a mim-esse requerimento, attendendo_ cu~a~e3 n_o paiz; _ . . _ , -

· a que s:l tratava de a~sum1)to conc~nente á 2. A msta_llaçao quo se_ funda~ em Per-
. lavoursda minha terra ; mas, reftcctindo, nambuco _pa~a, de!llonstraç~o prat1ca do sys~ 

achei que interesse igual tem o illustre ~~ma tera 
1 
rse~ça.o, de }l~'eltos e duraru. 

Deputado que faz pa1·tc da Comn:ü:;são, o 8?mente ate . to r nm ·S? P· atwamento co.nhe
meil particular amig-o, -o Sr. Moreim Alves, Cldo ano B~azü 0 appaielho. ~<,C_oncretor» , 
que tambem rep1·esenta um E:;tado onde mais 3 · Par_a 0 ~m de ~a~1h~~r a. ~~~da do 
e mais se incrementa a industria assucareira. assucar:, <<con?t e to» brazlleu o, obuga.n~-so 

Nessas condições, entendi tambem que os ab~Ix~ asslgnad~s a t_?rnal~<J- ?onheclllo 
devia distribuir a peti.Ção a S. Ex. Como, nos prmCipaes merca.do~ e~trantoonos, ~sta
porém, não foi ainda entregue e dei só o be.l~cendo enl c;:1da pr~ç~ uma ~g~nma d:t 
despacho, julgo que, tratando-se de uma e~llproza, omquant~ dura~ no Brazll o sct
questão de um dia, seria razoavel attender VIÇO ~e ~emo_nstraç~_o pr~tw_a do,.,.«Concrcto~'», 
ao p_edido do meu nobre collega de bancada. do ;rua.l serviço, \a1 ~- P.~1 te lllt~or,·n~.t~ a pro
Estou certo que V. Ex. concordará e darei pat:>a_nda n~ ~.~tu:mt:>cuJ elo as::mcar «con-

. ' d. t · M . · · v E - ereto»· brazllmro ; 

. or .e!~\ para 8.01' en rogue a esa) SI • •x. 4." Entender-_se-iw. pol' dcmonstr~ttla no 
deíew o pedido· Brazil a utilidade pratica· do «Concretor» 

- logo, que se fundem no . paiz aa primeiras 
O Sr. Presidente-Attemlei'ei ao installações particularês e ,haja: procura do . 

pedido do nobre Deputado· assuçn.r «concretm> para exportação ; 
. 5.a O Governo isentará do pagamento de 

DOCUMENTO A QtJE SE REFERl~ o- SR. TOSTA sellQ todo e qualquer cont-racto que -tenha. 
por _ objecto a introducção do «Concretor»,smL 

Dignissimos Srs. representantes da N a_çã:J. a pplicação na. lavoura e a' propaganda dos 
Manoel Galvão, J. J. Hassolmann e o ·co- seus pPoductos no cstrang<üt·o, o que o;:; 

rónel. Augusto Xavier Carneiro da Cunha, abaixo assignados tenham de celebrar dcnt1·o 
cidadãos brazileiros, tendo em vista o des- ou fóra do pa.iz ; · 
envolvimento c a prosperidade da agri- 0."' Demonstrada a utilidade pratica, do 

. cultura e certiasimos de que o a.trazo em «Concretor», como unica remuneração pelo 
que se acha a lavoura de canna nacional dispendio do capibl e pelo trabalho, o Go- "' 
tem- comó causa principal a imperfeição do ver no assegurará aos abaixo assignados o di
rotineiro engrnho de tachas que infesta os. reito exclusivo de, darem applicaÇã.o indus-

-. nossos campos em numero superio1~ a 3. 000, trial no Brazil ao apparelho «Concreto r» 
· <lesvalorizando as nossa,s terras que são as com todos os seus accessorios c machinas 

melhore.<5 do mun~o- atra.zo este que est~ auxiliares- _que fazem parte da. installa.ção 
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completa que r.:!c.ebc a canna do campo e 
entrega o assuca.r acondicionado para ser 
vendido - pül' espaço de vinte annos, que 
serão contados da- data da primeira instal
lação p;,wJ~icular que se estabelecer no 

nacional, maxim e tendo em vista uma re
muneração meramente eventual que so
bretudo não sobrecar;:ega de despezas ·os · 
cofres publicos. 

p~ti.z. .. 
A valla-se em cinco milhões de toneladas 

de canna a producçã.o annttal dos cannaviaes 
brazileiros. 
· Dessa quantidade, aliás inferior á pro
ducção, annual da ilha Java, por exemplo, 
aproveitam cerca de um milhão as · grandes 
e pequenas usinas existentes no p<tiz . e os 
quatro milhões restantes são moidos nos ro · 
tineiros engenhvs de tachas c mmum pre
juízo á economia agrícola de 180 a 200 to
nelladas de assucar. Antigamente, quando 
não havia outro meio de f<\bricar o P.ssucar, 
a lavoura de canoa do Brazil deu logar a 
a que se fizessem gl'andcs fortunas, por que 
as tachas erão universalmente usadas e as 
nossas terras excediam em força productiva 
as demais zonas assucareiras do mundo do 
fórma que os nossos productos erão vendi
dos com vantagem no> mercados consumi· 
dores do estrangeiro. 

Hoje, porem, que as tachas são raramente 
usadas no estrangeiro, onde teem sido sub
stituídas petp «Concretor>> e pelas grandes 
usinas, não obst:wte continuarem a ser as 
nossas terras as melhores do mundo, o as· 
sucar do Brazil custa mais ao p1·oductor o não 
póde competir com a~sucares do outras pro
cedencias nos gr~ndes mercados consumi
dores da Eut•opa e da -America de Norte, 
pJr que entre nós ainda predominam as 
tachas na razão de 4/5 dlt produção annual 
dos ca.n:laviaos . 

O app \relho «Coilcretur>> virá substituir o 
engenho de tachas que nos arruína c a sua 
adopção no paiz, trará um augmento de 
produção de asmcar sobro uma mesma 
quantidade de caldo de canna, cfm,- corres
pondo em valor .a 50 °/o da-produção do en· 
genho de tachas transformada em dinheiro; 
por_ conseguinte a sua. adopção no paiz trará 
uma dilferença para mais em beneficio do 
agricultor, que pôde elevar-se ao valor da 
cifra do prejuízo actual, isto . é, feita a sub-

. stituição, dado mesmo que não se augmen
tem as plantações, o «Concretor» trará um 
augmento á economia agrícola quo poderá 
elevar-se a 200 mil tonelLadas de .assucar 
por anno, - que om quadras de preços regu
lares vn.lem cerca de 60 mil contos de 
réis. 

Trata-se de üm emprehendimento in· · 
dustrial que deverá trazer grande augmento 
á economia agrícola e ás rendas publicas 
do . paiz, pela elevação do ·rendimento do 
caldo de canna ou porcenta~em de as• 
sucal' que delle s~ obtem, devendo ter como 
consequencia immediata uma maior e cres· 
cente e~portação ele assucar bruto para· o 
estrangeiro, de tudo resultando a. prospe· 
ridade da nossa lavoura.de canna, que póde 
vjr a ser a p1•imeira do mundo desde que' 
sao as nossas terras do norte as mais prodi· 
giosas e uma das mais vaita.s regiões assu
careiras. 

Não havendo como não ha iniciativa entre 
os proprietarios dos engenhos de tachas 
capél-z de emprehender melhoramentos para 
vencer os obstaculo3 que se apresentam 
como sendo a causa da sua propria ruina, 
torna-se indispensavel e urgonte a acção do 
Governo em beneficio dOS3a numerosíssima. 
classe de homens honrados e laboriosos que 
presos â rotina e sobrecarregados dos pre~ 
juizos que lhes traz o engenho de tachas 
como que se acham desanimados. 

Tratando-se de apparelhos agricolas, es
pecialmente do «Concretor», que é desconhe· 
cido no paiz, que o seu custo varia de ~ 600 
a~ 1.000. conforme o tamanho, e se destina 
á . substituição das tachas, portanto, jus
tamente a classe de agricultore3 onde 
predomina o apego -â rotina, são inuteis 
todos os meios de propaganda sem · uma. . 
demons~ra.ção pratica, por cujo meio possam 
cheg<w os agricultores a conhec~r o appa--: 
relho e as suas vantagens, em vista das 
quaes irão forçosamente abandonando as 
tachas. 

A installação completa que os abáixo 
assignados se propõem a fundar no Estado 
de Pernambuco, será montada nas imme· 
diações da --cidade . do Recif0 para o fim de 
tornar-se facil a visita dos agl'icultores que 
quizerem assistir ao funccionamento da 
mesma,_ e terá capacidade para uma moagem 
dia.1•ia de 30 toneladas de canna. . 

Em taes condições pa1•ece nãp só muito 
razoavel como patriotica a iniciativa dos 
abaixo . assignados, pt•opond.o-se como se 
propoem a introduzir no paiz, a CU$ta de 
grande despendio de trabalho e de capital, 
esse . apparelho tão util á lavoura de canna 

A' vista do apparelho,se darão de viva voz 
todas as informações aos agricultores, bem 
como será obrigação dos abaixo assignados a 
publicação dos resultados obtidos, pelos jor
naes de melhor circulação e conceito de 
cada Estado. 

Demonstrada que se torne a utilidade p1·a· . 
tica do apparelho «concretor», o Governo 
poderá encampar o direito que terão adqui
rido os abaixo assignados, mediant'Q um 
premio calculado de accordo com o dis:PendiQ 

Ca.ma.ra. V'.ôl, V 17 
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. de capit<\l que se tiver feito e 1UC1'03 dos 
abaixo assignados. 

Rio de Janeiro, ll de setembro de 1901.
Ma'YI,oel Galvcio .-_l, F. llasselma?Jn,-Augusto 
Xavie,· Carnei1·o da-Ctmha. 

][cmotial 

•. . O ápparelho «Conc:etor» é fabr-icado em 
· grande escala na Inglaterra para tor appli

- oação industrial em diyer3os paizes ·assuca-
reiros e compõe-se dê uma caldeira (le eva
poração e concentração,a qual caldeira é feita 
de chapas de fereo ou de outro mot~.l apro
priado~ mu])ido de bomba de ar e de maiê 
·partes integrante.3 de modo que a evapora
ção e a conco.ntração do xarJpe operam-se 
no vacuo, sendo a caldeil•a as.3entada em ~e.l

.. tido horisontal sobro alvenaria de tijolo ê 
· •. aquecida directamente pela chamma da for

n;~.lha do respectivo assentamento . . 
]4ni se tratando de a.ssucar bruto para ex

p()rtação, o caldo de canna produzido poht 
· m()enda é despejado em elimioadorJs a vapor, 
:(eitos de ferro ou de qualquer outro metal 

. qúe se preste com serpentinas no fundo ou 
>' canalização do vapor. 
·· Apenas · eliminado ~as impurezas mais 

grossas é o caldo conduzido diroctamente ·ao 
.. «Concrotor» para fazer-·se a evaporação da 

agua ·e a concentraçfio d·o todo o assucar 
, çrysta.lizavel e nüo crystalizavcl contido no 
·caldo. 

·· O assucar assim fabricado não queb1•a om 
via.gem, porque é compacto o conserva as 
qualidades ossenciaos da parte crystaliza.vot 
e da pal'te nã.o crystalizav.Cl, porque a acç~o 
da bomba do ar consisto principalmonto om 
fazer o vacuo o conservar ·ou manto1' no in
terior da ca.ldoira de evaporação c concen
tração uma dada temperatura sobro a qual 

· faz-se a ovaporaçüo e a concentração do xa
rope om uma. massa escura, a quo na Ingla
terra. chamam assucar «concreto» o reputa o 
preço do sete schillings a sete schillings o 
seis penca por quintal. 

Nas . tachas actualmente em uso · neste 
paiz, oro um numero superior a 3.000 bat&

. rias, nas tachas deaenm·a em mel nma 
· grande porcentagem da parte cyristaliza. vol 

do · assucar coutid«:> no caldo de cahna o erys
taliza o rosto em productoa inferiores o des
ignao;;, que é o que constitue a nofsa ainda 
mui pequena exportaçã.o d.e assucar para o 
estrangeiro, deduzida uma pequena part0 da 

·. producçã.o annual que é feita a capricho por 
· alguns proprietarios e por olles transfor
. mada em assucares purgados de duas ou tros 
classes, por meio de um processo d~mora

~· dissimo, de mais de um m3z, em que se faz 
mister o emprego de centcnares_de tormas do 
fer1·o ou. de madeira ou . feitas do barro, as 

quaes enchem casarias enormes a que cha~ 
mamos «casas de pm·gar», de tudo resul- . 
tando uma oxcessivaproducção de mel, que 
não b bstante ser gasto pelos proprietarios 
até como alimentação dos animaes dos seus. 
engenhos e soR dis.tilado sem arte, com um 
p•ejuiso enorme, aind~ assim d<t logar á. 
desvalorização do ale;ool no páiz-pela abun
dancia:--chegàndo aser quasi nulloo valorcia. 
ma teria prima.,-o mel-como actualmen te se 
verifica. · 

O assuclr <<concreéo» propriamente diGo, 
feito para expor ;açã.o não dei~a mel_::_e tal 
circumstancia dá logar a que, em compa
ração com o engenho de tachas, em uso 
neste paiz desde os tempos coloniaes, o ren
dimento do caldo de canna ou a porcen ta
gam de assucar que delle se obtem pot' me.o 
do apparelllo «concretor>> seja consideravel
mente maior, igual á riquez:J. sacchG.rina do 
caldo. 

O apparelho «concretoí'»,em us_o em diver~ 
sas :ZoMs assucaroiras do mundo, não só 
produz o a"sucar . bruto para exportação 
denominado <<assucar concreto» preferido 
peln.s grandes refinações estrangeiras ao 
assucar feito em tn.chas-como produz ~m 
poucas horas o assucar bri1nco ·para o coilsu
mq nacionn.I, sendo apenas necessaria, para 
fa.zer-so o assucar branco, uma ligeira alte
ração no trabalho, ' que consiste a1>enas em 
clarificar-se bem o caldo antes de submet
tm•-se â evapo1•a.ç1io, o addiciona.r centl'i
fugas n. installação ; porque a peça princi
pal do al)parelho, 'que é a caldeira do · eva
poração e concentração, munida do todos os 
pÔquonos apparolhos rogistradm·e::1, tamb~m 
propttra ·com a mesma t\i.cilidadc o que clia
mamos «massa cosida». nos apparelhos ele 
vacno a vapor. 

Rio ele Janeil•o, 11 de setembro de l90l.
Jlfanoel Galw1o.-J. F. Hasselma1Ú~.-Augusto 
Xavie1· Carneiro da Cunha. 

Vão a imprimir o3 seguintes 

PROJECTOS 

N ~ 45 B -1901 

Emenda do Senado ao projeciÓ n. 45 A, de 
1901, qtt_e autori$a o Poder Executivo a 
abrir ao 1lfinisterio da ·atten·a o credito 
que {ôr.necessa1·io pàra pagm· a {ll'átificaç{ío 
de exercicio a que tee11i di1·eito Cmnitz.o Jos4 
]Jontei1·o dos Santos e Joa._gtti?n Gonçalves 
da Costa, cont1·a-mestre e mandador· da ex
tincta ·. officina de con·deiro do Arsenal de 
Guerl'a da Capital Federal · 

.. . . 

Presente á Commi::.são de Orçamento a 
emenda do Senado ao projecto d!3Sta Camar~ 
n. 45 A, de 190 l , fixando em 8:000$ o cre,. 
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dito indeterminado autorizado para paga
mento . ao contra-mestre e manda,Jot• da 
extincta, . officimt ·de correeiro do Arsenal 
de Guerra desta Capital ; e, con üderanrlo 
que a. referida somma foi estabelecidn, p:llo 
Governo, sob consulta· do Senn.do, como â 
sufficicnte para tal despeza, é de pal'.ac~r 
que srja accetta. 

Sala das Commissões, 9 de setc;úbro de 
. 1~01.-'-Paula Guimal'líes, presidente.-Ll:fay
rtnk, relator.-Frandsco · Veiga;-Nilo Pe

. çanha.-Jt'1·ancisco Sr.i.-CéneUo da Fonseca. 

N. 45 A- H)Ol 

O Congressa Nacional resJlve: 

mara n. 171 B, do woo; e com ellas e con
foemU:ndo, é de parecer que seja acceita. 

Sala das Commis.3ões, . 1:3 de setembro de 
l~OL-Paula Guíinm·líes, presidente.- May
nnk, relat'Jr. - F1·ancisco Sá. - Francisco 
Veiga.- Nilo Peçanha. 

Pro/ec/o n~ 171 B, de 1900, da Cania1·á dos 
· Deputados; que autoriza o Gove1·no a man- · 

dar pagar ao . capitão de fragata honorario 
e 1° tenente ?'e(m·mado Collatino kia1·ques 
de Souza a quantia de 1:837$680, diffe· 
rença de solclo qtte deixot~ de recebe1· desde 
18'(0, data de sua re(o1·ma, até 1897, de. 
açcm·do com a doutrina contida no aviso do 
111.inis1Úio · da · Fazenda de 7 de ·janeiro ' 
de 1869 · Artigo unico. Fic<1 oPodér Executivo au

torizado a abrir ao Ministorio da Guet•ra o· 
craclíto que for necessario para. pa.ga1• a gra- O Congr3sso Nacional res:>lve: . 
tificação de exercício a que _tee·m dir.;ito Ca- -Artigo unico. E' o Governo autorizado a 
millo ,José Monteieo Jlos SLtntos e Jo:tquim ma~1d ·tr· pag.u· ao capitão de fragata hono-: 
Gonçcllves da Costa, contra-mestr~ o m::tn- rarro e lo tenenb reforma-lo Collatino Mar
dador da cx.tincta officina de con·eeieos do que;; .da Souz:~ a quantia de I :837$6~0, diife~ 
Arsenal da Guerra destn. Capital, cnjos s3r- t•ançl de soldo que deixou der~ceber desde. 
viços são aprov~itados na Intendencia Geral 1870, dttf.a de sua refol'ln-,,, até 1897, de 
da Guerra; faz3ndo as necBssarías ·ope:rações accorqo CJJU r. doutrina contida no aviso do· 
ercvogadas as disposições en~ contrario. Minis~el'io da Fazenda de 7 de janeiro de 

1869; fa,zendq as nccJsinrias operações d3 
Camara dos Deputados, 10 uc Julho do crJdito c t•cvvg.trhs as disposiçõe3 em con~ 

1901.- Carlos Vaz de Mef.f.o, Pl'esidente.- trario. 
Carlos Augusto Valente -de _Novaes, 1 o Secre-
tario,..:..._ Angelo Josd da Silva Neto, 2° Se- Cam::tra (!os Dcpubdos, lO do dezembro. 
cretat•io. ·· · de 19 JO.-Cco·los V a; de ilfelf.o, Prasidente.~. 

EmendrJ: do Senado ao projecto n. 4.5' A, da 
Cama?~a 

Em vez do - o ct•adito qu 1 f1'11'~'0 li33Sal·;o 
- diga-se - o cretlito · oxtl'aorclúlat·io tlo 
8:000$000. 

Ca1·tos r1ugv,sto Valente ele Novaes, 2° Secreta
rlo.-.-ingelo Josd da Silva Neto, 2° Secret:1rio. 

Emenda substitutiva d7. Senado, ao projec~o 
n. 171 B, da 1900, da Camara dos Depu
tarlos, qite atttol·i:rt o Oove1·no rJ . ??Utnclar pa.: 
gal' ao capilrZo de fragc~ta honorario e to 
tenente reformado · Collatino Mcwques de 

Sona.do Fo1ot•a.l, 2::l do agosto do l9ul.- Sottzr.L a qwm~ia. ele 1.:837$680, rliffe1·ença . 
Francisco de Assis Rosa e Sitva, P!II:Hidonte.- de soldo que deixou de re.caber desde 1870 • 

. Hem·ique da S,itva Coutinho, 3·'S::~crotario, SOl'· data d:J sua. reforma, ate 1897, de accordo 
vindo de 1°. -Generoso Panca, 4° SeC1'Ct:? l'io, com a dotttrilta .contidn. no aviso do Minis-
servindo de 2° .-Antonio A;iwetlo, servindo tel'io da Ji'àzenda de 7 de janei1·o ' de 1869 
de 3° Secretario.-Ctetó Nunes, . servindo do . _ 
4° S~cretario. · Artigo unico. E' o Govel'no autorizado a 

N 
. . 

188 
~ 19~ 1 J mandai' pa.gar ao capitão de fragata hono~ 

rari:J e lo tenente l'efJrmado Collatino Mal':.. 

E l l S l · t 1,.,1· B . . ·le que3 de Souza a quantia. om qne imp_ ortar a 'lndc,a c~ enar ~ ao Pl'r~J·~co ':· 1 
'' · dUfercnç.\ de soldo, que deixou de receber 

·.~-O, r.lt- Cct!naJa dos De!!uladoij: qzte m_tl~· durante os cinc::~ anno·s que precedel'am sua 
? ~ ... a o Gov01 no a m~nclw pagm ao capotao reclamação sohee a cJntao-em· do· tempo de 
(~e {I_'Cl!Jata ho:tol·.~~··•o e 1~. t~:tentO J'e!,Ol'~I/.CL'/0 83rViÇO, apresentada. fiO anno de 1897;fJ.zend,Q · 
c.ol~~t~:w Mal ~t~v~, d;e 8.~tt.a a qtt.-ntr.r.~ de_ as ne~3sJarias operàções de credito e revo
e.B."-17'$680, ch/fiJJ enç.ç, rlv soldo qi.W deJX:J_u cr das as disposjções em cont_ra.rio. 
ele 1·ecebm· descle 1870, datct de sua ?".~{ol'ma, oa __ . 
até 1897 de acco1·clo com -a dout1'i1ut con- Sena.rlo Federal, 9 de .Julh) de 1901. -
tidà no ctviso do Jlii?:âsie1·i:J da Fâz~mclc~ de 7 Fl·ancisco ele Assis Rosa e _Silva, Prasidente; 
de jane·iJ·o de 1869 · -=-Joaqui1!~ d'O. C:atuitd~, 1~ Sec_rotario.,;;,__4.l-

.. . .. . .. be1·to Jose Gonçalves, 2° Secretarto.~Generoso 
Presente á. Commis.3ão de · Orçamenh a Ponce, 3° Sect•otario.~Josd de Almeida Ba,~

emenda. do. ·Senado ao projecto dest<\ cá.,. reto, 4° Secretario. 
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N. 189-1901 

C. ea varios cargos na Repa1·liçCío Geral dos 
· Correios e marca-lhes os respectivos 'l'enci

mentos 

Mais de uma vez tem sido solicitada. a. 
attenção do Congresso Nacional para· a ano

. malia, prejudicial ao serviço publico, que 

offereceu emenda, estendendo a mesma dis
posição ás outras cln.sses de supplentes. 

Se:;undando essas iniciativas, o Sr. Presi
dente da Republica dirigiu ao Congresso· Na
cional, a 17 de julho deste anno, uma men
sagem, na qual propõe a substituição da,s 
classes de supplentes por praticantes de 2a 
classe, carteiros de 2a e 33. classes, carteiros 
ruraes de 2:1. classe, contínuos, carimbadores 

· ora. se nota na 01'ganização de nossas repar
tições postaes. 

Prevendo a insuffi.ciencia do pessoal de 
categoria inferior para o completo desem
penho dos trahalhos que lhe incumbe, o 
regulamento de 1896 autoriza a admissão 
de supplentes que exercem funcções iguaes 
ás dos empregados effectivos, mas não per
cebem vencimentos fixos. 

A unica remuneração que lhes é dada, é o 
rateio das sobras que acaso se verifiquem 
n?.s verbas do pessoal dos Correios. E como 
essa verificação só tardiamente pôde ser 
feita, ao liquidar-se o exercício financeiro, 
nem mesmo o excesso tot:-t.l realizado lhes 
aproveit:l.. Dahi resulta que aquella classe, 
não pouco numerosa., de empreg<Ldos vem a 
x:eceber pelos seus serviços uma remunera. 
ção miseravel. Os p~1gamentos fe~tos ao sup· 
plente de praticante ou de carteiro, nos di
di versos ·mezes do anno de 1900 foram os 
~eguintes: 

Janeiro ............ . 
Fevet•eiro .......... . 
Março .............. . 
Abril •......•... ·: ... . 
Maio .............. . 
Junho .......... ; ... . 
.Julho .....•......... 
Agosto ....•••...•... 
Setembro ......•..•.. 
Outubro ..•...•....• 
Novembro .......... . 
Dezembt•o .......... . 

25$730 
19$600 
21$700 
37$200 
17~670 
44$400 
45*.880 
24$490 
21~600 
22.$010 
20$400 
39$990 

Não é preciso demonsGrar que vencimcn~ 
tos assim minguados, absolutamente inferio
res ás necessidades da suhsistencia, não cream 
estimulo par<~ o cumprimento do devei', não 
asseguram a moralidade que (leve presidir a 
todos os actos dos empregados postaes. 

Para corrigir essa situação, em parte ao. 
menos, o relator deste parecer apresentou, 
o anno passado, uma emenda ao projecto de 
orçamento do Ministerio da Industria, esta
belecendo diarias fixas aos supplentes de 
carteiros. A Mesa recu.~:ou essa emenda que, 
app1•ovada, já teria garantido, no anno cor
rente a subsistencia daquelles pobres ompre
~ados. O seu autor transformo.u-a em pro
Jacto especial, a que o honrado Deputado 
pelo Districto Federal, Sr. Henriqve Lagden, 

e serventes de 2a classe. . 
A esses funccionarios serão fixados venci

mentos correspondentes .para uns cxacta
mente, para outros approximadamen·te á 
metade do que percebem os effectivos- da
q uellas categorias. 

Dessa providencia não resultará aggrava· 
ção de verbas orçaroentarias; porquanto a 
despeza resultante da creação dos novos lo
gares ainda ficar~'t áquem das sobras veri
ficadas nas rubricas do pessoal. · 

Esses fundamentos aconselharam a Com
missão de Orçamento a propor á Cainara 
dos Deputados o seguinte projecto: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 • o Ficam creados nas repartições 

postaes os en1pregos consta.ntes do seguinte 
quad1•o, com os vencimentos aqui détermi
nados: 

Di1·ectoria Ge1·al 

8 praticantes de ·2· classe, com 
o vencimento annual de ... 

2 contínuos de 2a classe, idem, 
idem .....................• 

2 sorvento~ de 211 classo, 0om a. 
tl i ar ia do 2$000. 

Aclministl·açtio tio Districto 
Ji'edcrat 

60 praticantes do 2u. classe, com 
o vencimento annual do .. 

80 cal'teiros de 3a. classe, idom, 
idetn ............•.•...... 

2 contínuos de 2a classe, idem, 
idem ..................... ; 

7 carimbadorcs de -2o. classe, 
c9m adiaria do 2$000. 

15 serventes de 2a.c1asse, com a 
diaria de 2$000. 

9 carteil•os ruraes de 2a. classs, 
com o vencimento annua.l 
de .•.•..........•....... ,; 

Administmção de S. Paulo 

45 praticantes de 2a. classe com 
o vencimento annual de •• 

25 ca1•teiros de 3a dlasse, idem, 
idem .. : ..........•......• 

continuo de 2a classe, idem, 
idetn ... .. , ........... ,·, ... . 

1: 100~000 

700$000-

1:100$000 

I: 100$000 

700$000. 

1:200$000 

1:100$000 

1:100$000 

'600$00Ó 
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2 carimbadores de 2a. clas.:~e, 
com a di ar ia. de l$500. 

6 serventes -de 2a. classe, com 
a diaria de 1$500. 

Administração do Rio Grande 
dÓ Sul 

8 praticantes de. 2"' classe, co:n 
o vencimento annual de .. 

6 carteil·os de 3a. cla.sse, idem, 
ide1n •....•.........•..... 

2 serventes de 2a. classe, com 
a diaria de 1$500. · 

i1dministraçüo de Pernambuco 

10 praticantes de 2a. classe, com 
o vencimento a.nnua.l de .. 

- 7 c:11·teiros de 3a. classe, idçm, 
idem ..................... . 

3 serventes de 2a classe, com 
a. diaria de 1$500. 

Administraçtlo do Pará 

6 praticantes de 2a. classe, com 
o vencimento de ........ . 

9 cal'teiro"S de :3a classe, idem, 
idem .•........•..•.•....• 

l servente de 2"' claso>e, com a 
diaria. de l$500. 

Administraçii'o da Bahia 

8 praticantes de 211 classe, 
com o vencimento annual 
de ....•••.........•.....• 

9 car·teiros d3 3a. classe, ide111, 
idem .................... . 

1 servente de 23 classe, com a 
diaria de 1$500. 

A1lministraçtto de Minas Gcraes 

1$)· pt·aticanto::; do 2a. cla~:~::;o. com 
. o vencimento annual do .• 

6 cal'teiros de 311 classe, idem, 
idem ..................... . 

1 sm·vente de 2a. classe, com a 
diari11 de 1$500. 

Administ?·açClo do P~~~d 
3 praticantes do 2a cla.'l::;e, 

com o vencimento annua.l 
de ...................... . 

3 carteiros de 2a cla.s.;o, idem, 
idem ..........•...•...... 

1 servente de 2a. cla.ss::J; cJm a 
. diarin. de 1$500. 

Arlminiskaçtto do Ama.::onas 

4 p1•aticn.ntcs de 2a. classe, com 
o vencimento ann!ta.l de .. 

• 

900$000 

900$000 

90Ó$00~ 

900$000 

900$000 

900;~000 

900$000 

!J00$·')00 

900$000 

900$000 

900$000 

900.~000 

900$000 

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

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

Administ1·açao do àew·á 

3 praticantes de 2a classe, com 
o vencimento annual de ... 

2 carteiros de 2a. classe, com o 
vencimento annual de •... 

1 servente de 2"' clas.~e. com a 
diaria de 1$500. 

Administraçtío do J4gmnhtlo 

3 praticantes de 2a classe, com 
o vencimento annual de .• 

3 carteiros de 2a classe; idem, 
idem .........••...•..... 

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

Administ1·açc1o ele Alag'Jas 

4 pr.:tticantes de 23 classe, com 
o vencimento annual de .• 

5 carteiros de 2a classe, idom, 
idem ... , ............ ,', .. 

2 se!'ventes de 2a. classe, com a 
diaria de l$500. . 

Adrninistraçii'o de Santa Catlta• 
ri na 

3 praticantes do 2" clas:io, com 
o vencimento annual do •• 

2 carteiros do ~ll classe, idem, 
idem .•............•..... 

1 sol'vcnto do 21'· classe, com a 
diarla de l$500. 

.1tlminish•att1o tlo Espi1·ito Santo 
3 praticantes do 2a classe, com 

o voncimcn to annun.l do .• 
2 cru•toit•os do 21l classe, idem, 

idom .........•.....•...• 
1 servente do 2a. clil.sse com a 

diaria de 1$!?00. 

Administraçc1o da Parahyba 

3 praticante., de 2a clas3e, com 
o venc·mento annual de .. 

3 cartcil•os de 2a classe, idem 
idem; .................. ~. 

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

Administl'aç<1o do Rio Grande do 
Nol'te -

1 praticante de 2J classe, com 
o vencimento annual do •• 

1 ca~teiro de 2a. cla_sse, idem, 
1dcm .•...•. ;;, ..••....... 

900$000 

900$000 

900$000 

900$000 

900$000 

700$000 

700$000 

700$000 

700.~000 

700$000 

700$000 

700$QOO · 

70_0$000 

700.~000 

700$000 



-·· 

l servente de 23 classe, cor:n a 
diaria de I$500. 

Administração de Góyaz 

1 praticante de 2n. classe, com 
o vencimento n.nnmtl de .. 

·1 cal'teiro lle 2a.· cl sse, idem 
· iden1 .............. : ..... · · 

:1 sel'vente de 2n. clás.m, coma. 
- diarra. de 1$5UO. 

Adrm:nistraÇao .do Pia1.,chy 

praticante de 2a clas::;e, cqm 
o vencimento annual de .• 

carteiro de 2a classe, idem; 
idem ... ~ ...•...•.. • .... . . 

·servente de ~a classe,. com a 
diaria de l$500. 

Admimstraçú() dç Sergipe 

praticante de 2aelasse, com 
o vencimento annwtl de .. 

carteiro de ·2a clas.3e, idem, 
ide1n .. :; .. ,; ......... .. 

de .Malto (hossó 

Sub-atilm·inist,·aç~:ro da Campanha 

I praticante de 2" classe, corri 
o vencimento annuu.l ·(lo .. 

I carteiro de 2a. classe, ideiri, · 
iden1 ................. ~ ... . 

· Sub-administraçlío de Diamantina 

1 praticante de 2n. cla.;se com 
::.: o • o vencimento annual de .. 
c.:- . '1 carteiro de 2a. classe, idem,· 
.-f -.• • idem .................... . 

Sub-ad?1~inistmçc7o de Ube1~aba 

-1 praticante de 2a .cla.sse, cJm 
o vencimento annua.l de .. 

1 -carteiro de 2" classe, idem, 

i00$000 

700$000 

700$000 

700$000 

700$000 

700$000 

700$000 

70j$OOO 

700$000 

700$000 

700$000 

1 
e todas n..s disposições contrarias ·á -:p'l.'eselltó 
'lei. 

Sala das Commissõe3, .13 de ~etembro dÓ 
1901.-Pattla Guimarães, pre.3iuento. -F?·an
cisco Sá, relatot•.-:- Oornelio da Fonsecà;~ 
Nilo Peçanha.-Fmncisco Veiga.~ May1·inh. 

O S..-. P1•esidei:J.te- Na·:> havendÓ 
nada mu.i; a tr·atar, designJ pàí.'a n.inaiihã a 
seguinte ordem do dia_: . . . · · · 

Primeira. pa1•te, n.t~ 2 l/2 h9ras ou ante3..: 
Votação do :projecto n. ll6, de HXH ~ au-

to-::·izando o Governo a. abrir, _por pontado 
Ministerio d:'. Justiça e Negocias Interioi·es; 
o credito de. 53:580$940; para. 'pàgamento do: 
divm·sas obras e melhoramentos no od.ificio 
do Lyceu do Artes e Otficios, hoj(} propri!) 
nacional (2a. discussão). ; . . _ . . 

Càntinüação da 2·• discussão do projecto 
n. 159 A, de ·1901, pn.r~cer sobre :;ts CI)len
da.s apre.sentadas . para a. 2a. discu.::são do 
projecto n. 150 A, de 1901, que orça.receita 
ge:al da Republica para o exerciciu do 1902. 

Segunda :parté, ê.i.s 2 1 ;2 horas ou antes •: 
.1 a. discus.~ão do , projecto n; 112 A, de 1901~ 

au~oriza.ndo o . Governo a abl'ie. o. credi.to de 
100:000$ ao Ministerío da, Industriâ.; Viação . 
e Obras Publicas, com o :fim de ·ser _enti·egues 
ao Sr. Alberto Santos Dumont, corrio :premio 
pelo result:1do de süa êx:Perii:lhêia de um 
balão dirig~vel . ; · .. .. . . . _ . · . , 

la .discussão do p1•ojecto n .• 122A; de 1901',: · 
autorizando o Governo a conceder ao cidadão 
João Pereil'a Barreto ou á sociedade· qtie elle . 
orga:~zar i.'. garalltia de jiüos de() .o /o o de · 
aniortização em 20 ·annos de\ quantia d13 
2.000.:000$, para funda.r , em AraÇJajú ,(Ser
gipe) um l)anco de ct>edito agrícola movol, 
o dando outras p1•ovidencias ·(com emendas · 
da Com mi:;são) ; · · 
· Continuação .da 1 a_ ~isctissão do projecto. 
n. 62 A, de 190 l, alterando a classe P; n. I; · 
das ·Ti1r.ifas das Alfandegas ; 

1" discussão. do projccto ·n •.. G .A, de 1901, 
declarando abolida. a accumulação das ca
dei.t'as de logica e de iitt.eratura do Internato 
e do E~ternai'o do:·~mnasio ~hcion:11~, sob a. 
regencm de um só~thedratwo e mandando 
pôr em concm·so ascadeiras que vag,trem 
em consequencia des.:;a dispcisiçãó; . .• .. . •.. . 

2a. discussão do projecto n. 105 A, de 1900, .·· 
' cc: Art. 2. 0 O provimento nesse) empi•egos se do . Senado, creando no . Dist1•icto · Feder~l 
::~· . fará segundo as regras esbbeleci~as no 1•egu- mais 11m offi.cío de regist.ro dê hy:pôtheca8 · · 
::: lamento vigente para a nomeação de sup- l!btu· a designaçãod.e terceiro ; . _ , 

idem .•..•..••.•......•.... 

700$000 

700$000 

;;\<plantes. Os actuaes suppleiites passarão a . Discus~ão un.ica do projecto n; 147, de 
:;- exercer os novos1ogares e perceberão os seus 1901, concedendo ao Dr . .Amà.i'oRodrigues ele . 
I<: :vencimentos desde o começo do ultimo Albuquerque Figueiredo,2° tenente-cirurgião 

semestre do corrente anno. contractacJ.o da armada uma pensão. de 300$ 
Art. 3.° Ficam revogadõs os arts. 338 :e mensae::;,autorizlin(lo o Governo a abrir o IléJ· · 

: 339 do regulamento de 1 de fevereir.o de 1896, cess~rio credito i · · 

• 
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2" discus.;;ão do projecto n. 7 A, de 1901, Historicos e Geogràphicos do Brazil do Pará, 
autorizando o Governo a concodcriseilção de Ceará, Bahia, S. Paulo, Pi1l'aná e Santa. 
dir~itos de !mpoi•t:J.ção ao mateefal que fôr Cathariria e dos In:>titutos Archeologicos de 
importa.do pelo Estado do Pará para o abns- Alagôas e Pernamhuco; . ·.. . , · .. . 
tecimeüto de agua á. cidade deBelérri; re.;;ti- :Jn discussão do . projecto n. 58; de f901; · 
tuindo·se as quantias .iá. pagas ; autorizando o Póder . Executivo af abrir ao 

3a discns.:~ão do projecto n. 127, de 1901, Ministerio da Fàzenda o credito ext1•ao:i'di: 
. dispondo sobre a contagem dfl. antiguidade nario de 8:0JO$ para pagamen~() de aluguel 
do posto dos officili._os do cxer•cito a que se da casa otlde ftinccionou, de·'· Seterilbro a de-: 
refm·em os arts. 1° e 2° da lei n.350, de 9 de zembro de l89.J,a Delegacia Fiscal no Estado· . 
dezemhl'o de l8Q5; _ do Rio 'Grande do Sul, e o supplementar de 

3a discur:;..;ãó do projec ~o n. 67; de 1901. 20:000$ a verba ga. -Caixa de Amortizatffi,o-;-
autorizando o Poder Executivo a · abrir· da lei n; 746_, de 29 de dez.embro de 1900, 
ao Ministerio da Guerra o cre.tlit) extra- art. 28-Assignaturas do notas; . 
ordinario de 4:806$630, pa1·e:~ cumprir a 2" discus;ãô do projecto n. 68, d~ 1901~, 
sentença do Supremo Tribunal Fede1•al,, que .1J.utorizândo o Poder E~ectitivo. a a,brir ao. 
niaiidau . paga1• ao · major · Democrito . For- Ministerio da Justiça e-Negocios iútçr;iores o 
reira. da Silva_ os vencinientos . que deixo~l. credito d~ 3:957$'d00,supplementar abn. VI 
do receber como lente, em dispunibiliUade, do art. 4° da lei h. 746, de 2~ de dezembro 
da Escolti. Milita·~· do Estad.o do Rio Gi•ande de 1900, para vestüarió e éalçad() de 1(). 

--do_ Sul ; ·. ·· .. . . . . . . , almúnosgratuitoaque, em·virtude da mestila 
3á discussão do pl~Jjecéo n. 205, de 1898, lei. foram admittidos riointérnatodoGyrnna.: 

autorizando o Govei·no a niamlai· p_tgar aos sio Nacibrial, cujo liumero foi elevado de 
Drs. Francisco Antunes Maciel e A1•tlnil' An- 50 a 60; . , .. . 
tunes Maciel a quantia de 385:500$, iinpoi·- 8a. discussão do projecto iL 57, da 1901, 
tancia do gado vaccurn e cavá1lar forneçido autorizando o Poder . Executivo -a abrir ao · 
ás força,':i1egaes dmante o IJ(j:r.j.)dó revolucic:- Mirtist~rio da FâzeiJda o credito extraordi
ilario de 1893 a 1805; ·. . . .. . . . .. . . n~rio de 10-t:542.t5S3 paliJ; decorrer áo paga-

2a discussão dO projecto n . . In, de I 901, mento das gratificações devidas aos . empre~ 
autol·iziuia<:>O Poder Execütivo ã abl'ir il.o gados de diversas alfandegàs da Republicà 
Ministet·io da Guerra. o éi~edito exti•aordina:. incumbidos do serviço de esta;tistica e re....; 
rio de ' 68:195$189, para exeêução dâ simtença. visão de despachos em 1897 e 1898; .. . · . . ' 
em ultima in .~tancia em favor do tenehte- 3a. ·discussão . do · p1•ojecto n, 77, de 1901, 
coronel Procopio José dos Reis; . . . . rehi.tivo á emenda oil'E3recida. · i:l~ 2a discussão 

2a ··discú~são do pi'ojecto iL 166, . de 1901, doprojeéto n, ~1'7, de l.9oo·, aqtorizando . o 
autorizando o Poder Execiiti-vJ a abril' ao J?oder Exeéii'tivo . a ii.bril• . ao M.iiliste'i;'io da 
Ministerio da JustiÇa . e . Neg~Jdos Iriiicriores Guerra o eredito ·especial dci 8:415$600 pa;ra . 
O áédiio do 13:300$ pá1•il. . pa.ga.rneiito do p~gainanto dós vencih10ntos dO terteilte-coro~ 
premio e impre.;são de ). oop ~:<cemplal'e~}a nel Innocencio . Seriedello Corrêa; revertido 
obra___:.Theoria de Proces.WClVll e Commer- ao sérviçodo· exercito e de lente da E::lcólá 
cial-CoÍnposta pelo Dl'. João Pereira Mon-- Militar -por acto legislativo; 
teiro; .., - · . . Oiscus:;ão uilica d.o projecto i:l. 169;de 1901, 

Discussão unica do projecto n. 186, de autoriitmdd . t> Poder Executivo a conceder~ . 
1901, estp.belecendo que ao engenheire: Aris- urílànnb deJiceiiça, com o ordenado a, que 
tides Gal_vão de . Queirqz, apo~eniaM .no tivet' direito;: ao bacharel -Mand'él Igilacio 
cargo de diredor da Secreta.ria ~o Ml~isterio- ·carvalho de Mendonça, juiz &~ccioi:Jal doEs:; 
da Agricultura, V!ação, e_. Obras P~IbHeas, tàdo~ dóP.i.ráná; .. . . .· .· . . . . .. . . • . 
compete, deJde. aaposentáqôl'Jâ, oorden1).do . l)iscussão unica doprojecto ·.n .. lOO; _deHlOO; 
de engenheii·ó-fisca.l de 23,"class"e; •éori•êspoii" elevando a 1$ din.rios ·a p3nsão e· sol(lo qll~ 
dente a2,) ;afirJ0S de SQÍ'YiÇO; :·. . . _. ·.. "· pércebe 0 1° Cadete reforniad,O, . CQ1Íl hon.ras 
. . 3á. .discussão d.o projecto _._ n._ 264, .de 1900, dé alferes do exercito, . O'rozimboOarlos Cor• 
autorizaJ:ido o.Gdverno á prôiiogàro pra~o rêa de Lemos; · . . . . . .. . · , .. 
concedido â Sociedade Montepio Geral de 2a. dL~cussão do p1•oj3cto n ._. 133,_do 1901; 
Economia dosServidi:n;es do Estado, par<qn~- autorimndo o Poder Execu~Lt<L .a. abrir. aq 
demriizar ao · Thesoúr,o .. F'~~eral ~a q_ua.~t}a ;Mini~t~rio da. Justiça _e .. . N~~?.~!óf}:o.tor;iore~ . 

· quelheé Q..evedor<t-até que _ess:1. mst1,tuwao .ocred1to .de 6:850$, · suppl~J:ll~tar. á verb:1; ·· 
regularize sua situação, . podendo mesmore- ga_do àrt. 2° da lei n. 746; dlf2,97íl~:"d~zefuorq · 
Ieva_l~a dó pagain~ntó da importa.ncia .em de . 1900 ; · . . :· . · . . • ·' ·-~-;!.;-::"> ::. ; .. · , .. 
que ·:ficoll alcançada-no a~mo de 1899; - _. _ 3a. discussão do pr.ojecto . n . . : 25-7~;tl,9 ) ,990;: 
· Ia discussão do projécto .. n. 727 dé ·1901, autorizando o Poder Executivo- a-·aoti!'.,áQ: .· 

declarando que gosarão_da franquia postal~ Mirt~sterio -~a Marinha o credito especi;:t.l.Q.e ~ 
correspondeiicia ·e asre'\iistás dos l.J?.StitutoS 6;000$ para pagar OS v_enciméntOS que; . -~o ··' 
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corr~nte anno e no proximo futuro, com
petem ao ex-secretario do . extincto Arsenal 
de Marinha de Pernambuco João Sabino Pe-
reira. Giraldes; _ _ 

Discussão . unica do projectó n. - 168, de 
1901, autorizando o Poder Executivo a con
ceder um anuo de liconca, com o ordenado 
a que tiver direito, ao 3° escripturario do 
Tribunal de Contas José de Moraes; 

la discussão doprojecto n. 113 A, de 1901, 
autorizamlo o Governo a abrir o credito de 
16:060$ para pagar ao bacharel Umbelino de 
Souza Marinho os S:3US ordenado3, como juiz 
de direito em disponibilidade, dJcorrido!! de 
22 de abril de 1894. a 3l de dezembro de lQOO; 

Manoel J JS} de Queiroz Ferreira, preparador 
de phy.~iea da E~ cola. Pvlytechnica., - para 
tra. tar de sua saude. . . _ 

Lovanb-;;e a s~s.:;ão ás 4 horas e 15 minuto3 
da. tn.rde. 

96'1 SESSÃO El\! 14 DE SETEMDRO DE 1901 

PJ·esidencia do S1·. Vaz de Mello 

Ao nnio-di:t pt•oc:Jde-se â charri1da, á quo 
1"' .discussão do projecto n: 22 A, de 190l, respondem os Srs. Va,z ·de. Mello. Carlos <le 

mandando dispensar dos exames praticos de Novaes, Angelo N{)to. Agapito dos Santos, 
que cogitam os ar ~s. 28 e 29 do ragulamento Luiz Gualber~o. Carlo3 Mal'CHllino, Gabriel 
de 31 de março de 1851 os officiaes c PI.'<tça.s S:\lga.do, 8.)l'?edello Cor1•ê:\, Ut•b::tn:3 Santos, 
do exercito habilitado3 com os cur3os das Luiz Do mingues, Josê EuzJbio, Christin ':> 
armas a___.que pertencem o derogando a loi Cruz, Cunha Martins, Noguaira Accioly, João 
n. 39 A, de 30 de janeiro de 1892, na pa1•te Lopes, Francisco Sá, Ft•ederico Borges, Ser
referente a e~te _ assumpto; gio Sab.Jya, rnn0alo Sout:>, Eloy de Souza., 

1a discussão do projecto n. lOG A, de 1901 , Tavár-es de Lyra,, Péreira Reis,Soares Neiva, - · 
autorizando 0 Governo a abrir ao Minist :~rio Lima Filho: Ecmirio Coutinho, Celso de 
d J t· N - · t d t Souza, Brlcio Filho, João Vieira, Julio do 

a us 1ça. e . egoctos In _ eriores o cre i o Mello, Elpidió Fi!!ueh•edo, Pedro Pernam-
necessario para pagamento do premio de ~ 

. viagem, de que tratao art. 2'2-l do Codigo do buco, Affonso Gosta, Josê Duarte, Epn.minon

. Ensino, conferido a Pedeo . Demosthoncs das Gra.cindo; Araujo Gócil, Art•oxella.s Ga.l-
Rache ; vão, Raymundo do Miranda, ,Joviniano do 

Ca.rv11lho, Fausto Ca.rtlo.so, Soa.bra, Noiva, 
la. discussão do projeeto n.' 139 A, do 1901, Augusto Franç:~., Milton, Tosta,, Francisco 

estabelecendo que as et::tpas dos offlciaes do Sotlrê, F'elix Gaspn.r, Sa.tyro Dias, Alves .Bar
exercito e da armada nunca. serão inl'eriore:~ bos.L, Adalbet•to Guimaru.e~. Pt\ranhos Mon
a l$400, qualquer que_ saja ·a gua.r·nição l\ tenegt•o, Pinheiro Junior, Horedin. lle Sá., 
quepertençmm; salvo :as excepcões da ~}ei; Henrique J .. agdon, Raul Bai'l'oso, B:ll'J'OS 

2a discussão do projecto n. 43 A, d:} 1901, F1•a.nco Junior•, Antonino Fialho, Nilo Pc~n.
autorizando o Poder ·Executi vu n. abrll· ao- nha., LIJut•ençJ Ba.p cist1, Alves de Brito, 
Ministerio da Ju.;tiça o Negocias Interiül'JS Silva Castro, Custodio Coelho, Mn.rtins Tei
o credito extraordina.rio de 2:827$800 para. :wira.. Olivoira. Figueiroclo, Theophilo Ottoni, 

_ pagamento a D. Eugonia Torreão Corrêa do J.'ra.nci.:;co Voiga, Gastão d~~ Cunha., ,João 
A.r~uJo, viuva. do juiz. d~ direito. om,_ üiipo- Lui·l, Montcit•o llu. Silveit•a., AlfL·edo Pinto, 
mbllulade bacharel Lmdol_pho H1 1bollo Cot·~ l~ra.noisoo Su.llos, Adalbcrto Fer1•az, Lamou
l'êa de Araujo ; · niot• Godoft•odo, Mttyrinlc., La.ndulpho do Mu.-

p~o discussão do proj.3cto n. 174, da 1 90l, lullhã.o3, Cn.rlos Ottoni; Manoel Fulgencio, 
mandando que 0 Governo da. Republica. Olegario Maciel, Lamartine, Padua Rezonde, 
indemni~e. com 11 quan~b. de 70:00:J$, a. Dil1o Bueno, . Valois do CasGro, Rodolpho 
Victo1• M-9írelles de Lim:1, pela') desp3zas que Mh'!3.nda, Joaquim Al~<tro. Edmundo da. Fori'
fez com a pintura, ffi')ntagem e c.ust3 io do seca, Cajado, Hermcnegildo de Moraes, T.oi
Pa.no1·a.ma do Dascobrimento dJ Brazil ( com xeira Brandão, Ovidio Abrantes, Alencar 
substitutivo da Commissio de Orçamento ao Guimarães, Càrlo.3 Cavaba.nti, Paula Rà.mbs, 
projecto n. 261 de 1900). Francisco Tolentino, An~elo Pinheiro, - ~er- · 
_ . . _ ? · .' . . ·· mano Hesslocher•, Aurehano Barbosa, Rtva.-

Dtscussa.? umca do PNJecto n. 1.63 A, de davia. uorrêa, Vespasiano de Albuquerque, 
1901, proroga.ndo por um anno a hc~nça de · cassiano do Nascimento e Diogo Fortuna. 
d~us_ m~ze~. c?m o~·den:vlo, ?onc~d1da ao Deixam de comparecer com ca.usa. partici. · 
.2 03qrtpturJ.rto d1J: Delegacia F1s~al no pada os Se. Jos~ · Boiteúx, Arthur Lemos, 
~araná Mano~l Permr.\ Mendes; · Pedro· Chermont, Antonio Bas~os, Iildio do 
, Discussão unica doprojecto n. 102, de lOOl, Brazil. Rodrigues Fernandes, Guedelha. Moa
autorizando o Governo a concede1· um anno rão, Trindade, Camillo · de . Hollanda, _Silva. 
de licença, com todos os vencimentos, ao Dr. Mariz, Moreira Alves, Esmeraldino Bandeira., 
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Carnelio da Fonseca, Estacio Cuimb.:-a, Castt•o gistra.do da Republica.. dos E:>tados Unidos do 
Rebello, Manoel Caetano, Paula Guimarães, Amet•ici1 do Norte ; o telegmpho vem do 
Vergno de Abreu, Augusto de Freitas, Mar- annunciar que esse homem eminente, qui1 
colino Moura, Dionys:o Ce1•queira, Josê Mon- dirigia os destinos da. grande Republici1 Amo
jardim, C3lso dos Reis, Sampaio Ferraz, Sá. ricana, foi -victima do anarchismo impeni· . 
Freire, Martinho Campos. Julio Santo3, Pe- tente, monstruoso, perverso, digno di1 con· 
reim dos Santos, Aur8liano dos Santos, d~mlli1ção da civilizaÇão e .de todos os homens 
Rangel Pestana, Estevão Lobo, Viriato Mas- de coração e de alrni1. ( Apoiados geraes.) 
carenhas, José Bonifacio, -lldefonso Alvim, o. homem que acab::L de desappa.recer da 
Penido Filho, Bueno de Pai-va, Carneiro de arena política, que acaba de desappal'Zcet' 
Rezende; Leon.el F1lho, Nccesio Tavi1res, do seio da sua patria, não era um desses 
Antonio Zacharias, Arthur Torres, Lindolpho homens vulgares (apoiados ge1·aes); ao con· 
Caetano, Nogueira Junior, Rodolpho Paixão, trario, na grande União Amer·icana, ' na 
Mieanda Azevedo, Gustavo Godoy, Fernando grande e extraordinaria Republica., fecunda 

. Prestes, Domingues de Castro, Oliveira. em homens notavt:lis p::Jlo t:1lento e pelo 
Braga, A.àolpho Gordo, --Luiz Piza, Paulino saber, mo.is noti1veis.ainda pelo .pJ.tt·iotismo, 
Carlos, Alfredo Ellis, Antonio Cihtra, Manoel pela honéstida.de7 pelo devotamento á caU3a 
Alves, Xavier . do Valle, Francisco Moura, publica, pelos be:1eficios ex:traordinarios pre
Victorioo Monteiro e Pinto da. Rocha. stados á sua pa1ria. e á civilização; o grande 

- E sem causa _os Srs. Albuquerque Serejo, 
Sá Peixoto, Anizio de ·Abreu, João Gayoso, 

· Joac1uim Pires, Raymundo Arthuc, Thomaz 
Accioly, Virgilio Brigi.r~o. -Augusto Severo, 
Teixeira de Sá, Gomes de Mattos, Pereira da 
Lyra, Malaquias Gonçalves,Rodrigues Doria, 
Sylvio<~H.omoro, Eugenio Tourinho, Rodrigues 
Lima, Tolentino dos Santos, Eduardo Ramo.:;, 
Galdiúo Lorato, JoSé Marcellino, Il'ineu Ma
chado, Nelson de Vasconcellos, Oscar Godoy, 
Augusto de Vasconcellos, . DGocleciano de 
Souza, Pereira Lima, Joaquim Breves, Mon
teit'O de Barros, Hem·ique Salles, Erluardo 
Pimentel, Moreira -da Silva, Costa Junior, 
Bueno de Andrada, Cincinato Braga, Azevedo 
Marques·, Benedicto' de Souza, Lindolpho 
Serra, João Candido, Lamenlm Lins, Barbosa 
Lhm., Marçal E~::!obar, Soa'l·es dos Santos, 
Francisco Alencast1•q, -Alfl·edo Varolla e 
Campos CarGier. 

Abre-s.J a SJS~ão. 

Sr. Mac-Kinley, ho,je desappat•ecido dentre 
os vivos, era um do~ mais notoveis e um 
dos mais eminentes . (Apoiados; muito · bem.) 

Sl'. Presidente, depois de ·washington im- . 
mortal e depois do g-rande Lincoln, pód1,3-se 
affi.ema1• que a Republica d lS Estados Unidos 
do Norte não teve período de mais pt·osperi- .. 
dacle, de maior grandez:t do que es;e em 
que dirigiu o leme do Estado o grande esta
dista que foi vietiüla do assassinato e cuja 
morto deplo1·amo.; com saudade. (Apoiados; 
muitq, bem,, muito be11.~ .) 

A ·esta hora, sem duvida, esht completa
mente de luto a grande Nação Americana,. 
estão de luto todos . 03 -povos civilizados, · 
estão de luto, cobertos de · pezar, da · do1', 
todos o.3 governos . que dirigem as diversas 
nações do mundo, está de luto, cheia de 
magoa llolorida c pungente, a Rcpublicn.-do 
Brazil, c.stá coberto de luto doloroso o Con- .: 
gresso do nos~o paiz e bem assim o governo .. 

E' lida e-sem debate approvada-a 
brazilciro. (Apoiados ; muito bem.) · . . .. · 

acta da De luto, sim, e de pez:l.r, pela pe1•da iJe 
-um dos homens que p1pel mais pruominente sessão antecedente. -

•' 1' 
O Sr. Presldente-AnteJ de passa 

. ú. ordem uo dia, devo dizer á Camara que 
houve um oquivo~o na publicação da -ordem 
do dia parn. a pt•e,3ente sessão. 
. Na sagunda parLe, d(lve e.:;ti1r contemplado 

em primeiro loga.r o projJCto n. 62 · A;em 
segundo o da n. 122 A, om terceiro o de 
n. 112 A, todo-3 deste anno, e o mais, como se 
verifici1 no impresso, que foi d:i:stribuido aos 
Srs. Doputado3. 

. . 

.- Tem a paliwra o Sr. Serzedello Çorrêa. 

O Sr. Serzedello (::orrêa (mov"i
mento ele attençao ; profttndo ·silencio ) - Sl'. 
Presidente, o telographo vem de annunciar 
ao mundo inteiro quo fallecou , victima. do 
assassinato, o notavel e digno prirneÍ!\) ma-

C!lmnra v. V 

estava desempenhando no s0io ·d<1 sui1 patria _ 
e no seio, da civiliução, em uina collabora
ção de toda,_; as horas p:1ra o progresso hu-
mano. (Apoiados.) . · 

De luto e pezar, sim, pot•que esS3 homem, 
espírito superiot' e elevado, dedicado, po se_u . 
modo de entender e na lealdade e ni1 smceri
dade, ás idéas do· seu partido, ao engrandeci
mento de sua patria, es~e homom desappa-: 
recau da scona dos vivos,exactamente qu:mdo · 
completava sUa grahde obt•a, quando recebi'\ 
tle sua Nação a prova a mais inequívoca o o 
te.;;temunho o mais elevado da estima pessoal. 
e veneração aos seus grandesserviços, doro- . 
conhecimento á immortalidade do seu nome, 
na historia, elegendo-o pela sJgunda vez 
p;:tra dirigir os destinos da America do Norte; 
hoje umi1 das ma.iore-3 naç3os do Universo1 
respeitada, admirada e temida. 

18 
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-De In to, de pezar, sim, porc1ue esse homem, 
tão nota.vcl, desappareceu, do seio da-sua 
patria, v1ctima do assassinato, de uma Sl:'i.ta 
que não tem ideaes, que ... 

UM SR. DEPUTADo-Seità de almas perver
sas, habituados a toda sorte de crimes. 
(Apoiados.) 

0 SR. SERZEDELLO CoP.RÊA- ... não. tem 
principias, que nada significa, no seio da lm

= manidade, sinão o as1=1assinato systematico, 
que é .. condemnado por todo,; os homens de 
·coração (apoiados), quer ella levanto o punhal 

· · contra o amado e estimado rei da Italia, co
her·to das bsnçãos do seu povo, quer levante 
o punhal contra um dos ma.is notaveis presi

. dentes que tem tido a França, immortali-
zado pela serie de beneficios prestados ao 
seu paiz, pela toler11ncia, pela liberdade. 

- pela. gentileza com que o representava 
. o pela honestidade e lealdade com que 

··obedecia aos altos dictamcs do povo 
francez ·e aos altos principias do codigo 'fun
damental da França, quo elle respeitava mais 
do que ninguem, o Sr. Sadi-C:~rnot. (Apoia
dos ; rnuito bern.) 

Miseravel ainda é· essa seita, qu<Lndo le
vanta o punhal assassino contra uma· inde
fesaimper<Ltriz, alma delicada. qnc não vivia 
para o poder, ma.s vivia para o coeação e 

. _ .para as artes, qu:mdo, descuidosa, percorria 
··as ruas de uma cidade, e nem mesmo assim 
foi poupada ú.. sanlH~ dcstã seita que m~da 
respeita e nada. será. c:~paz ele construir 
si não · a. dor, do~grt1..ças, I uto e desespe-
r<~ção. · 

Miseravel ainda, quando vll.Jra o ass:•,ssina
to dé um homoni que engmndeccl'.\ t\ sua, 
P<~tt'ia e brevemente tor.ü1 llc torminar.o seu 
mandato, na occasiã.o om quo ucollli:t e 

.'9UVÜ\ os que iam pedir-lhcjnstiç·.t.(Apo:ctdos 
ge1·aes.) 
. Sr. Presidente, a Camt\1'11 dos Sro. Depu
tados, como o humilde ot•a.tlOl' que occupt\ 

·a tribnnl\, convencida da desgr;•,ça que 
· enluta a grande n:tçã.o 1l.I11et'ican:~. con
yencida, Sr. Presidente, da fatalid<~do quo 
victimou v.o lado do e.;tttdista o do lJO
inem pu hlico . o esposo adorado de uma 
muito·digna e virtuosissima matrona, ex
emplo d.e grandes virtudes a todas as mães 
de família; convencida de que precisa em 
uma solidarieJade unanime de s~ntimentos, 
de fé, de crenç.~s, de religião e de aspirações, 
c.ondemnar esses miseravcis assa.s:Sinatos, a 
Camara dos Srs. Deputados, sem d!lvida, in
terpretando o luto que se apouorouda alma 
de to~a a Nação Bra:,_neira (apoiados), a come
çar pelo seu primeiro rept'~)Süntante at!~ o 
ultimo dos nossos compatri0tas, acceitarú. a 
proposta que vou fazer de que se en
cerrem hoje os nossos trabalhos, como tcs-

temnnho o mais decidido depezar e de so
lülari'od<tue com a amargura que n.tormenta. a 
Nação Aniericana, e <le ccnuemnação a mais 
energica, a mais frisante IJO~sivel, a, e.-;:;a 111i· 
seravel seita que tudo perturba o procura 
destl'lür; e ainda como testemunho sincél'O 
das l'Claçõe.~ de amizade e de carinho, de 
idéaes e d.e interesses, nunca inteerompillas 
entre a nossa Patria e a gra.nde Nação Ame" 
ricana,relações que nós apreciamos, que ex~ 
tremecemos e que mantemôs com affecto e 
decidido zelo. (Apoiados.) 

Proponho a(nda que a Camara, sus
pendendo a sua sessão, ao mesmo tempo 
p:~.sse um tel~ranuna ao Congresso Ameri
cano dando conta dos sentimentos da mesma 
Ca.mara, e que, ainda. mais, séj:t. expedido um 
telegramma de condolencia.s sinceras âquella 
c1uc velou a todas as horas, a todo- o mo
mento á cabeceira do grande homem, hoje 
o gran•le morto, immortal na llistoria ameri
cana., immortal na historia. universal; tele
gramma de dor, de condolencia. e de p~za:r 
~í.quella que nõ.o abandonou . o le1to do mori
bundo; e traja hoje ·'negro .luto_, tão neg,·o 
como a alml~ e o sentnnento da seita q)..le 
armou o bri'.Ço do desgraç· .. ~do que ai'rancou 
a vida <tquelle homem notavel, ehtr'e os mais 
notaveis que tem tido o mundo político. 
(A11oiddos 9e1·aes e np,etidos; muito bem.) 

O Sr. Presidente-O 81~. Deputado 
Serzedello Corrêa reql}er quese insira na actâ 
um voto de pezar pelo infausto passãmento 
do grande Presidente ?a Re~ugFca çj.os Es~a
dos Unidos da Ameewa do Norte, o que se 
suspendam os· trabalhos d<i prêsent~ sessão, 
e mais aind.a q[~e sejam expedido.> telegram
ma.s df\ peza.r ao Congr.esso Nprte-Americano 
c á. viuva do illustre morto. · 

Os St•s. quo approvam o reCJ.uêrimento 
q ueira.m levantar-se . 

Em seguida é appl'OVado 'o requerhnento 
do Sr. Scrzedello Corrêa. 

o Sr. Presidente -..Não havendo 
nada, mais a ti'atal', dcúigno pa1•a segunda
feira 1(3 do corrente, tt seguinte ordem do 
dia 

Primeil•a pà1•te (até 2 lj2 horas ou antes): 
Votâção do J?l'Ojecto n. 116, del90l, auto~ 

rizando o Governo a-: abrir por conta do Mi-. 
nisterio da Justiça e Negocios Interiores o -
credito de53:580$940, para pagamento de 
diversas obras e melhol'amentos no edificio 
üoLyGeu de Artes e Officios, hoje· proprio · 
nacional (2a. discussão) ; · · . . · 

Continuação da 2a discussão do projecto 
n. 150 A, 1901, parecer sobre as emendas 
apresentadas :par~ a 2"' discussão do projecto 
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n. 150 A, <te 1901, que orça. a r::>ceita gerál do p5sto dos offiCiaes (lo exercito a que se 
lla. Ropublica para. o exercicio de 1902. referem os art:'l. l0 e 2° da lei n. 350, de 9 

·Segunda parte (ás 2 1/2 ou ante~): de dezembro do 1895; 
. Continuação da la discussão do projectb 3a dL-Jcussão do projecto n. 67, de 1901, 
n. 62A, de l9Jl; alterando a classe 13, n. ·1; autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
das Tarifas das Alfa.ndegas; . . Ministerio da Guerra o credito extraordi-

la discussão do pr0jec~o n. 122 A; de 1901, nario de 4:8013$630, para cumprir a· sentença 
autorizando o Governo a conced.er ao cida- do Supremo Tribunal Federal, que mandou 
dão João Pereii•a Barreto ou á sociedade que pagat' . ao major Democrito Ferreira. da 
olle org'ànizar, a g<tl'antia dcjurosde ô 0 / 0 .e Silva o::; vcncimcnt:Js, que deixou de"receber 
de amorti_za.ção eni 20. ri.n nod da. quantia. de como lente, em disponibUida.de, da. Escola 
2;000:000$000, para fnnl).ar em Aracaju (Ser~ Militar do Estado do Rio Gi·andc do Sul ; 
gipo) um bane() de credito agrícola. movol; e 3a discus>ão. do projecto n. 205, de 1898, 
dando outra-s pruvidencias (com emenras da autorizando o Governo a rrianda.J.' pagar aos 
Commi:>são); . .. . . . brs. F1•ancisco Antunes Maciel e. Arthur Ali-
. }a. uil5CUSSãO' do pr,Jjccto 11 ~ 112 A, de 1901' times Maciel a quantia de 385:500$; impor
autoriza.ndo o Governo a abiir o credito de tancia do gado vaccum e cavallar fornecido' 
~00:000$000 ao Ministerio da Industria, Yitl.- üs forças legues durante o período revolu-: 
ção e Obr·as Publicas, com o fim 'do ser cionario de 1893 a 1895 ;- . 
entl'egue ao Sr. Alberto Sántos · Dumond, 2a discus~ão do projecto n. 173, de 1901, 
como p;;emio pelo resultado de ·sua expe- autorizando o Poder Exêcutivo a abrir ao 
riencia de um bulão dü·igivel; Ministerio . da Guerl'a o credito oxtraordi-

la d.iiscussão do projeeto Íl. 6 A,_ de 1901; nario de 68:195$189, par'a. execução da sen
declar~ndo abolida a accumulação Llas ca- tença em ul,;ima in::lta,ncia em favor do te
deirasde logic<l; e.da littcratnrx tio In:ternato nente-coronel Procol'io José dos Reis; · 
e do .Extei-nato do Gymnaslo Nacional, sob a 2a discussão do projecto n . . l66;de 1901, 
regenciâ d_e urri só catheuratiéo, e mandando autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
pôr em concursO. as cadeiras que vagarem Miriisterio da Justiça. e Negocias Interiores 
em conseqUancia dõssa diõilpOsição; : o crediio . de 13:300~ para pagamento do 

2a discussão do projec:;o ri. 105 A, de 1901; premio eimpl'essão ·de 1.000 exemplares da 
do Senado,. éreando • no · Di:ltricto . · Federai obra- Theol'ia de Processo ·Civil c Com
mais um . _officio de registro de hypothecas met•cial- cómposta pelo br. Jo'ão Pereira 

. com a designaçã~ de tercf:liro ; · . . . Monteiro ; 
Discussão ünica do projecto n. 147, de Discu.;são uniea do projecto n. 186; de 

1901, concedendo ao Dr; Amaro H.odr·igues 1901, estabelecendo-que ao engenheiro. Aris
do Al!mquerqlie Figueiredo, 2° tenénte ci- tides Galvão de Qtteíl'oz, aposentando no 
rurgião coiltra,ctado da al'Ülíida, uma pensão cargo de dieector da Secretaria do Minis
de tresentos mil_ 1;él.s mensa.cs, autorizando torio da Agricultura, Viação e Obras Pu-
o Governó a abrir o necessal'ió credito : l>Ucas, corilpete, desde· a aposent:Ldot•ia, Q 

2a. discussã6 do projecto ·n. ·7 A. de 1901,. ordem~do de engenheiro-fl:>cal de 2a cln.sse~ 
autorizando o Governo a conceder isenção cJrrespondente a 25 a.nnos do serviço ·; ·· 
de direitos de ímpo1'taçãô ao material que. 3" di .. ;cussão do projecto n. 261, de 1900, 
fôr impor·tado pelo Estado do Pará pae11 .. o autol'izando o Governo a prorogar o prazo 
abastecimento de agua á. cidade de Belém, conccuido á. Sociedade Montepio Gei·al' do 
l'estitt,Iindo-seas qnantias já..pagas : , · . Economia- dos Set•vidores do Estado, para -

3a di ;cussão do p :ojecto n; 254, . de 1900, indemnizar ao The.~ouro1 Federal da q uan
autorizando o Govel'no a prorogai· . o prazo tir que lhe~ devedora, tat~ que essa insti
concedido á. Sociedade Montepio Ger:àl ~de tuição regularize sua situação, po(lendo 
Economia dos. Servidores do Estado, p:wa me:'lmo re1eval-a. do pagamento da im. 
indemniza:r ao 'i'hesqut·o Federal da quantia jwrtanéia em que ficou alcri.nçada no anno 
que lh~ é devedora até que. essa instituição de 1899 ; ' · · . 
regularizo sua sittiação, poderido mesmb re-:- . P· discussão _do projecto n: 72,de 1901,-~e
leval-a do pagamento da importaricia em clarando que gJsarão da franquia po~tal a 

· que ficou alc.i.nçada. no anno de 1899; " correapondencia e as revistas dos Instttutos 
2• discussão do proje·cto n; 7.AJ de· 1901, Historicos e- Geographicos do Bra~il,. do 

autorizando o .. Góverno a conced!3r isenção Pará1 Ceará, Bahia, S. Paulo, Paraua e 
de direitos de impol'tação ao material que Santa Catharina. e dos lrt;;titutos -.archeolo
fôrimportadopelo Estado do Pará pa1•a - o ·giéos deAlagoas e Pérnambuco; 

·abastecimento de <J,guti. á . cidade ·de Beléin, 3a. discussão do projecto n. 58, de 1901, au;-
restituindo-se as quantias já pagas ; torizando o Poder Executivo a abrir ·ao Mf· 

3a discussão do projecto n. 127, . de 1901, nisterio da Fazenda o credito ex:traordinario 
dispondo sobre a contagem · da antiguidade de 8:000$ pal'a. pagameiüo do aluguel da 
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casa onde fuoccionou, de setembro a. dcz;}m- que tivet• direito, ::to 3° escript1,1I'dol'io do Tr·i . 
bro do 1899, a Dclega.cia Fiscal no Estado do uunal de Conta.> José do Moraes ; 
Rio G1•a.nde do Sul, o o supplemcnht• de la discussiío do projecto n . 113. A, de 1901, 
20 :000$ á YOl'ba IL go._Caixa. do Amortiza- autor•izando o Governo a abrir u c redito de 
ção-da lei n. 746, llo 29 de dezembro de ·16:060$ para pagar ao bacharel Umbellino 
1900, art. 28-Assignaturas de notas; de Souz :.t Mariulw os seus ordenados, como 

2a. discusdão do projecto n. ~8, de I 901, au· juiz de di1•aitu em di~ponibilidade, de"COrr idos 
torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi- de 2~ de abril de 189! a 31 de dezemb_t•o de 
nisterio da Justiça o N,:gocios lntcriore3 o 1900; · 
credito de B: 957$200, supplamontar a.o n. r~ discussão do projecto. n. 2.2 A, de 1901, 
VI rio ar L 4° da. lei n. 7-iG, do 29 <t~ dezem- rna!lllando d.isp ~nsa.r dJs exames pratiC)S de 
bt'O de 190.0, para. vestuar.io e c~tlçado de 10 que c Jgitn.m os arts. 28 e . 29 do regulamento 
alúmnos gratuitos que, em virtude da mes- de 31 de m·arço de 1851, os officia.es e praças 
ma. lei, foram admittido~ no Inte1•nato do do ex.crcito h.1bílitados com os cur~os d:ts 
Gymnasio Naciona.l, cujo numero foi elevado a.rma.s a que pertencem e deroga.ndo a. lni 
de 50 a. 60; · n. · 39 A, de 30 de janeiro de 1892, na pa r to 

3 .. discussão do projcc;o n. 57, de 1901 , referente a esto assumpto; 
au tot•iza.ndo o Podct• Executi\•o a. abrir ao 1" discussão do projectÇtn. 106 A, de 190!, 
Ministerio da F'az13nda. o credito ext raord.i- autorizandJ o Governo a abrir ao Minis ~erio 
nario de 104:542:ji583 pa.ra occort•eo.· a.o paga.- tla.Justíça. c Negociós Interiores o .credito 
mento das gru.titicaçõos devidas aos ompre- necessario para p~gamento do premio do 
gados de di vct•sas alfu.ndoga.s da Republica, viagem, de q11e trata. o art. 221 do Uodigo 
incumbidos do serviço de estatística e revi- do Ensino, confm•ido a Pedro DemosthonOi$ 
são de despachos em 1897 e 1898 ; Rache; 

3" discu:l~ão do proje~to n. 77, de 1001, 1 ~ discussão do projecto n. 1::19 A, de 1001, 
relativo á emenda o1ferccida. na 2a discussão estabelec_;ndo que as · etapas doil officbes do 
(lo projccto n. 217, de 1900, autodzando o exeréito e da armada nunca se.i·ão infurioros . 
Poder Executivo a ab:ü• ao Ministerio du. a. 1$400, qul.lquer que seja a _guarniQ~o t\ 
Guerra. o oradito ospcc;al de 8:415$600 pare. que pertençam. salvo as oxcepçoes do. lc1; ·. 
p~\gamento dos vencimentos do tenente-coro· 2" discussão do projecto n. · 43 A, .de 1901, 
nollnnocencio Set•zedello Corrêa, l'Cvm•t ido a.utori7.ando o Poder Executivo a akír 
M sel'viço do exercito e de lento · da Escola ao Ministerio da. Jus tiç1 e Negocios Int r e
Militar pol' acto legi;:lativo; iores o m•adito ext raarJioo.rio de 2:827$800, 

Dii!cussão unica do p1•ojecto n. 109,de HJOl, para; _pagamento a D. Eügcnill. Tol'l'eí1o. 
autorizando o Poder Executivo a conceder Corrêa de Araujo, vium do jüiz. de direito; 
um anno de licença., com o oí·deoado a. que em di.sponibiliJn.de, · IJacllarol Lindolpho Ris-
tiver direito, ao ·'bacharel Manoel Igna.eio bsllo Corrê~\ de A!'a.ujo; , -
Carvalho do Mendonça, juiz scccion.J.l doEs-- r• discussão do pt>ojccto n. 174,-de 1901, 
\ado do Pv.raná. ; · ma.ntlando que o Governo da R.epublica. 

Discussão uniC:L do projecto n. lOO,de 1900, i ndcmnize, com a.. q uantia do 70:000$ 
elevando a 1$ diarios a pensão e soldo q uc a Vict or Meirelles (Je Lima, pelas d.aspe
percebe o 1" c~dcte reformado, com h9nras za.s q uc fez com a pintura., mon:ta:gem t> 
!le alferes do exercito, Orozimbo Carlos custeio do Panorama do Descol:inrnento 
Corrêa de Lemos; · do Brazil (com substituto da Commissão 

2" discussão do p1·ojecto n. 133, df-l 19o1, de Orçamento ao p1•ojecto n. 261, de .1900); 
autorizando o Poder ExecuGívo a abrie ao Discussão unic:;t do projecto· n. 163 A, ile 
Ministerio da. Justiça c Negocias Intoriores 0 1901, proroga.nuo por um anno a licença de 
credito de 6:850.~. supplemen tar ii. verba gs d.ous ·mezos, com Ol"denado, .concedida. ao 
do art. 2° da lei ri. 746, de ~~ rl.e der.t~mbr·o 2° esci·ipturario da Delegacia Fiscal no ~?ar<~· 
de 1900 ; nú., Manoel Pereira Mendes; . 

· Discussão unica do prvjecto n. 102, ' do 
· , 3"' discussão do pt•oje~to n. 257, de 1900, 1901; autoriz1nuo 0 Gove1·n:o a. conco:ler um · 

autorizando o P oder Executivo . a ::tbrir ao a.nno de licença, com to::ios os vencinicntos, 
Minis·éerio da. Marinha o credito espcoi::\1 de ao Dr. Manoel Jos!! dé Q:telroz F0t'1'ei.ra., 
6:000.f, para. pagae . os vencimentos que, no pl'Spa:·ador de physica. da Escoh Polytcc~ni-
corrente anno e no pro"ximo futuro, compe ca., para. tratar de sun. saude; .. 
tom ao ex· secretario do ext incto Arsenal de Discussão u nica. d 0 pl'Ojecto . n. 267, do 
Marinh~ dePet•na.mbueo João Sabiuo P ereira. 1900, autoriundo ó Pode1• Executivo a con: 
Gir<l.ldP~-s ·, ceJer uma: pensão de 1$500 diil.rios, a contar 

Discussão unica. do p1•ojecto n. · 168, de de abril de !898, ao o~-ompregaclo d:~. Estrada 
1901, autoriz.mdo o Poder Executivo a con- de Ferro Central tlc p ·ernambuco Luiz A1fonso 
·ceder um anno de licent:.1., com o ot•<lenado a. Fel•t•eira. ; 
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P. discussão do projecto n. 11 A, de 1901, 
autoriz1nclo o .Poder Executivo a abrir. um 
credito da. quantia do 2:638$045, ao Ministe
rio da Fazenda, para pagamento de for
ragens, agua e objectos de expediente forne
cidos pela Companhia das Aguas de Maceió 
e outros, por conta do Ministerio da Guerra 
durante os exercícios de 1894, 1896, 1S97 e 
1898. . 

Levanta-se a sessão ás 12 hora;; e 35 mi
nutos da tarde. 

~}7a. SESSÃO El\I 16 DE SETEMBRO DE 1901 

P1·es~dencia d'os St·s. Vaz de Mello (Presi
dente) e Satyro Dias (2° ·Vice-Presidente) 

-Ao meio-dia procede-se á ch:1.mada, á qual 
rJspondem os Srs. Vaz de Mello, Carlos de 
Novacs, Angelo Neto, Agapito .dos Santos, 
Luiz Gualberto, Serzedello Corrêa, Nogueira 
Accioly, João Lopes, Frederico Borges, Gon
çalo Souto, Pereira Reis,. Trindade, Camillo 
de Holla.nda, Ermirio Coutinho, Celso de 
Souza, Bricio Filho, João Vieira, Julio de 
Mello, Elpidio Figueiredo, Affonso Costa, José 
Duarte, Epaminondas Gracindo, Raymundo 
da Mil'anda, Joviniano de Carvalho, Rodri
gue.s Do1•ia, Sylvio Romero, Fausto Cardoso, 
Seabra, Francisco Sodeé, Satyro Dias, Alves 
B:~.rbosa, Tolentino dós Santos, Pamnhos 
:rvrontenegro, Heredia de Sá, Celso doiS Reis, 
NilL Pcc~mha, Lomenço Bapti3ta, Alves de 
Br·ito, Silva Castro, Julio Santos, Martins 
Tcixciea, Theopltilú Ottoni,· Francisco Veiga, 
.João Luiz, Bueno· de Paiva, Alfeedo Pinto, 
Ft·ancisco Salles, C~trlos 0-&toni, Manoel Ful
gencio, Eduardo Pimentel, Olegario Maciel, 
Roclolpho Paixão, Gustavo Godóy, Do;:""J.ingues 
de Ca:;tro, Di no Bueno, Costa Junior, Joaquim 
Alvaro, Teixeira Brandão, Carlos Cavalcanti, 
Paula. Ramos, Francisco Tolentino, Soares 
dos Santos, Angelo Pinheiro, Aureliano Bar· 
h,:>sa, Vespasiano de Albuquerque e Cassiano 
do Nascimento. 

Ahre-se a ses.>ão. · 
E' lida e sem delmte app1:ovada. a acta da 

sessão antecedente. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a continuação da 2a. discus
são do projecto ri. 150 A, de 1901, parecer 
&obre as emendas apresentadas para a 2a. 
discussão do projecto n. 150 A, àe 1901, que 
orça a. receittt. geral da Re1mblica para o 
exercício de 1902, 

o Sr. Pre~ddent.e-Tem a palavra 
o Sr. Affons3 Costa. 

O Sr. AWon.~o Cost.a diz que 
pretende ainda fazer algumas consideraçõcH 
ao Orçamento d.t Receita, considerações quo 
não pôde externar no ultimo dia em. que 
usoú da p::tlavra, pela estreiteza da hora. 

Affi.rmou que a balança do commercio não 
é criterio seguro para julgar do estado fi
nanceiro de um paiz, porém, tem notado 
que o actual Governo se tem preoccupado 
muito em desenvolver ·a importação, ao 
mesmo tempo que se augmentam os impos
tos de consumo e se asphyxiam as indus
trjas nascentes pelo sello. · 

O fim é, de ceeto, augmenhr as rendas dJ, 
União pelo accrescimo da impJrtação, mas o 
resultado é matar a industria nacional, ma
tando tambem o estimulo e a esperança dos . 
braziloiros. 

Lembra á Camara que varias fabricas do 
paiz estão fechando pJr não poderem sup
portar o accnmulo de impostos,e cita o exem
plo da de phosphoros de Pernambuco, á qual 
o Governo não quiz fazer uma conces::ão 
rasoavel e justa, na sua intolerancia conhe• · 
cida contra as industrias nacionaes. 

Quando o p:t~z já entrou, (le novo, na 
obrigação do pagamento dos juros de sua 
grande divida externa, tão augmentada pelo 
funding.· quando o povo verga ao peso de 
um sem numero de diffi.culdades, e a vida é 
uma cousa diffi.cil; quando as industrhts são 
asphyxiadas, a agricultura parece desfalle
cer, o orador não acredita na éra de felici
dades quo o Governo annuncia. 

Mas si é assim, si tudo vac bem e ases
peranças são seguras, por quo não diminuir 
alguns impostos ? Porventm·a essa taxa de 
20°/0 , ouro, sobre a importação não grava 
tanto o commercio que, por su:1 vez, des
conta na:s costas do povo ~ · 

O orador lê varios topicos da ultima men· 
sagem presidencial o- propõe que se suppri
mam alguns impostos de con:mmo, atten
dendo-se a que o Governo affi.rma já possuir 
grandes saldos no exterior e ser uma cruel
dade amontoar a União ouro e exigir do 
povo sacrificios tão pezados. 

Propõe que sejam abolidos os impostos de 
sello sobre o calçado, os chapéos, os remedios 
e os tecidos, cuja renda está calcúlada pelo 
honrado relator em 10.000:000$,-uma voz 
que é urgente attende1' ao estado desespera
dor em que se encontra o povo; os generos 
alimentícios são caros, o vestuario caríssi
mo e até o remodio se lhe torna caro, peza
do, quasi inacccssivol 1)elo imposto. 

Não se diga que a somma üe 10.000:009$ 
vem a fazer ao Governo grande-falta, p01s, 
o mesmo Governo tem em suas mãos· os 
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meio.3 de suppril-a e até com saldos; é cort::tr 
e apertar nas desi1ezas . do «Ministerio dos 
C1·editos» . 

Em 1899, por e.>to ministerio··gasta.ram-se 
27.000:000$, admittind:J-se que a metade 
desta somma representa despczas indii;pen
saveis, ainda se terá um saldo superior ao 

-prejuízo que a suppt·c.~.:lão dos impostos sobre 
calçados, etc~ ... poderá trazer ao Governo. 

Está, entt•etanto, convencido que a emenda 
não será acceita, porque o Governo -tem bem 
certeza das diíficuldades da situação em 1902, 
porém; tanibem está certo de que ningucm 
.acreditará mais na palaVl';;t, do Governo. 

O Poder Executivo affirma qu~ nã~ ca.rece 
mais de pedir novos sacrificios ao povo, 
nem. ha neces::;idade de augment<w impos~os, 
entretanto, a Commissão propõe o augmento 
do imposto sobra o fumo. - , 

O fumo -poder~se-ha dizer- alimenta um 
vicio e todos os impostos sobre o.3 vícios não 
prejudicam. Não ha tal, diz o oradoi', o 
fumó alimenta uma grande industria, in,dus
tria de alto valor no paiz, concorrendQ, não 
só para. a manutenção de um grande numero 
de artistas, como para as randas da União. 
Está certo de flue a representação da Bahia, 
·pl'incipalmente o . Sr. Tosta, advogado es-
trenuo das industria-s de sua terea, . toma1'á. 
a· peito a questã.o. 

Comb:1te o art. 8° do p1•ojecto, em quo S3 
renovam ao Governo as au,torizaçõus para. 

· arrend<tr os bens nacionacs, estradas de 
ferro, etc., porque pensa, baseado nos uL ti
mos- f,~ctos - o negocio da encampação e o 
escandaloso ari'endm:nento--: q uc a previden
ciae o bom senso m~ndam negar semelhante 
autorização. · .· · 
. Sempre foi contrario á política dos arren
damentos, que, levada ás stms ultimu"l con· 
sequencias, produz a nullificaçlo do .IM<~do. 

Si as estradas não dão renda nas mãos do 
Governo, col11o poderão dar lucros nas mãos 
das companhias ~ Si esses lucros são possí
veis, tratando-~e de companhias, tambem o 
serão para o Estado, uma vez que hajá. boa 

:- -administração o boa. tl,;calização. 
Entende que nem todos os sorvic;os, quo 

o Estado custeia, podem e devem dae lucro 
· directo e immediato, est<tndo as ostrad:ts de 
ferro neste numero; não se podendo negar as 
-grandes vantagens que o paiz aufere do des
envolvimento do3 meios r' e transporte e o 
muito que as industrias ganhmn c si o Go
·verno não auf'crc lucr s dire·:!tos· os aufere 
indirectamente. _ 
· . . Si o Estado não tom compctencia., nem sabe 
impor uma. boa dirccçã.o aos seus caminhos 
de ·ferro, então nào comprehentle como a. 
po3sa ter para. dirigir oui;ros serviços. 

A respeito de'3t;t questão, diz l!::roma!luel 
Fochier: 

« A explor.tção dos caminhoa de ferro 
pelo 8stado tem partidarios t'esoluhs e 
ad versa.rios enc::~.rniçados : entre estes 
ultimas, um são desinteressados e não 
combatem o systema sinao em norne dos 
princi pios e in teres 3es economicos; ou
teos o ~;ão . menos e vêm na exploração 
pelo E:;;tado um esbulho ás grandes com
P~"tnhias que til'alll grandes lucros. dos 
tran~porte>. . . · 

Os partidarios conaiderc"tm sobre tudo 
no systema quê preconiz;1Ih a direção de 
um serviço de inter0sse geral, de accordo 
com a politica nacionaL e em vista dQs 
progressos economico; do paiz; em uma 
época em qna a questão do resgate é se
guramont·3 encaminhada, é curioso co
nhecer o que outros paize3 ·· teem obtido 
de um systema que é em França apre·· 
ciado mni~o (lesfa.voravelmente. Ha vin· 
te ánnos, mais ou menos, à Allemanha 

· pratica sobre a maior .parte das ~.uas li
nl}ttS fm•re:~s a explot'c~ção pelo E~tado e 
este per iodo tem sHJ asügn<J,lado p·Jr uü1. 
desenvolvimento economico de uma rara 
intensid<tde~- . · . · 

A adniinistL•ação do Estado tein dado 
a0 territorio· allemão. uma· rede de via
ção. convenientemente . collocada, pro
curando <.'.tte11der tan ~o aos int(}res~os 

• das regiões as llli:Ü$ p:obrcs,eomo aos dos 
grande; centros de industria. 

E' convenients notar ainda que, apo~
sar da sua parcimonia, o Estado prussia
no tam considerú.velmente reduzido as 
tal'ifas, depois que dirige as vias férreas; 
o que não se col]sague facilmente das 
companhias. 

Suas tarifas são, cJm e!f!~ito, mais bai
·xas do que as tarifas fi'ancezas e ~ão me
nos elevadas do quo as das companhias 
que exploram esse 13erviço.»(L'explo,·atio?J
des Chemins de Fe1· pa1· L'Etat.) 

Mas, continúa o orador, vejamos como o 
Governo uzou da autorização que se lhe deu 
no orça.mento em vigor. · . . 

Por intermeflio de :um agJnb especial em 
Londees o Govemo ;.treenJou a G1·eat Wes
tem, a.s o.:;trad.as de ferro do norte, quando 
outros, proponentes offercciam maiores van
tageni:l,e para mostrar que o negocio era bom 
ao paiz, contractüu-se que a companhia to
mariá tambem conta da Pattlo Atfonso;porém _ 
só quando o Governo encampar a Central de 
Alagoas, que ta.mbem. será. comprehendida 
no arrendamento. · · · 
. Mas pórque a Great Western só tomará 

conta da Paulo Affonso quando se lhe entl'à-· 
gar tamb~m a . Cent,·al dt; Alagoas~ pergunta 
o orador. ·· · 

Porque a Paulo Affonso dá geandes pre:. 
juizos; coriforqw se vê dos_ relatodos da F<t· 

' 
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zenda e a Cankal de Alagoas dti. uma renda 
quo sobe sempee, como se vê do pee.'mnte 
quu.dro, ex!;rahido do monumental tr<.tbalho 
do honrado relator da receita : 

Rocei h bruta desh estrad 1 t3m ido su-
bindo assim : · 

1892 ..•........... ;. 48J:l44$000. 
1893. ; . . . . . . . . . . . . . . 624: 950$000 
1897 ............. -. ôô4: 210$000 
1898 ........ -...... 916:797$000 
1899. - ........ -. - . - . 821 : 685$000 
Médial 1892-3;.... 557:047$00) 

» 1893-9..... 839:241$000 

zaçlio, e uma. vez ·fracassada. a tentativa, 
com prejuizos para a- União, sempre se terá 
a objectn,r ao grande commettimento o de
sastre da primeir.1 operação. 

Além de todos mses erros do Governo, 
temos a crise económica, o paiz importn,ndo 
tudo quanto podia, pelas nossn.s condições de 
clinn. e torritorio, procluzir com abun
dancía, principalmente o milho, o feijão, o 
arroz, et3. 

Refere-se á crise do café, á sua abundancia 
nos mercados consumidores, e · attendendo-se 
ao grande desenvolvimento que está to
man~o_ a sua cultura em varias paizes, eu-

Não eomprehende co:ino, proclamando o tende quo, enteo nós, a boa_ orientação devo 
Governo a. inaptidão do Estado para dieigir sm· mantel-a melhoran-do-a, porém nunca 
estradas de ferro, mande>. OQ.C<>mpal-as, como augment:ll-a. · 
se fez, a não ser quo se quizesse avolumar o Estuda o pbno do relator no sentido ele 
negocio, dando-se· margem à tra-gsacção. · evita1·. a· especulaçJ:o n:•. venda do café, a 

Admira c admira. muito que arren(ladas e a·lopção dos leilêies publicas, dos warrants e 
cncampadas para arrendar as estradas do a rlerraü1a de bilhetes .:lo curso forçado, emit
norte, o Governo não queir·a mais a autorl- tidos pelo Tlwsom·o, na. proporção da saf1·a, 
za,ção para continuar na politic!). dos ae1·cn- bilhetes quo seriam ompragados pelo Go
damentos, como pareee,uma vez que a Com- verno na.compra de café. Entende que esta 
missão, _que é amiga do Governo, acceita a omissão seria. fat:l.l, pois vü•m aggra var 
e_menda suppresiva de.Jsa autorização. ainda mais a crise o a posição do Thesouro. 

O arrendamento das es~radas nã.o é um Seria mais um ensaio do lawismo, fatal 
plano geral, tão preconizado e recomm_en- om Fr<.mça":-quando tinha por bass a torra ; 
d<),do pelo Sr. Presidente da RcpuUica em desgraçado entrB nós, tendo por base o café, 
suas mensagens, como pois, pe1•gunta o ora- de valor monos seguro. 
dor, abandon<J.l-o, não encampando as outras . Pensa que a cri'se que affccta ao assucar 

· 'c;;trada.s do sul para arrendai-as tambem? no Brazil é mais facil de ser debellada, desde 
Não eram só algumas estra.das do norte que se con_,;idera. que a producção é quasi 

que pesavam ao Thesouro pela garantia de todrt consumida no paiz e os Estados Unidos 
juros, muitas do sul ·tambem estão dando podom alJrir-nos tamhom largos mercados. 
grandes prejuízos ao Thesouro. As prvporç,õcs quo a industria do assuca.r 

Uma fc~.talidado parece, diz o orador, p::~r .. de beterr .. ~bJ. tem assumido ua Europ:t, _não 
segue nos ultimos tempos o norte ; hontem nos doix'\111 esperança tlo encaminhn,r p<~ra. 
et·a r.sse e>candaloso arrandamento das es- os sJus mercados a nossa producção, que é 
tradas, feito sem criterio, sem ter-se em alli taxad'~ pe3ada.meute. 
vista os altos interesses d;t agricultura e do Na Allemanha, desde 1897 se formou o 
prop1•iO paiz ; hqjc é a in(lomnizaçãó á com- syndicato dos fa.bri;;aútes c rafin<\doras de 
panhii1 dó porto de Jaraguá, que não faz assuca1>, monopolizandl tudo, com bons resul
mais o melhoramento contractadoj }lorém tados. A producção é estimada em 1.898.527 
se lhe dá uma bca somma, por prejU:iz()s que toneladas no poriodo de 1'~00 a 1901 contra 
não são notorios.. . · _ 1. 791.252 do 18J9 a 1900, contando-se 395 

Como pernambucano deseja úden temente fábricas. (Raffalovich). 
que o seu Estado tenha, o nrais breve possi- A Ramt~nia, cuja industria assucareira_ 
vel, um PJrto accessivel_ aos -·navios de conta apenas quatro a cinco annos, já prJ.duz 
todas as nações, aos gea.ndes trans:1tlanticos, actualmente ~O milhões de kilogettmmas, 
porque dh;to depende o rapido desenvolvi- sendo que asnovas fabricas pode'm produzir 
mento de seu progresso e a prosperidade es- 36 milhõeil, o que dará niargcm á. reexpor.
tupenda de sua terra natal, para qual nasce tação pa.ra o Oriente. 
primeiro o sol na livre Ame rica, na phrase ·Para vencer todas estas difficuldades é no
de urp. pernal'nbucano illustre. · · cessaria uma habil politica internacional, 

O Recife será grande, o seu comm8l·eio afim de, trocando-se vantagens, encaminhar 
será imnienso e rico quando se realizar o para o estrangairo os nossos producGos, até 
melhoramento do porto, tão almejado por quo o paiz i;enha creado novas industria~ o 
todos os que desejam o engrandecimento da .nova3 íontes do producçã.o e riqueza-
pa.tria, mas teme o orador que o :1ctual Go- Ta.l é a situa.ç,ão do -paiz no interior. 
vorno façG. a respeito qualquer contracto, A industria feita lutando com a crise, a 
porque, talvez, nasça delle alguma indemni- industria nova asphyxiada pelos im}lostos e 
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o povo soiTr.;ndo t'Jda.s e3s:ts consequancias, 
p1ga tribut:~ pe.>ado pelo quJ consome, p~lo 
que veste, pelo cha.péo com que se resguarda 
. dos rigores do tempo, pelo calçado e a.tê 
pelo remedio com que procura conservar a 
saude! 
·O Brazil é um pobt•e doente a quem o 

Governo a.pplica a formula homrnopa.thica, 
oão a homreapathia de Hahnemann, porém a 
homceopathia barata do Sr. Ministro da 
Fazenda c, como sirnilia simiUbus curantUl·, 
a~ difficuldades do e"terior se curam com as 
aperturas do interior e a miseria e a ruina 
do povo com a mis8ria e a Iop1'a· dos 
impostos. 

Felizmente, diz o oradO!', na Republica ha 
sempre esta.belecido na lei o tempo em que 
devem cahir os governos nefastos e desgra
çados, e é nessa e;pet•ança. que se conforta. o 
povo brazileiro, sonhiLndo dias melhores 
para. si e parà a pa.tria. (i'lfuíto bem; o orador 
cJ mttito compdmentado.) 

Fica. a. discussão adiada pal:L hora. 

Comparocem mais os S,·s. Carlos Marccl 
lino, Gcthl'iel Su.lga.do, Sã, Peixoto, Arthur 
Lemos, lndio do Bt·azi l, Luiz Do mingues, José 
Euzebio, Ohristino Cruz, Cunha Martins, 
Anizio de Abt·eu, .João Gayoso,Joaquim Pires, 
Thomaz Accio!y, Virgilio Bríijido, Francü;;co 
Sá, Augusto Severo , Eloy de Souza., Lima 
Filho, Teixeit•a de Sá, Pereira de ,Lyra, M:a
Iaquias Gonçalves, Esmeraldino Bandeit·a., 
Cornelio da Fónseca, Pedro Pernambuc ' , 
Ara.ujo Góes, Cas~ro Rcboll'J, Neiva, Augusto 
França, Milton, Tosta, Felix Gaspat·, Eugenio 
l'ourinl1<1; Pa.ulu. Gmmarãe.>, Rodt•igues Lima., 
Ga.ldioo Loreto, Pinheiro ·Junior, José Mon
jardim, José Mat•cellino, · Irineu Machado, 
HenriQue L'lgden, Nelson de Vasconcellos, 
Oscar Godoy, Sá Freire, Barros FL'anco Ju
nior, Antonino Filho, Custodio Coeltlo, Pe
reira Lima, Oliveira. Figuoiredo, Esperid ião, 
Ada.lberto Ferr~.z. Lamounier Godof••do,Hen
rique Salles, Lamartine, Padtia Rezende,. 
Vaioiil de Cflstro, Edmundo da L~onseca, Luiz 
Pisa., C\.ljado, Azevedo M:1.rques, l'I ermene
gildode Moraes, Ovidio Abrantes, Benedicto 
de Souza, Alencar Guimarães, LJmenlHl. 

O Sr. Padua Rezende (pa1·a Lins, Germano Has3locher, Francisco Alen
wna e!,!;plicaçlío pessoal) deve uma explica- castro,· Ri vada Vi<l Corrê::~, Campos Ca.r tier e · 
ção pessoal ao nob:·e collega Sr. Elpidio de Diogo Fartum. 
Figueiredo. · Del:mm de comparecer 'com causa p::~.r t ici-

Não tendo podido ouvir o discurso de pada os Srs. Urbano Santos, Gastão da 
S. Ex. quando discutiu o projecto n. 52 A, Cunha, José Boiteux, Pedro Chermont, An~ 
não pôde immediatamente dar-lhe a. expli- tonio Bastos, Rodrigues Fernandes, Guedelha 
caçã.~ que neste momento entende do seu Mourão, Tavares de Lyra, Soares Noiva, 
dever dar pCl'aoto a Cama1•a, Silva Mariz, Estacio Coimbra., Manoel Cnc-

S. Ex. estrttnhou 'c, prJvavolmente por tc\UO, V:ergn3 de Abr~u, ~ngust~ d~ Freitas, 
desconhccet• 0 quo ss passara. em relação ao . Ma;rc~hno Mp ura, Dw~!sto Corqu_e1ra, 8.\m
as;;umpto, quo Iavrassa o orador o parecer, pa.lo Fc~rr;tz, R~ul Barroso, ,M~rtlDho~ C~m~ 
qu~ndo 0 rela.to1• fõra, p;r distt•ilmição, p)s, Percwa do~ Santo,s.' A~rehano do~. ~~n 
o Sr. Leonel ttilho. tos, Rangel Pestana., E:;t~va;> Lobo, } mato 

' Masca.rcnhas,. José Bomfa.cw, lldefonso Al· 
Antes de partir o nobre Deputado para. o vim, Pcnido Filho, Carneiro de Rezende, 

seu Est1~do, de facto havia. indicado o Sr. Leonel Filho, Necesio T~vat•es, Ant onio Za
Leonel para rolatat• o P<LJ'ecer sobre o pro- charias, Ma.yrinl{, Artlwr Torres, Lindolpho 
jecto. Ma.$ cs~e seu nobt•e collcga, tendo pol' Caetano, Mil·anda Azevedo, Fernando Pres· 
sua vez se t·etm.tdo para Minas, foi o orado1•, tos, Olivei 1·a Braga:, Adolpho Gordo, Paulino 
pelo St·. Presidente da Camara, nomeado Carios, Alfrodo Ellis, Antonio Cintra, Ma
para substituir o Sr. Arthur TorPes, :1Usente noel Alves, Xavier (lo Valle, Francisco Moura . 
ll[t Eul'Dpa. Reunida a Commi.~são de Ta ri- c Pint-:> da Rocha. 
fas, fui eleito pre~:idcnto o St·. Aurrust.o .Sc
VOL'O, que o indicou pa.ra substituir 

0

0 relator 
do p:tl'ceel' ucste projccto, q11e se entendia 
relevante. · 

Foi e3t~ o moti_vo por que teve de clar pa
recer ao projecto n. 62 A , 

. Parece r1ue, explicado por esta forma o in
mdente, comprehenderá S, Ex. o motivo da 
snb!".tituição do Sr. Leone ll;)lho pelo o1·ador. 

Dá. esta explicação ao nobre Deputado por 
Pm·n-~mbuco, pela. alta consi1leração que 
S . Ex. merece, não s<i do ora.dor como da 
Camal'it, (MreUo bem .) 

E sem cau.-la os Srs; Albuque1•que Serejo, 
Raymundo AI•thul', Set'gio Saboya, Gomes 
de Mattos,Moreil•a Alvos, Arroxellas Ga lvão, 
Adaiberto·Guimarães, Eduardo Ramo~:. Au~ 
gus~u de Vasconcellos, Deoclecla.no de :Souza, 
Jo;~,quim Breves,Monteir o de Bar ros, Monteh•o 
da"SHveira, Landulpho de Magalhães, Nogueira. 
Junior, Moreira da Silva, Bueno de Andrada, 
Rodolpho Miranda, Cincinato Brig::~., Lin(lol
pho Serra., João Candido, Ba.rbosa Lima, 
Marçal Escobar, Victol'ino Monteü·o e AI· 
fredo Var·eua. 

Passa-se á. 
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~I~IHl\'"IJ.\ PAwn; DA OIWI•:\I IJ() DIA n:,mír::L e 1in:wer~ir.,, ~obro r1u;1lquer p:tiz n'io 
p:dnc~.~ a IYt:Üs li:.{oiea tlu vida rm opinião rl. rJS 

E' <llUJilfl••i;J,d:t a r~rlJll,inua.,,.:·lll rl:t l"- di~e:1::1- 'l"H ;~G1Jinll1tnh:un n:;t•.l c.;tudo, drJS flue a.eom
s'io do Jll'll.i"d.•• n. li~ .\, ri•: I!JOI, altr:1·:~nrlo panh:un_IJ dosrmvolvimento e o pr•Jgre;;)lo d-J 
a chs.~c 1", 11 . I, ci:L; Tal'ilit.~ das Alliwdnga:-;. carl.:1 p:LIZ . 

. 'i'<Ll'il'<t, •:orno "· propria expressão e ;t<L in
(• Pi a• . l"'a•0"'idenr 6 - Tmn a p:da- d!l::ulllo, (: um tm·mo a.r·a.IJC-arafa-, ta boa., 

l'l':t u ~r·. l'tl 11·" PunJ:LIIIhtte·J. t:dJulla .. 
A br·if:~ ni'í.u é um·• eow;a. nova.; j;í. cxisti<L 

O ~·· · T"~~ch•o fil•c ,r·n.anthnco - ent.·u 11.l gJ'ego.> n roma.nos, rla.hi é que veiu 
~ :·. l'l'o>idt!llte. 1'111 ap:LJ'tn •[IW tonwi a. libr}J '- -nctpcits-a--ctt.tdion; já nxi~tia entre as 
tla1le ,!L\ 1! ~~ - . t' lll II IU:L chs ~''·"~'0t• .. .; ln.-:s td:~s. rnpubli •:as d.e Vonr.za, eram as doqarw.s . 
qnan•l•l Ol':tra o mon hnur·:"l" eolt.-rr:t o i\1;1;; IJS }ltvio•los nnh ímprJrhittcs d<L ta· 
:-;,._ :'-lci1· t, ap:u·Lo flllt qnt~ :t.llit'llll~i .~,, 0 t•if;~ .:iw : o pt•imeiro, qnc vao at6 Colbcrt o 
E~ta lo ,J.l :\li11·'·' " '':L <tw,n: r•rrg-IH 'íhdot· riu "~r:g-un•lo dn ColiJm· t :Lté nó~. 
'l'"~ el'ia J, ,., J'ol'l,' t-rue :L t•rtl.rat· 1lí•sle dl!h:ti;n, Eu po,fnl'ia uu.•.-;m•J ll'\1':~ a.preciat• m:~is 
nrn:t n·.~ <['1•1 " huur:ulo r·ol:tt ,,1· "'' p:Ll't•t:tw IIHSí)llVOl vi.J:•.uumt.n csto pr·ujr:er.o, an~ll:i do 
vin nnllt: 11111:1 p,·,,va d<~ ig"''''iliiC:Í<L r.l:t. m:t•;r·.· onr.t'<LI' wn cuii-;id•n·:u;i"ír:; exelu:;ivamente l'C
ria ""''Si\ dis-·:11. ·. · l:r.l;ivu.·; :~ in l11:-;r,ri:L pasr.oril, fazer ponrlnr:~-

.Ju,:t;un.•u!p 1'"'''1"'' lf'llh•J t::;bchrlo :L uw.tn- «;ü.,,; sohrf: 11 mr,llo pot• qnc, em outt•os 
ri ·1. qtw int.ct't: '"" "'i" ,;(, :iq11.•1la 1-:sl,:lll•J, 111:ts p:li7.r~s. tt: 1:m sido rnodehrlas :1s suas t:n•if<1s. 
:L rlin:t·.;os ílllll '.o.-; rlo uorl, 1 tl rl•J .-:ul, t': tjlle Tud o:-; r-llr. ;, <:x<:.:pttlillldo <L lll"l:ttcrra. es-
fiz <llpwlla. :lllit'lll:tLi\' it •t•w t:LIIt·J nse:tn•i:l- L··.l.tulu-:•:t·.•.m iarit' .... q pt•otuccionistas. ' 
li7.•lll o nuht'll LlPJliiL:tdn. _X L lng:a&tH';'a ti (J JiYI·n ca.Jilbio r1uc prcrlo-

:'\:'to ha lJIIlHH i .~ll•>l'" I'J II ·' :L p1·urluc•;:l.n p·t'· nlllt::~ • ll li t .. ' .'.L' S1ns eo lonia~ j;i. vão exigindo 
t:>;·il "" 1-:~I;·,,Jo ,J,. \lifl . l .~ t! int:•l'iot• :í. c:UóL 11111 :1 l'UV!SiliJ }ll'Otectr>r<J. de ta.l'if:•d- tmited 
cxpwtaç;,., rpl•J l'"'' faz p:u·a. 01 lltnt'<: •.do.~: r:mpi;·e /mele leogne. 
ClliiSlllllidot·e~. [li'(Wisancln Clllll]H'al' rr •,rlo no; X 1 Bdgic:l, onrlc existe a t ·•,rifa protcccio
l·:sta.·lu; dn (:o,·:v, .\I;Ltt·.l rlrr.J.'>o. Jlahi:~ e nisL:L. j.t s :J Y<LO sentintlo ·~ necessirlado de 
l'i:LIIh;"~·. n, tl ;p•lis do c:Jgortlal-o, rcm1:tt•J tl~I;~IJô.!!ecm·-sc o li no cambio; Jn<l.S a~ con
··omu ~"" pwa n.<tt C:q.tG:d. •IIquo.-; rlr:1te.> rlous paizcs, <L Bclgica o <L In-

. Si"" •11.1ÍW'~r, r.·Jill:u· tempJ :i. C:~sa.. cnLt·a-J ;:rla_lyt·.·:J.: ~i'lo e~p :ebe.:>. . 
l'HL ll:L .1!'111011-l>r:H;ão rl!J j' r: ·.o as:;i•ru:rJ;pfo., Jo. rllVldO S JlJI'(:HJJ.) ;is SU<l.S ta.rlf'a.,:; }ll'OtOC· 
u qtu'.!'~io _te~:ei d11ri·h e111 CIZ'.JI' 0~, •JUtt·:~ J ci.•nist:l~ 'l":l o,; Kst:ldo;; T~r:hlo:> icem g1·a,n· 
uc:cas1:w, ~~ !111' c:ll!l: •:;hdu. íl('IIW III,rl p t·os p:!l'ilclJ, Yl! l'ltic<wdu-sc assim 

Ilit" i.,•.o, SI'. l't\:.-:irlonle. tn~~:u·ci <L r.t•ar,;u •1'.1>< 11 p.Jri•JU•I <le restl'ic<;ões sobec <t impor
do l!W!'t~CÍnlCllt•l ,Jo !ll'o~jt:d• l, f'azun.lo C:;n:;i- t:Lr;'IIJ riO g'<lll0_t'll~, rleYirlo lis hrifas, COlUCidc 
dnt'at:i'iP;; :::ohr·e o p:u·.a:Cl' f! l! u •J JH'tWnt l : ~. 1'1111\ .nm pcr·wdo de llor,Jseenci:>, cntl'C od 

ll,:s ltl j:í. :~.;;pglll'll :L V. l·:x., ~~·. l'reü- amerw:.Lno~. 
rlnntn. rpw n:w t.•:l'Ci o :-:u:·t·-, tlu g-eni11 que o O nwsmo facto ~em-se notado em outros 
l'labot'""• lh:;tr••li Ler.-:t a tnt'I'<L, p. as t'flll~i- p:t;zns . A R.cpubltc;~ Aegentina. c o Chile, 
dlll':t;út:~ qw• tt~nlw rln JiLzot·. umh.H·a ~em c~~•thelecnntlu a trihutaçãu em om•o, nad:1 
nonh11111 a L·t vi o, llli'· p1.t'C~'t~ sm·ilo p;:o\·cito.~:t:; ma i~ r;~cm l'ciLu !lo que instii.uir tadfa.s ]Jro-
ii•.JS intnl'tl3~e: •lo ut.lll J·:sta•lo. toccwmsta~ . 

. Antu~ rlo nntJ' ~r n:\ apreciaçi\rJ di) peuj.Jct•J, _ ?l l<ts é p_t·ecisu_ql!e e:>s<ts tari !'a.:> protoctot•as 
tlll'Ci <[IH' a., tariCts "'·' no::-:3!1 paiz não t.o~·m na.o l'i\C:u:Lm :;:ll!ao soht'P. gcncl'oS c.>tran
Ki.l•• ohj.ndn riu o:-: :,1 1;~~~- ~·otiiO nos paizns tH- \ i!•.: i t:•H :-:imil-• t•e,; ••.o: do pa ~7., potYp~e uu con: 
tl'.IOgl\11 '0.:; r:J ( :I,~ ,;:111 J.: rt :ts 1'.(1111 ll l lll f.tl <L•,'l· I,[,U!U •L lli'UdUCJ,'lU U<ICJO I]il,l Ilit<J 1Jü(let'[l 
d:IIWJllt·• " dahi as t·.:d:tmar;iiu:; 'l'lll app:~- rk:>•mi'~J!I·m·-~o th! mudo :t suppur·tat• a. CO!Il· 
,., ··:llitl ~~.111,; I.an tl'll1t:n t·1. pet~:.:nr·t~l. 

:'-l:'l.n t :mo . .; lll ll :-: ~·~tílt ll d. dr• t:wi f<t'- po1·tpHl ~-:· :1 '!I~C succcrle nus, paizr,; on•lr. a. pl'tl · 
11~111 :-:nntos liYI 'II : ,:amhi-;t:t~ . l!Cill pt·ot: ••·f'i 11 • tlllr'•.:rv• llíLO ~·· at~h.a pt~r·li_'lt:lmnnte t!i:,mnvol
lll'l,:t;;; c;eollwmo:-: :>t:rllpl'" tlr:,;s•:-: dn 11s ,.,ys- v11la l' ·~nrle :>t: pndt• anrmrd-a, ~em, ·~nti'B
I,Illll 'l~ " r1,1.: L"- "" pC'Í<Il'. l·rfll,ll, liiZI'i' ''''"' qtu• . r.odos n~ 'jJl'Odtlf:tofl 

p,-r.r·a ng•·.u·o,; •tn" u:to 1;en ha.m suntlare,; nu 
o S1~ . lli:ICio Fll.ll••- Jo:' um lt_rbl'idism''· · · 1 • }XU7. st',lit:ll r.axa• o' pu!' Jllrm:l onerosa, lll'e-
fl ~IL l'r·:nR<.I !'l·:lt:'\Dl BI'f'o--E' lllll ll\·ht•i- ,jtulic•:nldrl O.> l'Oil"IIIIIÍlltll'08. 

ll i:JIIn, n:l o ha. dn Yi•la. · Em t't,• ln.r;iw :t ostc assnmpto. sinttl-\110 em 
Xã•.l fa7.>'llltJ> '"'''': r;:"t., dr~ l[llí' lt:. rlt• apl'.i· •'ln!liLI ':H;o::. 11 pt'•_rjl'I!W.•ll';l. c·m d(•i><Liu, ni'io t>, 

\:l'ir.:r.\·,·1 "'11 11111 t' our.t·o s~·,;r,,•,Ja., •h•. modo a. : dL'YO diznl-<l. de intol'l':'l,;o ger<l.l, por<[UC sú 
fa.1 ,,l -u• : •~ r:" no.'"" J"'iz . ;.;;, •. ~ 1':1 ·t.OIW" . I'"ll•~<' ·j' I''" h' :"J.ll'll\·eit.êll' t!ll.<:l:>i •l lll'· <L mu E~t:1tlo , o 
l':vi:J.IIll'llf,n U'~'; rr:Lh:dh••. •:.Uj:t ttl!ltu;ll•"l:l. \.,.,,_. tlt•. ).l.111 ;~~ -

1'~ ·' 
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Lamento que o Con~l'ú:l~t1 nüo tunha. t10· 
gnülo, em relação <L t~t·tfas, .a not•m:t qn~ os 
a.Hos intorc&:e:; tio vatz lhe unpnulmm. 1~ttl 
é estaboloccr a diffca·en!:a <'Hti'O <L t;u•afa 
n)inilll<\ e a ta1·if<t ma.xim;\, est:tbelot~Cthhl a 
União um<t tarifiL mínima, ma:-: túo a t.arWt 
ox<\•rot•ada qml temo~, l~ p~rmil.tintln ao:! 
Est~dtlS <t twil'<t maxima, i:;~o l\ a c •bran~·a 
de tlh·citos ~oln·e a imp:H'ta~ii.o. 

D1·p~>is vllill •~ impol'f.a}io il;t c;u·no eon
g11latl;t do::: E,.;t;Ltlos Ot•wnt<\n:>, tt·;~nspot·
tttll<\ p;}!os Y<\pvl'Ol tln um;t ct>mp;\nhia, 
qnü <Lr}ni ~;l lll';:anizou t'<>lll o nonw tio 
«Cvmpa.nhia I•'I'ÍI{•H'ifit'a>.~ ; 11 os.~;\. ll<tl'lll', qun 
CI'<L l'l~}mgnan ;o, th•ma ntla \';t l'llltl•~•los esptl
l'i;t.e~. llll!·' qtw chn~ava, p;tm ont;u• a ::lln 
ddüi'ÍI)I':l''àtl, 

l\Iina.s po..let•ia. pJl' um t!t• sons 1't1pt't~t·n· 
ta.utes, objcctar-mo : Como apl'<~n)i.tat•mos 
estas tn.riths I Ell<tS $ãO aduancil'<t~. o Min<tS 
não tem alfantlof!a, não tem littOl'al. 

l\l<t$ Minn.~ Llcvo quei xnr-:>o dtt ~n ; t so!'tL'·, 
da po:>içií.o que ocenpa. no tt-rl'i•ol'io na· 
cional; tem, po1'6m, em ct1mpcn~açãn, nut.t•a$ 
vantagens : n:'í.o ost<i. gubord.inatLt <t um blo· 
qneio, como h1dos os Estatl•:; qnP tcem lit
toró1l intcil•ttmentc dost\bri:tatlo e :;t'lll tlt•
fc~a.. visto que não tNn"•s nmt·inha t~apaz 
do g<Lrantir a~ uos3a::: co~t;\~ e os nosso$ 
por·tos. 

Ma$ eu dizia. que o projccto ~i üJt~·rt·~s:t a 
i\Iinas •.. 

0 SR. LHL\.U.Tl:XE-Não l~poiaclo. 
O SR. Pr:DRO PER:-;A:-.mt:ro - ... cvm 

licença do nobro Doputa.d;~, 8ti intct'ü.;sa a 
~lina,s, prejudic::tndo a outrv$ Esudos, com 
excep~ão do Rio Grande do Sttl. 

Perguntar-$e·ha : Porquo não pl'ojuJica 
ao Rio Grande do Sul ? 

Porque, pelo dispo . .üo nu ut . 3::í tbs 
Tarifa,s, o gado em pl\ quo p<t~~<t do Es· 
tatlo Oriental para o Riv Grande clv Sul 
ostá isento de imposto. Da moclo quo l<t, ondo 
a industria pastul'il se Yao dcscnYol nmdo, 
póde-se receber c con:nuuir g;tdo om mc:'lh,,
rc.; condiçõe:,: do quo snCCI':lo em 1111 tt·o~ E~t l
do;;, pJr Ox<'mplo o P<W<L c o "\mazona.s, l!llO 
procisam i.mport;u· ga.do pla.üno. 

O que é preciso ô esmbelecer-sc uma. t<tl'if<l 
rogional, variavel em rel<LÇão a c~n·to.; E,;ta
dos, conforme sua di~tancia. e sua. .;ituação 
economica. 

E:;te projecto, Sr. Pro..;idento, fcl'u o.; in
teresse~ de qua.~i todo o paiz ; prejndica o 
povo c o& ct•iadorc:> do gado. 

9 Esturlo de Minns não ú propriamente 
crtador de gó1do ; nem ha. qucrn o con
teste com V<wtagem. E' sobt·c ,udo tmgo l'dtt
dor , compra nas fei r·a~ o g:tdu v indo de 
Matto Grosso, Goyaz, Pia.uhy e B;thi;t. 

A r1uestãu do ahastecirnento de cat'll<.>-~ 
verdes tem sido ohjectu do attençio rlos 
podere.> puhlicos; tem servido até pam 
1brrtocor cpisodios burlescos e dado logat• <t 
prejuízo~, produzindo a miset•ia,sobretudo na 
populat:ão inferior·. 

Nós tivemos, aqui nr~~t..1. Capital. ha ·10 
annos, aço11gue:~ enormes ; ma;:; esses rtrou
f,"l.I<·s não lléram o l'C;;ultatlo que era: de 
eaperar. · 

~t·ntln a::::>im. j;i. :-~n n; 'tne a cat'llt> nwt!o 
platiua ,, tlilllcil tltl Yir p;u•;t a.quí o tlt• 
t .n· at,et>it;t,·ào no Hl\lrcatlo tlu H.ío tio .la
IWit•o. 

:'llin ;ts (• 11 111 Es i.ado ri ,·o :>tii >J'l' wrJ,,~ tiS 

ponto.~ de Yist<t. 
No Bt•:tzil nma 1h>~ ~~' 111 .-<a ~ qt w cl nn•nt 

IHOI't'l!lll' :\ al.tl'llt,';in ''"~ l'l'jll't'~t•n~anl.t':-l 
,[;tqnt•lh: ~l':tlllh! E~í.<ttln ,~a diminat;;·t•> tlo 
impo.> l.c > tlll t[nt~ "" lt'<LLa. pni,;, t;LI eonw 
l'Stti. t'~G:tb t •lt•t · itltl, ltil'lllt·,;t' lllll illlpt1Sitl lll'tl· 
hibiiÍVtl. , 

n to;..;hclo tltl Ritl n1·;mtlt\ tio ::;ui. t'lllll a:> 
~uas J..:l'<tllth·s x:u·quf':ttlas, ;Lt~e.·itou 11 s>·,;
tom<L pt·t~vnizatlo pelo St'. ;\linistro tia l•'a~ 
zond:L, em $t•u rulat.nl'io, '(HO niltl :-it•i 
pOl'tl nc <tlt.". ag<~t'.\ u;í,o foi tli=-tri bnido na Ca
lll:tl'a. 

Si oscont·dtu:itlo qttn t'azemmt'llt;ii.o os jor
ntws tlr hojo con:::t:un I'L'alnwnit: tlo l'tllatol'i•t 
do Sl'. ~Iini;tt•,, d;l F:Lzcntla, os nobl't'·S t't'pt•,•
;;cnt:mtrs.ltl Hio c;l'an,[o do Snl tlo,·em utili
zal'-"!1 •lcs::.;t tlteori:t pttra ['; ,z,• t• a propa
g:md <l ,[ ,., x:u·q uc 11 11 ~ lll l'.I 'C:.t tlos t•ut·opoos , C[ll \l 

nltu conlwcem e4;;:• gt·nm·o clü primcil·anu •. ~c,;
~idatle e , p •r is~q, ,, p1'Pciso !iLzol-os tt-an~pot·
ta.t· mnit J J,c:u aCOIHlít•itmatlo, rle JU•lrlo •ruo 
sua cxptlrb~,·ão L'llll,'l.ll'l'a. P<Ll':t 111nio1' IH't.l:o\{IC
rirlatlt~ daquellt! 1-::r,a,lo I' tio lMiz. 

O StL l!At:t.os 1>1·: XoY.n:s-"\ mai-11· p;n·to 
tio X:l.l'í11W cousmnitlo no.~ E:-;tvlos •lo l';u·:i o 
do Amazonas vclll tlo Rio d:~ Pr·attt. 

O Su. üt:R:\UXo IL\S>'LOCHElt-A lll'urlm·•:ão 
do xarqnc do Rio <.<mn1lc l'\insn!licicn~o p:u·a. 
a sua populaç-ão. 

O SR. PEJ.mo PER:"iAMtn:eo-0 projr-cto em 
discus.>ão ''alisa., SI'. P1•o.>idento, grande p1't\
,jnizo aos E~&:vk•s tla Par·:i, do /lmaz.,na~ tt 
outros. 

J;l di.-;~e LlilC O Ílll}lO>Jtf.l, ('01111.1 l.' ~t;i !I.~ L:.LbC
lcL:i clo, é tun vel'(ladei1·o imp:~>t.o pl'llir il •iti\·,>; 
C a \ui da t:OII('IIJ' I'OIICi;t (• ljlle dcvn SOl' 
adopbttb, pu1'cp1;1nio u:; l•Jnnliciu;; t't•ilos á 
noss:L prwluc:çii.u cuntr;L a intt'otlitcç,ú. 1 tlc 
pt·o,luc:tos similare$ c.;teaug .• l't.JS tem tam
bnm os sem; inconvenieutc~:-1: cst nwdus in 
1·elms. 

.Não devemo.~ ll' _;w I>onto _de gt':LYa.l' ox 
gcncro;; de vrunou·a. JICCü~11!1adc, P01'11110 
<Lté <\g"üra., apez.:~r de est:tJ' em Yif!nl.' o 
regimcn Yogd:p·iano, tem-se: YCTifie;ttlo 
O SC~IIÍil~e: O ltOVIJ !jlle lli<\Ís •"<11'11(' t'llll
~1111\ll é u tri~lez, quc• ,; " ma i f! f•lrte, de \'ü!ll lo 
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not:tr-~u ainrl:L rJnO o povo tLL eirlado c 'n:-:u
mo maÍ.-l C:lriHl IJl!O U prlYU ÜCH C!LlllpO:l, 
o lJilt\ so oxplie:t prüo f':teto 1lr1 rr:.--:iüi.J't:rn 
na~ eitlad••:> us OJWl':tl'ios, fJrte No ümpr·c· 
g:un em LI'!llJ:tlho--: [H:s:lll•'·'· tJilll re.q tiiJl''-'tn 
alinwnl.açito m:ti~ f'ot•te. 

!:-:to dt: nlii!ItJitL;tr;.ão de at·r·oz, IJ:LL:if.:1,-;, 
r:tc., (•. ILJij)ill'IIJII,Iillll'lltr: foJ'I1•, Jll(l,-; VI\J'rl:trJoi· 
l';l!JlU!lÜI l!:'tll li (•. 

O Srt. Gr·:Jou:>o IL\.-;,sr,ucllr·:J:- A n:cr,ur·ez:t 
!Jil<Lll<lo no.-; rlttiL donl.n.-; 1k ;Lnim:tl nilo J'oi 
p:-tt'a outra crllt:n. 

O Stt. I'J-:IIWJ l'I:Jt:\",\}IJn·co---A n:Lt.rn'tiz:t, 
qtw (•. st'lll[H'ü pt'm'irl<inln, qrt:tlldo .!loS dl)ll 
l,t'l's u:;pul'io' 1lt: rl<•ntr·.'· !'oi ,Ítt.~talll<'llLtl pa.l'il, 

.mo.,tr·:u· a lll'<'t'.::hid:tdt• qrw !;untos dr: val'i<tl' 
rle ali ttu:nl.:trJto. 

E' pi'[o Clll!liJ:tfo ll!J tr_•.t'I'I'IIO d:t ill<ills· 
tri<1 t\ th :tg'I'Ír'llil,lll':t ll:tt:ÍIIll:tU.--i, l[llt\ tH iJl':t· 

zileit·os dt,YL'.lll l'L'm·ut'at' subt·eptlj<LL' a,; ntt· 
tea~ !l<ll'i.íl;r;. 

E, dP,mai~, tal t·onto ,:;t;i, r:staiJolneidrJ e 
itupP~t J de rJwi ~" tmea, 1·njo IJ"'' ''·'t" :tV· 
Pill'L'Cll llll\il er·noltl:trlo li:it:1 :trH et·brloJ'"S 
<JIII\ pret<;IJdrH'•:m JtiUllt"l':tl' r:11;:L' b:Jvin:t~. 

Diz ,\ndr'<·, S<w.--:.sun '1"') ·lr:L l;; JII'Íilf'ÍJ.I''·"'s 
r:•,l,'it~ du boi o Lt'illl:t e t:wt:t~ Yat'ir:rl:ulth (>ll 
snl>-rae:LS. 

E, llet•gnnt:~I'l'i: •J impu;;tn, ta.l como :'C 
:tch;l cstabelr,cidu, :tbr•· oxePpt;:\rJ p:u·:r, :t, im
purt:u;;to do g:tdn dt\ bo:t !'il<,'it, 110 i11trtir;o rlu 
mrlhurat· :t Íltrlnslt'Üt J.J:t.~l,r,J'il c:nt!'e nr'i~? 

Cl':t'l;n t[IH' n:'r o. 
.\.ssim, ll' >is, pr~t·gnn to :ü:11h : .\'~" pn•ju

llica os <Ti:ulot'<'o, '"' fJtW Ijttiz,;t·r:lll dcst>n
\·olvcl' " g;crh naciun;LI, iol'tlilndr,·o IJnis 
furt(), maior ern pc,;o u r;:Lm:Lnho' 

Pois n:w del·nmus cogitar t.li~t·J, 'l't:tnrlu 
vemos fJttn o gado :tt•gen Gino pes<t :íUO e liUU 
ki1o~, o u g:t<lu mwiunal mal <tttingn a :300 '! 

U~r SR. llJ·:rTT,\ II0--1\o m:nimo. 
O Stt. I'Eurw PER:-.;,urr:cco-~cm ao lll<\llOS 

attendceam '" br;n <Lfl'.ll'llus 'JliC devem ter 
ustud:tdo r·onvonientcmentt~ o a,;sruupto. 

O 81:. Lur.\I:'l'J:\"1:- Si u prujodo r•lw;.r.u· ;í 
~egunda. dh~·:~t~s;\o, r·urnpr·o11wttu-ttw a mos
k<LI' IJIH\ \', J•:x. ll~lfl Íi'lll l'rlí\:i:O. 

O :-;r:. l't·:mw l't·:n:-.;.\~lll!·co- E cu l'stou 
pt·omptu :t \'u'.:tl' em ~eg11nda d ÍSt'l!S<iio o 
J.ll'O.il\dr •, Ni V. Ex. CO li á'll<'l1l'-llW 1lt> IJ \te 
J<tboru Plll l't'J'o. 

Sr. Pr:sj,[,,nt~, orn. J."d": :t p:tdn cl:' mrurdu. 
OllUC SU hZOIIl lllllll.LIH~ô\<,'OI'S Oll l'PlUl'l1lél:-! de 

lutlJilitada <t tonw,r cts medidas que furem 
nt:tis r~rmyenicntcs. 

Minas tom garlo sufllcientc, 81'. Presidente, 
Jl<Lt'<L alJ:tsl.c:c:er o p.Liz ou p:u·a abastecee o 
lüo rln Jandco o <t C:tpital Federal? 

O ~Jt. LAMA R Tr;-,E-Rcspunrlerci u V. Ex.: 
Mina~ l;:ml g:ttlrJ sufHcitJntr) par;t o proprio 
a.b;rsh:cwwnto, para abastec8r o Esl,arlo rlo 
H.iu, a Céi.pit:cl l•'()rleral e até o Estudo do 
S. P:r.ulo. 

r, Srt. PEntw l'ERNA:Imuco-V. Ex. mo 
tlig:.L rtn:rJ ü a peorlucçilo, para que eu possa 
veriliear. 

() Stl. LAi\L~R'l'L\1·:-Min:t,S tom oito mi~ 
[l!ut\:-l de l'I'ZI~S. 

o Srt. Ur·:t~:>IA0:o IIAS:iLOCIJEn.-g' mais rica 
'llW u JUr_} i!r•:.tmle do Sul? 

() SIL L\:\lAln'l.'\B-E'. 

o Srt. Gr,;n:-rA:o<o HAssr.oCIJEtt-Croio que 6 
ung:L11o <lo V. Ex. 

() Sit. LurAttTI:\"1·:- Minus nunca teve 
gUt:t'l':t.-;. (Trocam-se outros apartes entn; os 
S1·s. Lm;w;·tine e Uermano Hass/ocher.) 

O SR. P1::rmo PErt0:A:~muco - Desde que 
pa~ol.) este ver·iodó de miseria. c fume, que 
t:tnl;o :ttol'llleuta o povo; logo que rlcsappa· 
reça, Sr. Pre:;idon:;c, esse monopolio esma· 
ct:t•lut' que ahi tomos, o povo 110rlor:i a.li· 
mn11tar-.-;e com c:u·ne V()rde, o que não pôde 
hr.m· lrorj1·; e cm?Lo será fa ral um augnwnto 
i[i: (;I)JhUlllO, 

.\a Erll'l)lJ:1 o consumo e o seguinte: 
Con 'umu annual da CêLL'ne nus seguintes 

paizc;-;: 

Inghtere:~......... 46k.300 por habitante 
Fr<1nç:a ....... , . . . . 2::k .150 » » 
l'l'liSSÍ;1 ........ , . , JGk.150 » » 
IIcs11anlw,.. . . . . . . . 8 kilos » » 

Consumo nas seguintes capitaes: 

Lor11lrcs........... 139".500 poe habitante 
Pal'iz............. S2k.300 » » 
lkt•li m .... , . . . . . . . .J.Sk. 800 » » 

:-:i aLturu.lermos :i rnédi<t an11 u;ü de cada. 
tllll<~ cless<l.'i i'::tpitaes, veremos que o consumo 
r' maio!' t'lll Lontll'eS, onde é !lc 1:39 kilu;:;, 
~~·wlo em P:u·io de 8'2 ldlos o 300 grammas. 
Em BeJ'lim (· Jllürlllt', ma-; i;-;·;u ,·. ponpw n:1 
,\.J In ma n lril ~~· eon~ome mui I <t c:arne de ca· 
í'<Lllll. 

t:tl'if'as, selo ouvi.los o,; ini;,_•t'L'gsa.ln8 r n;·(" me O IJlW '.Iina.s dr•yo IJ11Cl'Cl',acllanllo-se, como 
const:c IJIII):I<JIIi o t.•nl!;wt sirl11. sn ;u·lt;~, na:-~ graças du GuYct·no, é CJUC se 

N:t. Uepnldic:L .\r·.~·,·.nLin:l., n:1 1-'l'illl<.·:t. ,. 1n I'<'"L'Íilrl:l t>ll :'O JJlrrrliilrJilCi o actnn.l contJ'ii,dú 
Jl,:t.li:t .. qn:1.1rdn ~r: all.<il':t.tll tar·il':t~. s~" mn·i- 1J.o r:;tl'tH:' Y<'t'dec: .. H:L base par':L o fii.zor. 
d"' os tJII,l)J'r•ss:cdn--:, .!"['"' ' ,J<, <[IH' " C.•lll·· l' Tt•r!ltu :l•[lti " r'<lllf,t':t.t:t;<J r• l'tot•itiqrwi, pl'lrJ 
Jtli:is:w i!l<:llrllbi.l_l_:t._ d,:~sr• r:-<1,1[110 PI·I-II':I, n:t ,_.,_ dldrr <JI-lO fiz r• pul;l,, inl'ut't!l:I),'ÕC~ qttr. .cu li ti 
illlêtl,\SfJ da-; ol>.jii<'<,'<IC'' J.ll'crpo;,t.;l,; !'- fic;r" i''-'llll <LI: J>l'c'"r);l,ó I'<JIIlJli.'LCI)rtC', <JtlO t:Jie Cst:.t, em 
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. l'l ) t 1 lll'i'l'lll ·. (1 j,j; i,, l[(l\ ['a .• · I' qtll' :;(' (>~i;i n•t•i;\-
eomli~>Õl'<l. de ser l\'St:llll ~~ cl. s.'n_t o_ 1'31 : l -
t:tlho ou 0 aban tllSlll:t 1l:L tudommza~·ay . t>anli•> c.llt::htn ~~·nu·n :.11 . 

Em relação ao p1·;~zo ha. um~~ qnc;;~w: uns sr. l'l'l'Sidt•nt•'· :i \'l:;t:t das ,,on:::i,h·•·:~t;ii:,: 
dizem que elle termina om Wtl:l, t' t•ntro:> t' lll qn(' \'1l:ilto l'azc'll.lll ,;pbt'L' n twn.it,_do 1'111 l(Hcs-
1902. tii.1l 11 ~~·m .pwt'lW nnLt·at· mn Jl\:tl':l !lntalhatl;~~ 

As int\wmaç~s. que ionlw, de }1<'3-{0 ~:> a u- a pt','l'i:u:l'ns so'.'J'tl 11 p;u't'I'CI' 1h1 t'l'la Lu•·. ltHill., 
t 1wiza.rias mo conn'Jl!'elllth~ n.nc ell11 wt·mina o l>n;;in:unrnto ulilt' ft'l'tll\olo fllll.' IH' ll" ~e 
em 1902; falta, poi:::, um al\lltl l' ~~ 1;~cil nu 011<'01\ l.l':t t'lll r,•b.;ãn :•.o l'OIIIli\CI'•' Í•I ola>: /1•'· 
chegar a um aecortl<', ou resdntlü· o cotl- chi .. ,,,.fwlt$,'S,nM I·:~t;uln::: llnilioi'l, lt'll' ,·a lo•t·:~ul 
tt•:tcto. ;i. ddade d1> Chiea~o ~ut· o'tiiiSi.lt•t•aola- :L ~·iol:~tle 

A m:tt:tnç;~ lin•.t, :t Ctll\elli'I'NH'Íit, r' um:~ tliL cat'IW. th'Y0 tt:"Z\11' lJill' 11 Itll'~ lllll jli't1.i1' ''·'' 

nc.CC$Sidade c a pi·,n·a. os~ü. em lllW,OIU•.J n:~n r,,, ni\o l' 1il' u tiliol·t<l. • p:u·a o 11a iz : PPL'qna rr:,, 
nosta. Capit:~l o preço da. c-arne l\ $el!nndo J~t r.t•ihnt:~mu~ n !!:tdo impot·t.ado do 1\ i" ·L~ 
a. J oscill:tçõcs do eambio, no mínimo tle Dl)O PL'ata. :i raz.:i.n ok (:\,.; 1> •r l': tlu·~·:t . u n:w l' 

réi~ pu L' kilog ra.muu, em Xitheroy, ole mHll• :t ju:~ ::,, iJIIt' l'll\Y<'IIH•:: i\P. o lu plo.t l'Sl <' "i_III1H•s r.n lllll 
c<trnc nilo pôde Yi t' p:na o't" ('·apit.al. p;tg~~· l1L'nü!k i0 t\\dt t ~ iY: t :m•tnn tl1' tlltt l·.~r : tdP . 1•1'•' · 
se 000 réi~. Creio q twlm aqui ttlll t.: tllll'f!.t qr tO j ttolit'an•.ll• :t P•' [lltl :•.,;:'t.•• d,, p :t iz , .. <'~!"'' · i : • l
resido na.quclln. eidado c 'l'Hl pótlo inl'ot·m:u· nH' Ll tl' :t dl'~ r.;~ l':qll&al. 
~ i é YOI'dadeit·o ou nKo u qlll' n 1nlw tk allir- 1.\'l'na.tuhu<'ll j:i · ·~!.: \. okb:li ~ · ' dtl gn:\ll t,,• ol1> 
m:n. 1\.n't'•' oln,; inf!h·z~ ·~ . \lin:1~ a.p,•n : L~ ··~ !-:i ~oh 

O Sn .. LA:'IIAHTii'\E- E' :~ ptu·;~ n>J'II:tok. a. anwa~·a tlr• atTl'tll l:tllh'llh• tl :t E:>tr:t•l :t dt\ 
O SR. PEDRO PER1\A:'!Inl'CO - Dopnl:; til7.-M Fl'L'l'll l'l'llt.t·al 1ll_ l:t·_:tzil : pt 1 J'i. :t~ll•J , 1>1I [H'•lt

uma distincç-5.o, quo ni'in r.Jll'-\)lltl'u no l'ollltt'.t· ria :W:,lt'l' JH'l'>'•'ll l:utt•'" d_,•-; r,a a ltt,·a Lt_' ITa qtil' 
cto, cntl'e opl'e<:o dn.cat·no de Yarc:t e 1• pn>Ç•ll :lbt•i,.;:<om miw oln:-:s.> lll'•'.Jt'll~l.ol p:•\"~ lllt'~•lln'
da ca.l'ne dJ vitell;~. Comprt>hcnol.J c:<_;a, dis-~niontt1il aponta<lt•s. t' l'lllJI•'nhcm ><~'IL" •:'l•H'•:"" 
tincç.ão cum a. lin·c comcm't'l'DI?Ía. }IOl'l}llt' pa.ra •111 • a L'nmmi~,;;'u1 ,(,, l•\\Zl}thla ok )l:tl'•'
a.hi 1\:t a. lei fr:tnca. d;~ oJl'l'rt:t e pt•vcnr;t, o t'N' :O:tlbt'l:' 11 Jll'l'.Íl'C~~~ t\;~ h:tnl'aola p.••·na!nbu
cad:t qual consome do qu0 qnet· o l~úlll<l •tULll'. ~~·;~n;\ a<~l'l'Ca 1las l:u·il'a .. -; de estt-:•·l~t~ '"' 11\l't_.,,, 

As infol'maçõcs quo P-j[IJi d izrm · ta.ml10m }H'ojeeto qm• dl'ruw na l'•<~lll!ll":><lll ~· somH•1 
que o doposito c::dgidv de 3.000 rezes nem loug-o dt' Ep!nwni1lo,;. O.< :<t!!;nat;u·w::; ll- ·:-:5l' 
sJmpre está cJmpleto. projoetu j:i torm t'l'L·eio tlo fall:Ll' IWlll'. pur

I;to deve meeecol' u. attcnção ila Pr .. foi- que para no~ outl'ns, o-; l't'Pl'~'~ -·ur.:~ntc~ oh 
tura. p,,•·nambncu. j:~ n;w põt!t> han~l' J lltt:>"~'"; 

Estou igualmen.te infot·mado de que nã-o hn. est-a.tnt1S YiYcndo mct•t·-ê d:\ bcncvol<'Ill'_ta 
,-eterinarios, c eu acredito, pJrquo uma n•z d;l inglN, quo nos e$~:i fawnll ll c•llll>_·s:::ao 
em Pet•nambuco, sondu pt•cciso cxa.min.tr daquíllo que .:fYta Hlt' o nn~-<o •Iit·,•it:u L' ··~!.:i 
11ado, um modiC•> c .maciendo.~o U.L'Oll!Ulhuu :t domi nando os iiHt 'l'l'~~e;; L'('.Oitu tlli •·o~. I'OIIl
(lue so manrlasse bu~car u·m vctcr inario n a morei a e~ e i ntl \l~tl'i :ti'S tiL' u w u 1-::; "'t•lo . 
Eut'->Pê\ ou aqui no Rio de J;weiro. Os JU\' · Eu (Wlli l'i:\ a \ltll:ts •tlli' Yi0'i:'C <Jlll , .,r,o:·J'•> 
dicas l':J.l'::llltCntc f <Lzem cstndos a ~~s~u 1·c~- d:~ ·popul:tç·:\u ol :t C:~llit.a.l F,•,lt•t•a l , t.l·aba
peito, não ~ã.o praLicu; e, som a pr; t~ie : ~. á lhan, [o ,·um t,oHl o o .::> L"tll 't;tJ (l\.'h lt'l'lllilla t;:-,,, 
pl'imcieu. Yi . .;;tn. não "0 põtlc cxJhC!!Cl' si u rua tlo,,:o •.Hlio~o l' ;~ . t;ol'llll'll l-:t olot• IIIOllliJl"lio : 
rez está. ott nã•J om condições de SOl' abatida l[llü nos vil·-~sc attxlli:tt' 1 1 :~ t'alll]Xtnh<t 'llW 
sem prejuízo para a. :>aude publiea. tem pol' lim J!lp.;r,r;u· ;~o Uu\-\)J'UI.l <Jll•.· Jl<tra 

. ~am~em pelas •nulbs impo:;t-ts }le-Ia 1~11- :t nnilh:;u:;tO ol;~ Allemanh;). •·uncurreu tuni_•.u 
DlClpa.hda.de aos contt·act.antc;;, olles csk'i.o, o :rv:::tema 1ic snas t•~rilas, IJIWl' em l'<'l:w;to 
Sr. Presidente, de>endo cer·ca. de 2. 000:000$, ao:i ti'<LUsportl':i por t~·rm, q LIIW ~~~~~ n·l:t•;•-, • 
porque o cootl'.tct:) con,;igna. a.lllulta de lO.l~ aos tmnsportcs por mar. 
pol' ca.I.Jcça de gado quo faltar pa.m o con- Vi, l')t•. l'rPsi•l•·n•,c. "" tJ'<tltallto •plt' ;thi 
sumo, e h:«> tem snoced!tlo nu· ia..;; Yozc.-;. <'ut'rc impn~o.:so ~~ l[UC se d.ir. d<'l' ;t in I ru
Os monop:Jlll!ta.s ta miJem na.o teem em S;w t<L J.ucç.io do J'el;tL•II'Í" Jo :;:, •. .Mini:it.J'o oi:L ~·•L
Cruz pes;;~a.l competente, LlllC p11sii<~ cvitM· zenda., quo S. Ex. pt·ocu•·•~ jn,:t.ili··;u· :L< 

r~un contmuemo,; n. comor ca.rnn purlrn e metlida~ ({llll tlt\YOm ~~·t·ad opt;Lda~. nu inl;niío 
1Jga.do ll:P-J->Ch•!-mado. No .fornd do 1/ra:; ;·t rlr· dü c\·i tat• a. t ·~r- ~~·r.a•;:·nl . ,Jo u lll'tJ Pxt.ra ltid •• 
,;:)xta-ft'lra, ~3 d•> cor1·ente, Yê-se, sub a c:pi- ·h~s winas, est1necolltlu-sl' .. ~et'tament.r: , d;t 
grapl!e O bife, que o pecço da Cil.l'IHJ no venda. quo !tn. pouev tumpo fct. das poucn.s 
entrepo.;to de S . Diogo fui do $800 o kilo moedas de out•q exi.;f,cnr., :s na~ aceas Yazia8 
p_ar~ a. ~1rne de va.cc<t c lti par;). ~ dn \' iicl h . do TltBilOlll'ú, o]Je t·a.r;;lo e~sCI. drs<~stmrl:.t . po i~. 
tlt:>t~ncçao de preç.) esta que na.o encJJlti':1. entre m;sa;; nwcclas lr:~vi <t :rlg-nm .• ::; rttw. pul' 
<tpo~o no c:mtructo . Sll(l. nntignirl:tdc. clc;Yi:tm n,lr.1· m rtit•.l m a i<. 

Amrla tltz c.;sc Jonwl t.[UO os pt•cços da. put· c:ws."t <l;t:; eqllBcçi'ics llllmisulai;io·a:>. Jo:r:1 
cal'ne :;urã•J os <1ne u~ açougueiros cnlcn- de o:;per:tt· '!llU o r3unwnu annunr:i~l'''e ' '· 
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YtlllthL tfnH:~:l'l JlliJild:t::l, CIIJ'OII j;t SO ft\Z I!IH 1'0-
ht;itO a Hollo~ :mt.igus, 11110 fol'ctlll atlt[lliJ•idos 
pelo:-; philatnli:;La:>. 

Eu pe.<lil'ÜL.pois, :L es,;a. t.nl'l'a. alt.i v a. ttue nos 
YÍO~:-u ;;;'-~'~nntl:Li' it:L :ttlopt,'iio rl.os hon~ princi
JIÍO>~, li OÍ r•o,; <lllll polclll f'itZilt' 1L !'e]ieio.litr[n tbt 
Patt·ia. ; 'l'm nu~ Yin·ne :wxilht• n:t cun~h·u
l'•::i.o tlol:< aliem•t·c,.;, soht·e os rpm.o.; tlnvn sm· 
t!llllSLi'lliol•J 1J l't[iliein tH!IIilUillÍI!II I! lilli.LIICOit·:J 
<lo uu.;.-;o pai:r. o: nil" :J.t:oJJl[l:onlmr o S1·. \li· 
ni~GJ'•• tla Fawntla, itll'aliz•tndo tun hollo 
e. li lido, st~lll t·o~i ta1· qun cllt\ uão po:lnrá. 
tor solid.t:z. [IOI'Ijite o.~ m:Ltnriae~ t~mpí·cga,
do; 11:1 ~11:1. eolt~t.i'll •o;;\u ,:;L 1 l'l':tgd.~ e os u.li
<:Hi't't"l niL•• t.t·•~m :L p•·ufund id;L•lt: necns.~at·ia.. 
(.lf•tito IJ,·"t,) 

mestro lle mnt~ica aposcnt<Ltlo 1la. exLinciél 
Cump<tnhia 1ln Aprcndiws Artífices tlo Arsc
llal do GIIIJI'ra. do Esl;ad) do Rio Grande do 
.Sul, Lourenço Francisco da Cunha, no pe
l'iodo iutm·rncdial'io ria extincção da.quella 
companhia c de Sita aposentadoria, rogo 
q11e vos d ignnis c·mcctlee ao respectivo Mi
nisbl'io o moncionatlo crmlito , 

Capit.-tl l•'odcl'al, I:l rlo setem1Jro de 1901. 
- lof. F•Tl'a:; de Uampos Saltes. - A' Com
mis~ã.o lle Orçamento. 

Do 1Iini~tcr-io <h Marinha, de 14 do cor
r,~n G<•, :>atisfazrmd.o a requisiç.ã.o desta Ca
ma.l':t, no olficio n. 4'16, do 5 do corrente. -
A t!Ucm fez 11 rectui.-!ic;ão . (A' Commissfto ele 
Orr; unonto). 

IJe A. Avcnier & Comp. e outros, pedindo 
e1·nrlito p;tr:t pag:~mento da cart:L de sentença 
eontm <L Fazenda. Nacional c passada. a. favor 
tl•J::l Sltpplicante.~. - A' CIJmmissão de Orça
nwnto. 

l•:l'a i:-;t,, ([11!1 tu qlltll'i•t 'fll<~ :;c lizt;.{;o o niirJ 
:H'Oili[Ktllh;u·" Si'. Mini:<t.:· • oi:L 1-'awnda, no 
]Jian•• I•hauLa:-n.íe.• tl•• 1'•"1:ta.t:: tlo pajwl
llltll'da, StiiiL eogir.:u· tlo au~uu:nt.u ol:t prutlu
e,,-.-,,, llaCiollitl, [I<LI'il t•Yii;;u· o que :illi:Ct!tlr\ll 
a oull'o:-l paiw.~. Oll•l·~. tltl(Jois 1le ~<c l;tH' lan
•:atl.• mii.u th~ss:L IUiloliola, s.l fo•z noco-;sal"ia 
JJO\'a nmi.;~il·• tl•l p:t po•l-mo~t.·ll:t. 

E' con>a <tliC uào tl:í. l'll:mltwlo pratico) Fic;t :'l'ibl'n a lllOSõL, a.té ultol'iiJI' uolibora" 
c i;cmo,; o,; Pxnmph:; tlo .J:tpào, do Chile o ç;1o, o sugninto 
tla Hali:t. 

Pt)llit'i:t finaill)cit J;:J :t :'.lin:ts qllc vic.< . ..;u 
auxili:LI·-me na. tll'l'tlSiL do~~:\~ Jy ms pt•iuci
pio~. unicos qucpoole!'i'í.o fazrw uengl'an,Lo·i
mrmr.o e l't>licitl<Lllo tln nodS<t Patria. (Jluilo 
bem; m,•il•• !Jcm. O orador J ínllilo cumpri
weillado.) 

Fi<•.a a lli~t·ns~J.n :uli:td:t "JI:'l:t lior:L. 
Pas.;:t-::lo ;~ lttH'<L rlPstin:vLt :w nxjll'tli

cntt~. 

O St•. Caa·lo!'l de Novaes 
(Jo Scc:rdario) pi'Ocede ;L lllitur;\ do ::1~
;.!llintn 

Otncio.::: 
llu St·. 1° Scnctario <lo· Scnatlo, de ltojo, 

clwi:mdo um tlos ;w•;ogi'<Lplw:> d:t J'OSJln~·ão 
do Congl'd~o~u Nadon:Ll, deYitlamnnte sane· 
cinn:do n tplll an~odz:t o GoYCI'HO a abt•il• ao 
::IIini~i.m·io dt\~ H.c!:u;iíe::l i•:xbi·i•Jrc.l o Ci·edito 
de F)U:Oilll8. Otti'O. - lutei i'rt'la . 

Do Mini,:terio <ht (;uerr~t, de 13 tlo <l•l'· 
rente, enri:Lnd~ a ;;cguíntn 

St'.l. Membro~ tln GongJ'ü::liO .'\a,cion:tl -
Apeosent:Lil!LO-\'O:> <t i nc:ln->;t cxposi.,·ito. q uc• 
me li•i dii·ki•la pel.• Mini::;f.l'•> d,•. l·:..;bdo 
d:.L l;lll'l'l'a. S••llt·,• :t nt•··n~,;i lad.• ,J,. nm 
t!l'C·Iíi.o t•~pPei:d da, !.]ll:liHi:J. o[t) 1:!7:-iS:Sr\7, 
p:l.l"L pag-<mwnto do m•dt•ll<t•lo dtwitJ,'i :~<1 

PRO.Jf:CTO 

O Congt·t~sso Xacional decreta : 

.\rtigo unico. As ft•.rias forenses, n:\ jus
til;a Joc:\l 1lo Districto Fed.el':tl, começarão rt 
2l tlc clezembro c tel'!ninarão no dia 20 de 
j:tneíi'U, c, ;tlo•m de;;tas, haYOt'á as que cor
I'UI'i'to do t[OillÍlli!O tlc Ramos n,J;ü o domingo 
da H.cslll·reiç-ã.o;- re\·ugaú:~s <LS tlisposíções om 
contt·:u·io. 

Sa.ht th~ sc.;;sõJB, lG de sntembro de. 190!. 
- lrinen Jfacharlo. - Prede;·ico Bm·ges. -
"ltfi.m.~o Co.~t.a. - Lui.:; Do mingues. - B1·icio 
Filho. - Ilem·itp'e Ln.gdcn . - Gp}dino Lo" 
reto. -.\lei! cai' r.,tií)l(ll'{íes . - Elpidio Fi
gueiredo. 

O Sr. Francisco Sá(')-Sr. Pl'esi
dmrtP, vnaho o ll'et'<!COJ' :\ dclibcraç·ão d ~L 
Cn1n:un. dou~ pl'ojuctos que ver~a.m ~obre 
a.;;,;nmptos cli1fet·cnüls ; mas aproveito a 
JtW;m:L occ:vü:'io p;tra :Lpro;cntal-os ambos, . 
atim de poupar temvo ú. C:tmar<L e a. mim '" 
necesshlade tle Yoltar ;i tribuna. 

Ko pi·imoiro proponho a concc;;são de um 
f'!'t~tli~u us[H'cial tle l.i'J:OOii,) par;L indemni
zat;·ão tle tle~pcza-; tla apr?.scnta.çào de pro
tltwr.os ll<Lciunaes na. Exp•Jsição !Lo Buf;do. 

Son dos q ne m:ti:s se ab~teem de qua.lquer 
inici;tth·a soln·c c!'ea~·fí:o llC tlespcms noY:tS 
on a;Igl';LY:wão tl:.L~ despe/as pulJlícas. En
~l't't:Lnttl, a. impurtanci:t Jo cre:liw que solicito 

(·) g~te discurso não foi rel'i>to pelo ondor. 
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nJ.v t\ t.alttno pJ~~:• . <~tllllfl1'1l:U~'.t.to:· a 1_1t1$~:t 
l't\gOllOt':tç;lu lill:\llCJil'<L, IILIIII, qll:tll<lll_ II1S$l\, 
stn•ia :ra,i'.ào Il<H\t t'tt~it'lll.l$ i\tl l\llillpl'lnwnto 
de unt tlovel' olc pa.u·iotismo. 

V. Ex. sabe tJIIO Ilost.e mon11~11to S!~ l'L'I;t
liz:~ em But'~~lo um gl~tn.lc l\Ot'J;;tnwn ,,_,, pru
tlnc.tt~s anw.t·i.c;wos. Pd;t :::ua impol'~an.·i:~. 
lll:>los rcsnlt.'l.tlos q ué .i•i Stl 11slão e.•llwn.lLI, 
pa.l'l\t?.e qllt\ sot•;l muito :::up0rim• :h ul~ima-~ 
exposiçilt):> uniYCt'Sat'$ qtw ::111 tut':ll l'~:tliza.Jn 
om tli\·,•ro>os p;dzo:> . 

O llrazil n<'to Sü Ú\Z nell<\ repros,•nbr ••ili
cütlmonte; etüt·e~·IOT.ll , ltl11l H' u m brazileit·n 
do oot·ajo~tt iniei•ltiYa, quo:>-. :mimad•• poto 
seu 1mtriutismo, to nll1n ;\ ~i :t t:H'l'lh tlt' lo\' :u· 
'' ::1U:t 11<ttl•üt a es<>~· t\<llllllli'So do ~1' .11J:tlho 
a.morieanu. E~t;.1 brazileit'ü i\ o :3:t• .. \ldtll'>l 
Medl\tdo. hnmem qn1' ·tt1111 consagr•~·ln toJ:\ 
a :;uo, \"h\:1, todo o ~.·n l'Slbro;o :tn bem L'it:tr 
c ao futuro du:>n<t f<t1llilin . 

Prop:~.gandist~~ tio nossas rit}ueza::; mitw· 
rat>s, tem re\"clatlo uma pr.rsen~l'<lnç·a, nma 
tl~Jie;tç . .'ío tle >o1'tbtleiro apo:;tt•lu, c l'lll 
pouco ~ompo conseguiu rcunit• CtWC<\ J.,• -!01..1 
Yolumes c cxpedit• }la 1';\ llnl'.~lo. "\ cxpusi~,:lo 
deste;; p1·oductos hraziteiro:l tom cxcólhlo a 
das prupria:l l't'Pilhlk:t:> :nueric:11M-< qHe "e 
fizeram rcpr,'senr.ar . O prolpl'io Chile, qnL! 
se orgulha. d~\ opulenoh do seu s.-.lo, uáo 
pode iguo.lar o. expü,;io;ão tla9 no::;"~~~ r iqnoz;'" 
minerae.-: . :.l<IS, pam 0hegal' <l c~tu t•e:;u l
tado, o nosso operos,l IJ<ttr il'io taYu ,lo lutat· 
cominYC'nci\"ei:; di tlh~uldo.tlcs. 

Elle encontt·ou-se do~ajudatlo de todos 08 
auxilias oi"fioiaes. sem dispor do r eeursos 
proprios cn.pazos de occorrot· aos s:\crifidos 
quo tinha de rnt'l·entar. 

Yaleu-lhe neste momento n. bon. vontade de 
um estrangeiro iJ!u:stre, qtlc, rdpt'•'"entawltl 
em nos::a patria ;t podermsa. He1mhlica .to.~ 
Est.'\tlo;; "C'nitl11:l elo )l'ort.e. k•m s:d>ido im
por-se á. estima. de t•Jdos os br;t7.i leil·o,:, já. 
pela. galhardia. de ca\;\lheiro, já pela h<~bili
daJe J.iplomatioa., já pelo a.fllol' que tom 
con:mgrado a esta patt-ia, que procurou co
nhecer, percorrendo-a de sul n. n01·te-o 
coronel Pago llryan. 

S. Ex. conseguiu quo, embora aquelle bra.
zilciro cs&ivosse complo&amcnr.o a bo.ndonado 
do qualquer rowt•so oflicial, encontra:~e clle, 
ao meno~. os mciu.~ de fazer t r anspot'Gar ui:! 
procluc tos paru. a. exposi c,: no o rlc a lli o : i u
stall<.t.r·. 

Entretanto, Sr. Presidente, o oxito tln. ex
posição tem exceditlo a. toda. e:>pectativa. 
Nella se fizeram rcpresent:n dilfel'ontcs Es
tados do Rrazil, sobl'esahindo :.íina.s Gcraes, 
Rio Gr<1nrle do Sul e Bahiu.. 

8:\~ 11 ean·;i.ll: tl<! ta l ~udt• •I H•~ t\~q t'XPt•si.._·;i.ol 
11~r.: i. l'•llWo\!'l't\lldol p;H'<L al.tl'<thit· as Yisi:L,; tl11;; 
e:qli t;;tlistas t\ in.ln:~tt·iao-> arnt:t'Ít..:<lll•l~ _polu 
•Yl';tmh' ai.tradiVtl qnn oll'oJ'CCl'lll a:~ n•li:!:l:\:1 ri
qm•zas lllÍlh'l':tOo:l, Ptll' n~m·;U'I\IIl IIIISS;t I'XllLI::Ú

.;oio, gr:\\'a:l a·1.-< 11.-;fun:l•>l •lo.~ nuss11s P•~'t'i
cio:;. 

l':~r;~ L'lll'<~minh:tr ~~~ l.t•a.ha lhol:-> •h t'X[ll•~i
t,'ào. p:t-t':t qn•~ ''~ :it'lls l't~~ttiL;tdo:; 1Ú•l "llt[lllllll 
p1',1,Íll•lk:til ,•~. ,~tunpt't' 1[111' •'tll'l':tm",; t!lll :\nxi
liu tl<t i!ti,· i : ~ r.i r a. b.\ltnllll't'i~:L 

E' ]Jl'Ot'Í:<<l qtl :\ II!S<~ t'<lli{~l'•;;io tlt~ pt'oHIUCGoos. 
l'-ll,ÍLl V:t lúl' \\ ~ ll pLll'Í <ll' :1 ;)l);(l(ltl;:;, 1J<IS.:;t t: lll 
rlillin•,1 nto~ e:q wsio;iw) tl1l,< E,;t.:tol,_;,; llnitlol:l 
actt·~tltit• o l.l' .'l. ll ~ h,11\lalllniH• l do o·a p lL;LJ :unn
I'Ít':lll tl pa 1';L ll lll).,;,:,_l _]1:\ÍZ. Jo:' 1\SÍ,tl 11 11 111 '1111' 
''\llhllt'lll Yis t:t , pt\din.!" :~ <t tr.on•)•l du (~~~~~
~~·,•s'~II }Mt';~ nm;t inil'ial.i\·a. opltl, tlt'-lj)tll't't\biol;t 
dtl$ rth'llt':>\l~ 1H'<.:wl~iU'ÍIIl:l p:u·a '' h-1111 L\.Xitu, 
nwl'\11.'t1ll tlllt ~ .. tl,, u ea:hl o ;u np:u·o tl·•~ tH· 
tt•a ll!!t'Ír•)S. 

B:\st;L, <'l't•io l'll, :\ exp11:1Í~·i'~o tln.-< 1.0 J';tt'L•I 
-p;H'a. 11hama J' p:u·:~ n:;to lll'••.i•~e1.o <L ht~nO\"•l
lonoia tlvs muus lllllll'<tth>s t'·.•lll•!!a~. 

(} Oll~t'ol ll~'Ojt•t•Ç,) tlt' lüi que renh•l ~~ htllll'i\ 
do :\pt·o~Oll1-;u· Yiza. tamhollll 11 111 li !11 ele ntili
tbrle. :Sio o; }ll'"l:P'L'ti~O~ tht no,:n 13ilotiothet~il. 
:\"a..:ional. 

Entt·e os !lo~ .!us~c l:'~t:thl'll!Cilnr.1ll•). 11111 tlo~ 
"Jn·int·ipat':> é o sot' dlt• o :wcltivo ll~' &otla:! as 
no:~sa:> t•iquüza~ i ntollt~dll:t''·~· é u ,.::r e !lu o 
l't•p08Í IOl'ÍO tlc ;·pdo~ t1$ !ll't)Ulle1o.IS tl tl ú~p i riLO 
nadonal. ,~ po.let•em o~ e~t.nuio~o-~ <lhi al'om
p;•nhat• o pt'U;!rn~o Llc 11•'8-~:1. en!1;ura ~~- o o lu~
cnYulvimento ' '" 1\ll::>Sa. ei\·iliza•·:iu . 

l:ma d<tS prillll\Íl';tS IIC\'0$>Í•.h;.f,•s 3l'l'Í:L tl:tr 
a um c~taholcl'imento do:sta Ol'dü11l nm:1 in
,;~atta.;oão mais ~l'gut·a .. \ ÜlSI.:Llho;:in atJ~nal 
(• nm l'i.;ctl pct'lll:tlll~IHC panl. a-; tn·eciu~itlaJcs 
tJU.: l<i existem. (Apoiados.) 

Coruo ü11oo e)iigiria um ,;;tcl'ificiu enorme, 
consig:uuro:- an meno::; h:~hilit;~1· ,,,.r,a, IJihliu
~ltet~a a sa.r,isützct• a um do; I••;ntõs prin
ÓlK~cs do sua 111i.-;:;;,\o. 

Para qu1·. ella sa.tisfa~·a a cs.<e; 11ns, t!· no
cesso. rio •JUC tq:lo.-; o.l etli&ore~ de ub1·a;; J>u
blicada.; IllJ Llt·azil :>n.iam ol .. rig-a.tlo~ a mandar 
exemplar de ~HU,.~ Otliçüos. 

:\"i'io é unn novidade. ,J;i, nsistc l:llll lt:i de 
1~'17, regnlttmon L<Hl:L por in:>tl'llCQi'íos rle 
!833, (J\lú UlltOL'lll"ÍIIlL (J:-Jt(L p t'OI"Í<luOCLO. , 110 
ltio de Jaw•iro, s•i1uen &e lltl-l':t as ubrás <LCl\li 
publicadas, C 11:\S lH'OYÍII t:Í:1S J~tm•ntina a. l'C
mUSII;t das obras lá publicada,s par:\ as hi
bliothot:(l.S das capitacs. 

Conto e vint.o ruina:; de ouro e.'itão a.lll rn
prcsentada..~ P., além rlos&as, grande cópia tio 
a.mostra,-;_ pt•ocodetttc:; tl<\S nm;.<las ja.7.id~ts do 
forl'o, do dia.ma.nto, dé cuhl'C, podras prccio-

Como, p .irém, lto,jo a a.cção do Govorno 
Federttl não se pMc estender sobre o;~ go
vct•nos do~ E,;ta.-1os, o meu prnjecto :\Uc1ulc 
a. os~e ptmto;tl•~ torl:1. a fóJ'1Jia justo. 

Acrt'rl i to ttne, com csta.c; simplc:; HXJlli
caçÕtlll, <L Camar<t cst{~ habilitad;.\ a. jnll{a.L' 
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Üú~ Íll~lliLOc! p :tLJ'iotil:ll;i 'llln lilll J;J'OIIXI)t':tlll ;i. 
Ll'ilHIIIa. (Mttiln Út.!il/; 111Hiln lnmL) 

J.<'ie:un llolwn ·~ mos;\, at~ uH•IJ'i"t' •l•~librJI'a· 
ção, o:; snguint,e.~ 

t·Jto.IJ·:r:-rml 

O < 'ongrn:-:so :'\ad• 111:1 l •·••sol v•~ 
Art . I." 1 IS aolmini:-:~l'•t•loJ'Il:l •In otli• ~ inas .tn 

tvpogr·aphi:t, liLhu;.:-r·:tphi:L, phol.ogt';Lpltia ou 
g'mvm•;t, sit.u:t~l:Ls 1111 llislr·ido l•'•~llll';tl I! "''" 
E-:tado:;;, s:·w oiJI'i;.:-ad1l~ a l'i ·IIIOI.t<•t· :L llildiu· 
tiHlii:L N:v~ional do IU•J rl1l .l:~IICÜ'o tl :ms 
OXlllll)ll;t!'I!S do t' ;t•l:t Jlllhli.·:tl;iio JH.lJ'iOd(•·:L ll 

11111 dn t!:ui;L ob:·;t dn <IIJI,J•a natut'l!'l.;L 11'1C 
llXI !I'JII,a 1'1!111. 

::\ ! . ·• J.:,;t,illl l'lliiiJli' U l ll'll rl id, .~ IJ:L t:.•lld.J• il.JIIi· 
~i111 lt!~.Ll , nitn s,·,o.< liVJ 'o.-;, JidiJoLos, J'evisla,; 
I' .i•ll'n:ws, mas L:uulwm Ílli[H'·•sms a.vul.;11s, 
ohr:ts tllllskan:-:, '"'ll'lrt:-:. planf.as. plan•Js, e>· 
L;uup:t.;, in ·Ir t-i V<! "" ol•l.id:t< jl•Jr [ll'tH:H>l~os 
phol.ll~l'aphi '<H. 'llll<l~, lllt!.lalh .:; ll uui,I·a . .; 
~·~peci1~i llllliliStll:tl io·;\~. e.JJisí•l<'l'aH.Io-se CIIIHu 
uh1·as olifl't~t'l>ll t•·s as t'I)Í m ftl'l!s:;i;,,;, uova,; l'tli
ç[,c,;, t!ll~:~i":; B Vill'iaui.e.< ,[e q II:Ll•ptrw "''"•:llt. 

;:i ·; . ·• (J.i uhj.:•·.I.•I :O: •lt.'YI.~IIl :>i! I' t'cllH!I;ti,[us 
COIII ; ~ Íllllio·;u:'l•l, <[U;liJdiJ lll'lll!~ llilll e;I,Í\'Llr 

expt't·:<~a. tl;t sua si~uitiea..;·ão, 1lu Slll! [JL'e•:o 
tlc Yenda n do nuuwt·;J dB OX•Jill]Jlam: d3. 
o•lit;ão . 

::i 3." No Dist1·i..to F!uJ,~rala l'f:tnes~a d1n-e 
elfedn:tr-sc n•> 1li ; ~ em 1111" <t ohra fút· pnbli
l'<ttht na illLIIg'l';t a 'lllCill 'i IIJ:O.Ildal' CXCC!Ital' 
n n.,.-< 1·:.-;t:tdns al•' ci 1wo cl h.< d1'P"is 1b pi l
hlh·a•;áo 011 l'llt.l'o'g' !, 1 dt!\'CIIf[tJ lltl.il;l {1J';LZO ~~~!' 
lt·,·:ltlns ao t'Ot'l'eíu o,; nX.!IIIpht·es a ta.[ fuu 
th):;tinatlo,;. 

.\n . :~.'' Xu t· a.:o •k inuiJSI\t'Y.tnci: l ti:I S Llis
posí,·iJtH do <LJ'f.i~o [ll'.!•·cd :m tn, in .·tJrt'Cl'<ÚI u.< 
<Liilllilli~Ll'<\dOI'l'S !b:i ofli>'ÍllaS 11:1 }H!IIiL de 
llllllt:\ tlo ;,o:-; :L if)O;-;, lím1.111l.<J u::: etlil.o:es das 
olwas ni'w l'l~llldtida~ ul,t·ig:ulo;;, lo~o •tno 
Íl!l'IHÍIIC u pt':lZII riu ;trr. Ju, ·;::; :'!-•, •• elfeetnu· 
a t · ent<!.;~a em tliH :-:~g111Hl•> pl'az", igual a•) 
pt•inu•iro, StJh Jl"lli.L tlt: apprulwn:<it" do t:xi•m
pla I' I li I I'XIllll)l[ill'll$ ,Jm·idiJ.:C . \0. [li'UC!ll';LI)III' 

i:il' l!t!ÍII II ;I! ti .J I•J;.!it l' ,. , 111\ll llllll• :;t I':L I) "ll'dt: 1,0 1' 
tia. lliblioLf'oo:•, :lo/u:ion:J[ a inJ'r;tC•;it •J OX•JI'l'Ílb, 
afim 1ln ,,,,rn:u·-.-<•~ nll'ccl i ,·a ]":t·a 11 'I' a .lustit;:t 
Ft!llt•r ·:d. ;t sólll<'<;;i.o a.•pri t' ·L 1!.1 •ltwi.l<t. 

,\1'{.. 3 ." ~;i11 o• rplip;ll' ilo.h:; a~ olot'ii:C: ll :t<·in· 
nat>S. JI<Ll'il o t•ll'<·ir u da. c<~nl. ribuio;ill) n "da 
app•·Hiu:n . .;;l.<, :t~ lll'_D\'t:l~it·nti•s ~~~~ ,.~ .ran)f,·ÍJ'tJ 
!JIIB tl'llll;"l.!I'~lll llll.ht~i~l,'lW tlt: 1:tft LOI' Oll H!Odt~· 
1Lot' Juullcthado no flt•a.ztl .. 

A1·t .. (". O;; ohjeeLos rc•mett.illoJ; :i. lliblio
tliiW:t :'-faciou:t! crat ob.-mt'Y;uwia. a est<L J.·i 
1 J'.lll~irarã.n p:•loJ:': (~OI'I'I'Íil .-: tl L lt"llllblii'a "'''11 
i ,:,•w::i·> tle franquia n gl'aruirla..tn ,Jn t'•J· 
j!i.>t.L'Il. 

Ar!;. 5°, H.twoga.rn-se a.s disposições em 
con tr;u•il>. 

~;Li;~ da.:; ~cssõe~, J fi rio setembro do HlOl . 
-Pnmds•:o Sti. 

() C:on~r·esso .Xacíonalre:wlve : 
Ar·t . 1°. I~' o Pot!ct' Exer.utivo a.utor'izarlo . 

a. :thrir ao Ministm·io da Intlu::ttr·ia., Viação e 
OIJJ·M l'uhli(:as u cl'Oolitoc;;pccial uH 60:0008, 
p:tt'<L occorrCl' ;~s d1~s~ozas d;t rop_r~entação 
1los [H'tlllucto.-; hl'<L7.tlou•os n:\ Expolllçao P[tfl
.\Jllr!l'icaua de llufl',Llo. 

ArL. .'!:• . l<.Bvogarn·i'C as disposiçêíes em 
c:onf;J''LI'io. 

S:tl:L rl;~s Scs~õn.;, l(j 1ln S'3tembt•o tlo 1901, 
- -Ft'ltnâst:o S1i. 

O St• . l••ineu l\lachado (') -
St·. Pl'e . .;ill•;nt.u, •luas p:Llav1·as aprma.'! sobre o 
}'t'oj<Jctu que apl'e;enr.ci. 

Xr:llo os : <tlJ.J lo::í q 1w as férias do fôL'O cor-
1·;\Jil t!1':i•l<J ~ I u: ! flr:zcm111·u até 20 de janeiro 
sul.J.;,:(1utmte c quo t<tmbcm cort•a.m f1l1'i:.J.fl 
11 ••.-<dll o domingo de Ra.m ·:> até o d;L Re .. mr
rnio;firJ . 

1-:.;Lc pl'ojocLo é jnstífic .~do pelo ~lamor 
rrua'ii unanimc dos iuter.."!ssa.dos na v1da. fo
t•cn~~:. o rlCl todos os quo litigam perante a 
jm;tir,'a. loeal. 

Si al•.>un~ intero.;s3s se oppõcm a este pro
jecto, n?1o sií.o, wda.via, · de ordo1!1 publica.. 

D•J li\:~:;r>, lflWnt <:onhecet· a nd:..~. forense 
tk.,;ín Capi~al, i:;1bn 11Ue as fér·ia.s nelle dm·u.m 
,[IJ r: td•l 'l'lu.~r·o JllCZ•lS,c rlura.IJI r1w~tl'o mozes 
p orqnc não t•::ti ~&c entre _nós, co~ll<? em pa.;·tc 
a.l"lllllil tclll svlo pr1s:;Jvd cxtstu•, <Liguem 
c:~nz d•} Yencnt· a tra.dic(~iic, fJ.I!a.ndo ella é 
tu·t·aig:vbt c (jllorn pos:m !ln...:tt•utr costumes 
f'ol'<lUSc:! :.J.l'1'1lig:tdos . 

.-\:'!.~illl, é a ob;ot•va.ção do3 factos. 
Sali!~!U todo~ qna.ntos litigam no fdro, 

w.l vogariiJS on it JtcJ·cssa.d_o.,;, _tod?S que teem 
nt!goJ.:io.:: qur. dizem rcspetto ;L VIda fot·ense, 
lfH~ ns f•h'i<L'3 1lut·am 1lc 21 fie dezem~ro a 
fins ,hl jan,~í t',l, porque e~St"L3 ó que sao . <t~ 
tl·:tdic<'iun;tüil c ain•l<t no~ mczr.s llc foveretro 
<! tua1·~·u, uu:l.\l'I'<L'hL.~ as 1lispo,;ições da rc~ente 
lei llllll man•l:t •111\J a~ fl\t·i:ts l't>l't':tm duranto 
~~~ u11~1.e.s 1lu rm·nroit·o e marça. . 

111'<1.. no 11\1:'7. dt• alol'il. nti3 tomos no~ prt
lllüil'I.J ::i dia~ •1ua:<i sempre, ou uo meto .do 
111 nz, :t ;;oHtan:L ,:u.nta .. dos H'&u q1tu _e3Sos dias 
intet·ealatlus :-:ii<J pet·•llllos, o a~ fét'H\S se es
tt•Lllhlm de l!l de u!'Zl'Jilul'll a.té moiados de 
abt·i L, i~to 1:\, por ·I mezc~. on '" terça. P<\rte 
tio :tnno. 

t•:st·J. :::impiCI:-: mo:po~iç~o h:tst;:~._ p~r~ mos~riLr 
;i. ( ~ · ~m:u·:t <Ili<LtHO é unprc.;euHh nl e llla
t!iand vut:Ll' lliii;L medida que ponltn. cobro a. 
''"l"· a. l>11.~n in •pt:d iti\::_~wl c in,jn~tilh.~twul em 



A~NXES DA (':.OIAIL\ 

nm pa.iz ondtl._ ali'm d,, t•.l<l ~" a::l ont.~·as p1'••·! :\~ -~im. ~-, in,[:II•it.:tn•~ qtlll _o ,•,·ir.,,,.í,l p:11·a. ;•, 
toLla.;-l'iL•~. a ju;:~i;:a lh'a. snjtlt;a a mal~ t'::<ra.

1

' l'b"::<t(l,·a~-·~o ti,_,,. \'ot't'•'hls Hao ;~~;~· n - .:t ~~~'-'•·o 
Tt'llho ,•onl'lnitlo. :\$ 1'•'-~Jhl<'\;t\'a~ n • ubs. . 

l'ots ht•m. qu,'m <[HCl' •tnt• <'$Ltllhln llll\YL
nll'l!!.,, , ... ~r.-tli"'·i•·· l d<< s l'••t•;-,;i. ·s, e.•nr't·on '.:tllli.•
•IS. Yt't':l tpll' ,, \\l1'l'''Íil ,f,) E-'Laolol ol11 . \l.\;:oia~ 
,,,.,,;i ntllittl ::!ltpt•ritl!' :w::< ,[,. 1-::<pi•·iltl ~ .\ \lóo ,. 

:::a n b C:tr.ha t•ina. ,(a lllt',tina das-;,,,. quo t'<lllt · 
pd,, aind:t t'<Hll tl -' dt• d :ts,: .lm:d:.: •' l"l·ao!:t . 

O §r•. Ra.'\:ntntulo de :\lirantla 
-Sr. Pre;:ident·:1, l1t'•li :t pal:wra }lara ~nh
m3tter á. consitll'ra~:'to da l':L•tnt't\ ttlll Jlt't\
je.cto d.c lei qne tt.'m pM fim t'i<.'Ytu• a l':t~t'· 
got•ia da "\dmiHi:-:~ração dü:S l'tll't't'io;: tk ,\ \;t
gJ;\s; e t'Oil!O son (l:tqth•llt~::ll}Ut' pt'!lSam •llltl 
.ueuhum projecto ,1,,\·c sot• prOSL'lllC :i I'C:>!'t'· 
ctiva. Commissão som os l'unJ.am~'ntos qnü ,, 
dek1'minam. Ü'i\f!:LH1S t'tllnmig:o e f<\r;'w p:\t'fl' 
integrante do llll'\t tli::lt'lll''-'t). poi::< 11 :t•.ll'anhtl··· 
da hor:t, C·Jlllo pt'l'YÍ<l. nJ.o pcwmiLI. ~ minha 
Jl3l'lll:\lll}tlcia th.'sta tri bnna. 

O proji)l'tJ. eqnip:n•atllloo l'nl'rl'ioth; .. \l\
gõa.s ao d.o .\Lwanhi·.l. wm. a.lt•m tio out.t·a~ 
ra.zlíes. a~ SL'gttitltt\S. qno ,[,net·minam a h'· 
galida<ie do sua pr,)e~;,1,•ncia : 

A:> rondt\s das tlín~r:.:a~ tt•lmilli:>tra~·(ie:> tiP-< 
CJl'l'l'ios não &com Stll'\' id.1 de ua;:t' p:\t';~ :<na 
clas;:iticação. an to;: o sen movim,,n to po:>t.:~l. 
isto t.J, o labor iue,,~S<.Hl~ú des3as reputiç:í:':'l. 
pwa. as qnaos não lu ,lJmingos, nem t'ot·i;t
do~. nem ho1·as tlotet'lllitU\tlas do dia ,, ,[a 
noute o. sobrotw'io. a immen.-;a rcsp>n":tbi!i
dade de todos os Sl'll:'! emprega:los. dl'3,l<l o 
estafeta <ttt~· o a.tlmíni~tradnr. é. l(ll-1 t:•em o.le
r,eemina.,lo on e.na.bdceitlo o l'l'i ;,,t•io pat\L 
essa.. classifie<~ç:'to. 

Demomtra-se facilmcnto. 

O Clll'l't1ÍO tl' .\Ja;::•a·:. p<>t' dinlt·s ·l~ , . .,,np:t
n!tí:t$ tlt• tt : ~\'t'!!:t•::·u. !'<'•'•''-' •' 111:1 Lt~ oi i I'< ' <' .;ts 
d:~ 1-:ll!'dp:t t' 1-:~L:t•l",.: l'!liolll.~. 

0 plll'i.O d:.J \[;LC.-it'l \;O St'',ÍIIltl dt'l!l.t\' ' " 
pt>l'f.tlS nt:ti:> t't\'.jlll'ltl.ad·•,: dl' u.h ;I, Ho•j)lthii•.' .!. 

.\tfl'll"<'lltl t.l ;i l't'.!!lli:tt·i.l:tflt• I' •111 'lli" ,, 
~t't'ri~·ll Jl~l,;':a ] ~·· d!' • 'llll't'llh;ttln t'lll \la•·•·io'•. ,, 
l'Ol'l\'i•l '"' L·•n,lrn: p:,oliu n ""'·''1'1' ola llit···
'''·Lli'i:l l;l't'ai olns l'<ll'l'••iu~ pt>i'rlli~:~:·tll Jl'li':L 
t'll\'ht'lltll'.'l li•,•lnd IS ll"ll':t !I t'<ll'õ'o 'i o d,l .\h
f(ti:IS. ljll-lllolot l.Í\·t· . .;~,, oi:• llt'f nol \1 -:t-: 1'111 ll'.',fl

s[l,p pl'!o• L~lil'l'ei ·. > tl<l i't'l'tnllt!•uo•• •. o·o:n o qu;tl 
ti 11.\ ;\l:t!!o'J;l-< tt'll\ t• ·;L;tolll <'til l'Olllllllllli
eat,.';\(} tlit•Zt.•t:l olht·l-lnu•nt.·. p ,,. IIIIIÍ<I oi •,:; 
vias r.-n.•. : t~ tl•l l:.·.·il't• ;\ l ' . dllt:ll\1~. ;-;ui ,J,. 
S. 1-'rauei,,IL," .. -\la~ú.ts Rail ,,. '" ,. :'t'll" r•.mt:ws 
d,, l;h·,•:•rio I' \ " [, •o~·n. :tht•:ui·'•'lltl. • r. u l" 11 111 
p~ ,·etit'iiO tiL' -lli:' !\'ilunwit·lls . -

:\lt\Jll da$ Yi:t:>-t'ol'l',;:t.; lllt' tl •'illti;L· l: l ". Lt'lil 
aintl:t t.l l·:;;&a•ln tle ~\la!.!,·qs <\ l·:o>&t·:~tb. tlll 

Panto All'dll»J Ctl lll ll li l;.i l ol! t l•'~t'll ', p.H'l'J
zethl0 to,l:ts lllll p.•t'c'llt'SJ oloJ ,·,•t·.·a •i • li• II 
KtLO)ll·cTI:o,; . Ll l]llú p l iLll'oi:::l:tt.~ll ;1~ C.l!lo' ot'l'•l 
par:< I) düSell\'ul rillll'tHo_l tlu ::'J'I"oit;::l pü,;~ d no 
K;&mlo 1'Jl'•~l'id'1. As adm.ini,tt'iL0Ões dos Co1·reío~ do;;: Estatlus 

L"nidos do Bra.zil sito didtlitlas em t}natr11 Pu r c.~ta tcr.ttS I' t·.m.tn.··tu1'.'' -:.•t~-:, o l'ut'i'<'Ío 
classes. d0 Ali\gOJ.S, t'Ollt aug·m:•nr.u •ln ~11·1 1k .<p,•z·1, 

N l" classe pertencem os corr(lios 1.Ins Es- nxpode malas 11a t'-~ .\;mas llt•lh : . . la '"h:i. " 
ta.dos tlo Rio d.c Ja.ni!-iro, S. Paulo. :\Iitn:::. mil'ül'in ll8 g,.,.ltln do l'e:·n:un!llt, ·o t' par:t 
Perna.mbncu. Rio Grande do SttL ll<thia P Vtli<t :\'uva, l't·~iJI I'i:i. C.ht·at•ú .-: l'v t·;, •h 
Para; á 2•, os do P<tt'amt, .\lllazoaas. Cc:•,r<L Fullt:t no E.-<taclu ti;} ~c!t';ip<•. 
e Maranhão; â :~a. os do .-\lagua-:. E~piritó Exi:>tt' lll ainol:t no ftttm·u-:" E--ta•lo. ,[,• tfll'' 
Santo e Santa Catharina. ; <i 4a, O:! •lo:> de- SOI_t nm humilde ·~0(Jt'l'8c';tt:ttlt.l, tln:l.·; t'<lmpa
mais Estados. ninas de n:weg-açau, tttW lltlli!,.J t:•IIIL!'i!orwm 

Dos correios do i " clMso ~ómonto s. Panln para f:teilid<ttle · th~ eonil!lll!tica•:;,L'S ,, a e
e Paraná em 1898 o 1899 o Rio Grnndo do cumnlo do soniçu postal: -;ãn eii:L-.:: rt Coo• 
Sul em l89J deixaram ;;aldos no ultimo tlc- ,,a,. l/i" de Xat•,•g•T•."'''' Fl~<ri•tl do u.,: .... ) S. Fm,,
cennio de 1889 a 1.S99 ; toJos o:> tlem:ü.< dei- cisco, Ctt.b~ rap11I'es n:t l"ll>!'ll.Jil rc.;ul.u·mt•;tl,l' 
xaeam grandes deficits. ;;cndo que •) defi.cit do de Pt'nctl~ a Piranha~, mai:.: d·· ~po kilo!tW
S. Paulo nos ttnnos de J!)93 a. 18~17 ch.!VOn-~0 I mctt•os, laz•m-to cscal;t 1Wltto: ili{•'ll• ' Í<L" dn 
a cerca de 900:0008; o do Rio em unt .~óannu c. .. rre!n ~:ituatlas l'tu amlqs a: mat';.!Pn:'1 do 
já tem fornecidodejicit ;;upeeior a :~.UOU:OOIIS. rio; o a. Uo, .. ,,.whi'" l'i/"; ·e,;,c,•. •tnH n · ·. r.·g ~• 
como om 1896, qnc at~ingiu a:J.:-l74:4!2:)G32. nu gr?::H_Iu o_ m:lg\'->r.osa. lag•n 11.\:'>\t<~'ABA, 1le 

Nos Correios do 2a chs~e, sóment.e Ama- :\-~at:<\10 <L ctda•lt: do P•lar eorn n:-:c;tl; ~ lH~la 
zonas, por circnmstancias extra•Jrtlinarias cHlade de A!agoa3, l,uc;wolo no:> "P•W&os mat·
de seu commercio, em 1<)9S c U:!90. tH's:m> g-inacs quando !ta pas~:tgPit·o~. nt•lis GG kilo
dous annos, rlen nm sal•lo total de 15:000:0:: c metl'J~, alóm dos ti•JO j<1 mencionados. 
tantos, mas em 1895, lilHl c 1897 seu rtei;ât .A tudo is>o accroscc. o Snt'\'Íc:!O do di ver~as 
foi supe!'ior <L cem contos. Paraná., Ceará e compn.n hi::t.~ dn n<~ rcga~·ã.o custcit'<\ t'Olll fl8-
i\Iai'<mhao deixa.r;ml r!efi'-''ÍlS ];:unhem. cala P'll' :\lacr.ir'l [j Pmwdo, do IJII\'tl Bl'~7.i-

Os Cor~eiost.le 3a o 4a classos,natuealmcntc, loi1·u o Ollt.t'<ts eoiiiJlanhi<LS n;n•ioJJ:w.< e <'~-
todos do1xam defit:/.<. I te.•,n/CiJ•:.ts, ,\LJ~)r J<O ~Et~n•:-1 ''r~ rxi·uo~•::\o 
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)'lllt FS'I'.\J'J·;'[',\K .\ !•ir, 1·: A 1; .1\',\J.LO 1'.\I{A Ml SG 
AOI·::'\<'1.\S 1>0 E~'l'..l 1>11 • 

Tucl·J I'S~r. a~~ irltw S\ L'I"ir,:.J !': fH LrJr:om :L 
nniOL' t'OI{IIIaridarl<! p.H' tllll po~soa.l J'C l11zido 
que n:·'" d:í. p:u·a. ,.,.,·,•z·tl'-s•:. . 

() C<ll'l'I'ÍII titl .\l:L;.('O:LS tn111 <llla.:-1 :\;.('OIII~l:L'l cl_; 

2" claS.'lll '(IH: p:tga•n H em ti f.t•:tn val•:s }HJ!>L:ws: 
;L 1l:t ci<la.lo <lo I'Clll\llo, '11111 1! o ccntt·o rl:t o~
Jh~lli•;ito Úll mala~ p:t~'<t •> int•wi•ll_' do,l•:~t·.' LdrJ 
,, f.odas :t~ a;.{lln•·•as SJI,n:Ltl:t!> 11•• H:tJxo S.l• 1 •tll
ci~··-u n [l<tl'a to•lo>~ "" • ·O L' t'~!Í<.I~ d;~ ltnptthliG-•., 
o moviutnnt.u 1les~•t :t:,riJJH:J;t <l;t <:HI;tdn il<: Pe
nedll l~ (!Xtl':L' Il'llin:l i'io l\ 11 Sl'l'l'i<(IJ :tlli Ô fl'iL•J 
:o:t'lll l't'el:uu;,c:t~ · ~$; a ,ur.t·.~ a!,!-):Jtda •' :1. fltl .la.
l'.J'.!UõÍ., t> ' ljll IIIIIVÍIIII\ll ;., p "~··,I,·, IIIIIÍI,I) IJilll:-<i

lh•i·and. I"'"Jl >l't:i .. n:utd•• 11111 s:dúo lllt!IIS:tl ole 
du11:~ :t LJ'<·s e••nt ••s d<: J'(•i,;, 

.\ d<lad<: d 1 .\l;v:ni.·,, "apil.:tl do 1·:-t:vlo, 
ainda l'"'' ~11a I"Hio;:'t" ~···ogl' ··t•llir::t, (:o pun i; • 
lll•'•dio da ,.,; . ~:d:L •k tn · lu~ ''" fJ 1<(11111. • ~,; lfll<'· na
"''g:<Jll da ('apilal 1·'(\l:~t·;d :t·• : \fll,tz•ma,:, <JIJ 
\'ii'H•\'11!'.-;a, th 111111\11 '(lll~ l(ll;t_..:t St:lll]ll'C O>!p<t
<(lll'f-H i <lO Slll 11 1lu JIUI'f<! IJitc~.UII IJIIL ~fõL•~I\ÍiJ 
110 111\:i'UIIO t\h. !!IIIH'III'J'I'!I(o ],.;,;<) [lai':J, lll:.tÍOl' 

;dr<~pcllo ,J., Sl\l'I'Í<;o l"'sral. 
1·:·, poi <, iH >to 'I li'' niw ,.:,• mar:: o t:slim11!o 

dt l!ill]li'P~:tdo :. '111 : ,-"'U ~;t<'I' Jill'illll õlil CIIIU

(Ji'ÍII!Illlf.O ,( J <ll'\'C L'. ll<'IX 'LII·l<>-SO U_l: u[,:V~Ll· O 

t'•JI'i'lliO 1h: .\ l:l.~o;l; :i. e'a:;;e ,:llp!•t'l n·. 
o t'e.rnl.wull.l',:J •I JS eort·~dos n > parag;•apho 

uni··•' ·,lu ;u·~. :~11-> di:r. •[11C: laudn:111 ~;orleJ'tifl 
:;,_'}" c.'lr•c,t/a.~ de r•ltt.~'''·" as rl'lntir.i.:~ll•l.tt;tie;,· }lfiS

f,,,·,-: IJ''(' lit·crt•io ullll"ililt)JlfO r/e ('IJrrc.: . .:J,OHtlr)il
CI·, , }' .~{tJ 1 ,,,_. ,,1) ,~ (t/t'r ' { ur, d r· ntt { ,.,j d, • rlas . .:.e S•! -

)lfl'Ítll'. . . . . . 
1 IL':t. pc:!n !'o1I;LI.ui'J<J ,);L IJl rOCI.<Jt'lõL (,fli'al tlc•,; 

Cut'L't1Í•J~ :t}ll'.-·~ent ·ttlo rm 11-l~l!.l :;o vurift •.a •111e 
o CuJTeit• t1.1 ,\l;wfm:::. •le 3a d;\s.·;c, TJ-:\' E 
?.tAJUJ; ~H>YLitt::-.:To olc eoi't':·.;pnm1cncias 11 lle 
111 :~l;Ls 1nu (s:~.-: tl•> I[IH• o C.JJTCio U•J ~stu.d > •lu 
~!at' ·.nh:'t:•. ftllll •! ti .: :2 .. classe. . • . 

(I S:l!!!li n te conl'l'"nto. c11j :t r,;altthdc ll tn· 
conte,'.a,\'el rl\~lll•Jnsr.l'a p .lJ' o..;.-l\l ia.<lo a lJI'O· 
t·Ptl:HH:i:t lo-.ml ,1:1 pt•ojcct'l, rm t[IIC a rr.p1·B· 
sm1 ~<l<;:'t•> alago:~:nn. pctlr a_ cle\'a<;ào da ~ \tl'-
1-!IJI'Ía. do CoJTI\111 lle Alagoas. 

Eil-o: 
1'•tt.al•l0~ n1Jj,1ctos posbtlos: 

.\ l:t~ ,·J:ts ......... . .... . 

.\f.u·anh:i" ............. . 
Tr·l.:tl dos ol.ojtlcto,; em h'itnsi~••· 

:\ la~íli~S .•........••...• 
:\·I;u·:mhiíu, . ~ . .. . , .• • ••• 

'l'obl elos ol.\jedos •li-~trilmidu;;: 
Ahgih~ .... . ... . .. . .. . 
:'o!at•a.nhiio •.. .. .. •. , .. 

}.bl:t~ r.xpe:l idas: 

i\ L•g,ias. . • .. . .. . . . . . . ... 
:'o!:tl'<~alúo ....•..•.....• 
Cam:\r:t Vul. V 

21!.!. ili~ 
1;5.046 

}:1-l. l!Ji'! 
4~.0\17 

:ns. G.2!.J 
228.7!l2 

;)li. l-ll 
:J.!INO 

.Yf:da.~ orn Ll'•tn ~itt>: 

A l:~g-iia.s •.. . ........ .. .• 
i\l·u:a 11 lt:Lr 1 •• , ••••• • ••• , • 

\Ial;L'! recebidas: 

Alal{•ias • • ••••••• . •••••• 
Mal'anháo ............. . 

u.G3G 
3.003 

5S.(i9G 
7.1:162 

A Atlutiui..;t,·:t!;;-i.o rlos Correio;: tlo Awazo
II:LS, t;tJH!J.mt dt! ~· t:l:L'lSH, :Lind;~ dl'monstrou 
lllfii' Ürli\IILIJ de COt'I'(JSJJOI!UOrtCia lj'íFI·:IUOft aO 
do \l:Lt·auldi.(J n, portu.11to, :'Linda muHo iufa· 
rio t' a. o •lo Ahg-ti:tS. 

Niio t;u;-., a rn'Hm:t:tpt•eeiv;ão soht•a o moví
ment.o ,l,:l8!J!J put' ter· a. IJil•,J.-:tol'i:). Gcr.Ll dos 
1 :orJ·,:i•'· mn ~ou t·ehtorio rcliwente á.'tuella 
armo, c1 cix·uh (!I) (lomon tra.t· do.~ef'imina.dl\ · 
lllllll Le p :1lu.s adrnini~tL':tCÜt~ .; postac.<J a e3;a
LH I.b::L tl:Ls cot'I'Cspon•lcncias, r.twndrJ-ü cm-
~-rlobu.mnutc:. . . 

r.,~,, •.nto ao num:!l'J de agnnc1as, quo 111-
di<.:am cn-i,hntmnon~!l o gt';io (lH sct·viço, 
ainl;t o <.:urr.:ir1 do .UC~._::{oa~ lev;.L vant:tgnm 
s•1IH'P. uutt•o.; til! c!a;;se sup.~rioJ·; p.Jr exmnplo 
P:Lr;i, rruc t! de Ja. cla:>,;0, t ::m G ·~ ag0uc!as, 
Amazonas tle ~a clas.;c brn 14 c ALt~o·is, 
"p.\z:Lr ele tP-1'•111'1 supprln:i~lo lO . agrncia~. 
f[IIO mui ta l'al ta toem h!t to, <uuda. tem 
5ti ,V:J·::-.:r:J.IS. 

At1: mesmo pnlo lado de sua pepulaçã.o, se· 
vnuclo o penultímo recenseamento, que 
7,:orla Yig-or;i. Ala.go:~.s, não sú t :nn vant::l.gem 
sobre E~pirito Sa.ntu r! S;~n ta <.:<tt'harina., de 
j~rnal cla!>~J. c .JfllO sobre o Alllu.zonas com 
lli.(llo) lmbitante . .;; :'ola r:.l.nllão com 4:30 .854; 
P:tt·;ut:i cum ~ W. -!9 l e Pa:·ú. :::23.4:J5 -Alagns 
t:om :lll. 140 ha.hi tu.n tas . 

Elll Yista tlv nxpo.;to, é de ~otla. ju.~tiça._ a. 
eli\Y:t~:lo lle claS.i3 do Corraw d~ Abgo:~..~ 
p:Lt·n. sm· e.tnip:.trat!o ao elo :'ola•·a.nhao. 

:'ío 1·::-:t<~ilo tle Alu.go:ts não In cmprc~ad~i! 
re • .lct•ans on cstadottes que, em rcbça.o as 

.~ n<~s c:Ltcgot•ias, tnohu.rn vencimen tos igu::;cs 
aos tl•JS émpr·egado~ do Correio ; nas sec:re
tn.ri<t.~ de E:~tn.tlo e em qualquee ramo ;h ad
mini;;trn.çã.o pulJlica esta._doa.l, qu~1quc1· loga.r 
do n.nnuu.~n$e ~çm vonctmcntos 1gua03 ao 1lo 
·~unt:tdut' do:l c H' leio~, q no é o sub-dtcl..! dn. 
t•r.p<wt il;fi.o. 

N:L All':LIHlcg<L c no Tclcgra.pho a~ C<~· 
l.ll)!Ori:Ls iafel'iol'.::;; no f[H~dt·o b :nn ve,_Ict· 
mt)o ws iguaes ;w,; tio l" o!heta I U? J. COl'rt1lfJS, 
que é cltt1fc de secc::io c o i'' oUt~tal <tuHI<~ 
Jh!t·cebJ l ::m:J.3, com;> no t·egunen p:\8-
~a<lo.,. . . .,. \ 

AL'm do <fllC <L·~tma fica. exposto, lli\.0 e 
ocio,;o L'<)eord;u• em :tddibmonto que o_Jonwl 
dn 1/r.•~if. t:lljéL odiç[o deste <l11tl0 !Hl.'J 1110 
yc1n :i Innmot:i,L, pnblkuu a seguinte local: 

,, o \fini.>kl'io da. Iorlustl'ia pediu ::t 
Dirc.~l;uria G~ral dos Cut·rtüos p~Ll'a. in
f"L'lll<U' solwo u nwYíl1le!lto •1•~ correspon

lln 
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tlL'lll'i:t na a.,tmini~ll'a•::i,, l'•'~t.:tltiP Fst:t.tl•' 
tl:t Pat•aln·b:t tltl i\\ll'Gl\ niw ~,·, t' tll , .,,_ 

!:trilo :ltl~· a-ll!ltlS dt• 1:'\lS ~' 1\llli l L' aut,•
riorc>. t'mno em rl'lat;àtl t'OIH o •k tHHra;: 
ad mini~tmt;'líOil do :;~ l'l:tS~ll, t .. •ntlu ''111 
Yista. o p<\r:l.g't'al'llll uuitltl i11 fillt' tltl 
at't. :-J05 tlo rL'goulamt.mto YÜ!~~~~~·. atlm 
de r N;ol\·N'·St\ •· ~tlbt•e a p,·juw~-:\1) dt• 
e.ln.sso d.<Htnella. :ltlministra·~;io . ~' 

Diz o art. 30::0p:n\\gt•aplw un Í\'ll, i11 f;,,,. qnl': 
.·ls admim:st ;·açcit·~ dtJ ;?~ deiS$,' ~'<IS$11 roi<l /1111'11 

2,. da::s,•, qua11do tiO J'•'l'iudo ,/,, l,·,·s t!IIIWS 

aprescJntarem rt'lld(! :<I!P•'~'Úll' a 75:00D~JOO . 
Sr. PresiJ.onte, :1. renda da :\,lmini:>tt•a.;oiv 

!lo::l Corl'eios de Al~t~úa$ I\ O nltinw tt'it' nniu 0 
de 172: \llli~iOO . ~ 

O projccio, porlanto. duYü St'l' ;w,·0it-ol n 
o tltHlVortido mn lo i. ( :\}'oiadtls: muito 
bem.) 

Fica. SJbl'o3 a. nw,;a <\tê nl~t\J'itll' dt•lihL• t·a.;oão. 
o St:!gnintc 

1'1{1),1 J-:CTll 

O Congres:!o N:.~.cion;\1 ro~olv-1': 
Art. I . o E' (llcYada. <i 2" classe C!llll o 

mesmo pes;;o:~;l c v~ncimcntosJa Adlllinis~t·a.· 
ção dos CorreitlS 1lo ;.[aranll:to L' llO" Cnn·cios 
do E~tado de Alagôa!>. 

:\rt. 2. o Rovog<\m-~o as disposi\í:Ít'S em 
contrario. 

Sala das sessões, l!3 de setembro !lo 1901.
Rayliltmdo de Jlimndtl: 

O Sr. Fre d e ric o 1-':lorges 1liz 
quo qnasi no começo desta se~s'to o illustrc 
Deput:'l.·lo o Sr. José Du;\rte •~vrcsmJrt)u uma 
ioditla('~lu para. que a Comnü.s:;.').n t::OIHpden te, 
reunindo as noss;\:>leis sob1·e auxilio~ ü lavou
ra e á:s ind11strb; naciouao>, ap:·es,'nh:<::l(' 
medidas t endentes a salYa.l-a.s •l:l. tJ'Í:lC que. 
a.$ n.s~oberba . Esla. inJ.kar;flo foi 1;er ás mãoll 
delle, orador, e imprc$sionado pot' ella. c pJlo 
aspecto ria crise das ioJustt'Üts, o leno.lo o 
magnífico trabalho do ex-DeptH<tdo o SI'. F. 
Simas, apresentou um requerimonto pcolilulo 
não sOque este t!·abalho i'os.>c publiciitJO no 
Dia,·io do Congl'tls.•o, como ainda I'OSSll l'ilmet
iido 'á Commi~>lio do Ül'çamento. 

Ha já. mais de 30 dias e não lhe con~ta quo 
a Commissã.o se tivesse reunillo para o;;te 
fim. 

Como pensa que o Poder Legislativo tinha 
a oh1·igaç!ão de pt·oct!l'<tl' meio.> para attenuat· 
os etfuitos desta ~i waç.."i.o economica o finan
ceira., e desejoso de ·con ~l'ibuir pa.r;~ que se 
tome a iniciativa. na. regularização ll<~ situa
çã.o carc.biu.l no BraziJ, fm·mulou, do accol'uo 
com o trabalho do cx-DCJputatlo a rp te se 
referiu, um pt•ojec;o que Lom a honra do 
otferceer ;l con.-;ideraçã,o da Camn.ra. 

(\lllht\ .'1' a ;!1':1 I [d :HIO •h• :~·""lllllpttl l' po!' 
is~'' llWSIIltl P•'•''' ;~ :1 tl.t11ll;:w d:~ t'ollllllli~~~L•• 
·.·. '1'''' St\l':\ l'l' ll tt•t.t;i,lo• . li~Jl ' l':\.ll • l• ' t[lh l ••lia. 
cn y hl:n·:L t•Sl't ll'~·os pa t·.~ <[IW llll<tll Lt> ;o,nlt>s 
:.:t•ja t•lle ::ubuwt,itlu :i ,Jb.:ussü. •. 

l\mlb ullc ao llOVt't'no 11 tlit·oi to tlxdu~i\·n 
tb t'XJltll'Ga~·ão tlll l'a L't~ ti da lu.ll'l':tt•ha, Collllll 
Sc1 n' dtlS prin<'ipatl..: at•t.j~,;~ ft l ll ' lo'. 

Lt'tllht·.\·::H' ,Je qu,, u St'll illus r.l'<' ''"llo·.~a" 
:'t•. H: n't'lJ~ F1·ant'•> \lll',·t·n,·· ·u 11111 Jll'o.i•···l,, 
mai.{ llllllh'lltJS ~l'llh'lil:tll&t'. dando 11 tlil'o'Í L•> 
olt• expnt•ta\·:·w til) t':d·,; :i o·nmpanhia _nal'iun:ll 
Ull l'SÍI':tll~L'Íl':\ tlllll :;L' Ul'l!:LIIÍZat•. ll 8L'll _lll'd
jet:GO. pt)t't~lll. ,, nll'l lull', pl'l,, uwnos t•nu o 
lhn·i~·' qno lhld úria a· ll·i1· d:t t>tltrr~a •lo l llll· 
lt!lp:llio do c :t!'t'> :t t>,;tl'all~··iL·•'"· •'-lllllll t;~lll· 
bt'lll a tli tlkulol:uh• d:L lll';.:anizao;:'lll ti•• 11 111:L 
t'tllllpanhi:~ na<'innal. n:L •pl:~tll •:\ :tt~Lual. 

E:<jh'l'a, pois. •tlll' a t\HIIlllÍ;(:>:'I" t•-;•.uofan.Jo 
ao nw:,;m ,, 1-tllltpo ,,;; dou:> pro~j>'>'L•l:l l'llli t.t.:l 
sobt'tl t•lh•:; n . ..:t• lt pat•,•et>I', ou n!li'I'I'~·:L a~ 
lllt!tlidas •tno> llll' pa l't'L't~l'!l lll m:li~ at~lll'l:.~la~ . 

Uma ·~•llt~:~. ]lut·,•m. t'e<l:una L:lliil in~j,,_ 
tond:t, ,, a m·:wncia, t:in IILI• 'l's,;;u-i:~ "'' Ih•' 
atil!lll':\ a apre~t•nl.:l.l/10 ,J,,,InahplOt' llll'•litla. 
contra a Ct'is.! acw:LI. tJiuil•• f>.o,, ; ,;,ui/" 
ln•m .) 

l~ka solJro a. 1110~1\. a.té Ultü i' Í II I' tlo:li hl'-l':lt;';"(.o, 
o Sl'gninto 

l'ROJt:CTO 

O Cnngt·cssq ::-l:~~·iollalt•l'Snlsn: 
,~rt . 1.° Fil' :~. o Gon•t' Il•l inn·Aitl" ,j,, 

direito exclu~i\·n da expot•&at;·àtl tio o•ar. ~ L\ tl:l 
bol't'ach:t . 

. ·\l't. :?. • E-;ta~ llll'l'•'a•l•H·i:J.S cmb:\t'caol:\s 
para. ~xp01·ta.ção ~m·;·w <'11 Gro;.ru1•,; a•' Uon•t·no, 
qnu pela imp•!t'&am·i;t da nmola nu ox,ot·io l' 
fi<·(t1'iL I'<JS\)•. HI ~:\, \'0\. 

,\l't. :3." ,\ ;; ai !'an•l(lga-: ([llll dl'.~p:Lt'haJ ·om 
c al'6s n hot•t•ach;\ destinaol . .~s ;i l'XlJOl'ta•:<"w 
thm."i.o ao,: sons oxp.:•liiorcs on (';~l'l'egadot•os 
cor~iflcailos de omba1•quc rm oluplicata. 

,\ t't. -1." Log-o qne n:::<rs ('üt•titicailos SPj:nn 
cxhibiuu"' no P:<l.<\belcdnwn r.o d0 1\l'<!rlito, 
CJ.llll o Gon>t'l lll •lcw•·min:u·, o r. :-cpeolirur o u 
carreg tdot· s•·r;t ct•cdit.a.lo t'.ll\ eont:t tl•• coni:i
gn ·.ç?w •l rccel!l't':i. ne.-'~u anta tiO"; . p•n· a•lean
tamon Lu du ='Cll l'lll h:t,J·q lW, t!alcu lados pola. 
cutaç:i.·J da JJ<1.tlt<\ alfantl•'t!:\J'Ü~ um vi~~~~· tm 
Sl:mau:L •lo nmbar•ttlo. 

Art. 5.• Para p:·ovl'r ao <•!l r!;tntanwn !;'' do 
que t:·;Lt:\ u n.rti~o ant6i':mlentc, ticu. o 
t<overno n.ntoriz;lllo a rcaliz·u· com ban
queiros onrupous e amm·icant)~ a. ;LC•Ini:siçã.o 
de crcJi~·J::l b:tnt!at·ios para s \cear contra 
::-.mba.t·que~ e!Tcewado~ . 

:\t•t. 6.0 .\s ·1ucrcadorias. olo ([ 11 0 t!';d,a. a 
Jl!' t•snn Ln !oi, ,,~· t·iio ,_,lll il:J.J 'r~a,J;~ . .; pnlo" J·e.<lln
cti,·os expeolitores, eomo rle co::lttlllll.', cor-
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l'O!Itlt) Ox l't't'f,t~.-:, d Í l'I:Ít<IS Osi,a,d lli,üY, 1'f;.'{UI'O~ ]_lfJt•buJur SO)JI•e O stock nwtaJlicO UOlJO~itaUO 
lll<tl'itinw,; u mai:; tlt)S[lez:t~ pt;l:t. dlligeneüt no l:xLorior, nn. eonformidatle do n.rt. 12. 
tios íntt:t·o~.-;:ulüs. ArL. lS. A nu.vegar;ão nacionaJ mereanto 

Art. 7." A':i :ti J'andngas do:,; portos undo ~o terá, sc:_rnpro pl'ol.'orenda om igualdade de 
ftzcrom o~ ettl iJ<LI''J tws, ou ás mo~ a,;; do renda:>, coruhçuos p1.1.r:1 o transporte das nwrcadorhs, 
eompete '" lhc;oliz<t;;ão do tJumoru, pt:zo d<JS 1 a que se refere :1 presente loi. 
volumt•s, bem t:otno" n:dgeneí:t tla~ rloma.is 1 Al't. l!J. O Govm·no nonwar:í. os agentes 
I'JI'llla.lidadP:s lngans c l'íl"nl:uw:nt:w•~s ,1nc 1 vundBilul'eS n oxpedirú. os l'ogulam9ntos no· 

" ' . • A - L J'ol'Uill <'Xpudicla:> O lhe~ . eo: . ..;Si(l'lll~ <L I;XCCUÇao I Cilta [ui. 

.\rt. H.• O;; Plll[IOI'Íu.-> ;lo ~:1m o,~;, lmt'l'aeh:t Ari;.:~u. Revogam-se a~ di:lJlO~iç<íes nm con-
SPJ·ào pat·a. a Anw1·ie:t do :'{urtu. :t cidade ún trar1''· 
:'{ova-Yol'l\, pat':La l·:uropa, a rl•> ll:•vr,~, o S. R.-SaJn,uassessões,lGde setemhrodc 
para a da. Amut·it::L <lo S1!l, :1:> <:idades tl••. lUOl.-Frcdc1-ico llo;-ges. 
HnoniJ;:-Air•·.-: P V:dp:tt·:ti:m. 

Ari.. D.·• .\s Vf\ndas n" PXLr>t'l<íl' St:J'ii" l'dl.:t~ 
pt•lo ll!Ud" '[lltl " flo\'01'1\'J o[uf.t:J'Itlirlil.l', pur 
Joilõe~, 1'111 IJ,J[...;:L, nut p;u·i irl:t~ dt· '!:í "'' 5rJ 

Art. JO. Ih !'ll!td<~ .'i JJWLdlícu . .; ap11r':td"s 
no oxt.et·ím· :4t•6w rl••po-:it:1d"" IW' b:wcus l[l!G 
o l:on.H'Ilu •lutortninat', n por:tu~'' a.s eoniics 

Viio a imprimir os soguintes 

l'lWJF:CTUS 

N. 1:; C. 

En<ctula do Sew~rlo ao projecto que fixa a 
{o1·ça naral para 190'! (i;wntida poí- dous 
tcrçog de ·wtos) 

de l'<;nd:t t·n•·el•irla,; do' \'Onile-
lloro,;. Pelas razõr:s já olferccülas á con~ideraç:'io 

A d. li . J·:~t.m; ag-on C11;-; t•r:metterfw ao ria. Camara e por clla appruvadas, a Com· 
lmtwu ·~~ ,·orHas d~; n•tJ>l:t diari;L~ r1Jte I'l';~ll- mis~ho do :.rm·inlHt e Guerm mantêm o HOU 
s:u·enL n:t.> lJll''''' ,[.,y;n·:io i·uns,at':- ,_,mar- par;:cor opíll;.mdo pela eejoi~<fLO da. emenda 
c:ts das utet·e;tduria . .;, pt· ... ceuonera,, nome do~ do Senado, ao art. lo§ go da. proposição da 
exp•·•lic H't'~ uu Ctlmmhr.unt,,:s e u preço d:t Canmt'J. que ftxa a força naval pttra o a.nno 
Yt.mda. t·t•aliza•la. de !91)2 . 

. \.rt. 12. P:u·:• l':~dlitar rt •.·:u·:.eü·a ealllbial S;d:~ das Commis.siíe.'l, 16 sotemhro de 1901. 
o lJiill<'u tlu t!S<:ulh;t do Uorunw C3t:llmb:C.l';i -Aires Ba;·bosa, rebtor.-R. Paü·i(o.-Socl
;:u,·cw·s:'t'e8 11 " JlaiT•:, Lunrlro..;, :\tJY<t-York., n :s dos 8anlos.-Carlos Cavrtlcunti. 
llamhm•gn, [;llf'll<•:' ~ ~\H·O.;. ~[uiJ n o[(lo O\ ill- i 
pat·a.í~o: du llll'siiiO mudu pal'iL J'aeil i tal' 
os do in Lt:rior 

:::;. l':n!lo, Juiz 
do Fút';l !lu n•tHro d;1 zmn .. ar.~eil':t d;; 
:\lína:<) . J:ailia. Pet·n;ullh!l•:o, Belém 
Mawio,;. Fnr·J,dr<z<e. :\la e:; nLii.<J o Corumh!i. 

.\1'1, ]:;, I) l!a!lcO ter:i. !lilii ddil<.kS aci
lllíL rc!'t~rid:L:~ o .. .; itl'tnaz.en.~ nneei~a-eio') 
par" t•,-;I.P SO!'I~iç-:J,podt.mdo, logo que seja re
ennla~,·i·b a r.ot:e.,sitladc de C:'taiJclccet• novos 

l'undal-os ondt\ julgat• convo-

:\l't. !I. c\ü no\'OJ'UO igmtlmentc 
r],•,ignar os tea.picltcs o armazeno; :.d!':tndu· 

p<Lra os dopo:; i to:::,xernpt·o 'l ue SCl f:u;a 111 

fl t;i '-t ~~:-;; ~ l'i os~ 
. \l'L !5. A oommi,sào :• cohra.t· pelo ktncn 

do~ e:qwditores. p:H'iL •l en,ceío do.-; :>GI'YÍ<,·u~ 
ino;riLuidos nesut lei, ~(li'<L tle :1 "., Sübre o 
prouudu das l : tcn,Jas 110 uxtm·to r·. 

~\n. [li. ,\ nxput•taçào du e;d't'•s totTados e 
tl<.IS torr:tdus e plll n:rizarlo8, e1n vuln111e rle 
!Jllilli[IWl' [lD~U, J'Ól'llla~ OU qltalidadL':i 1it: 011· 
voltot·io, 1ie<L colJiprellendir!it uo regimen 
ilc':lta .lni. 

.\l'r,_ 17. D h:uwr1. :t quo l'ot't'lll t'üt'uri<la; 
a~ I'tuh:<;iws dP:>t:l. lei. 1ka. ;uno
rizarlu <t fornecet· s;•tJHOS ao 00llmtercio im-

Projeclo n. 15 A, da Cam(tJYt dos 
Deputados 

O :'\acionai decreta : 
,\rt. L o A força. naval, no anno rle I 902, 

COH:)f;ap;í.; 

8 1." llu8 oilleiaos da armada e elas:ses 
annex.as, cnn!'Ol'JIIO C>t:> rJspectivos quadru8. 

§ 2. o De no, no max.imo, a,spirantcs e 
guat·das-marinhas . 

§ 3. o De 4. 000 praças do corpo tio mari
olwírus nacionaes, inelu.;i v e 300 pra.çag para 
t~~ cumpa.nhi:.t:; ele foguh;t.:L.; e !00 p::m1 a 
c.J!IlJ:l:tnhta do E,;~ado tlo :Matto Grosso. 

::; 1. o 700 foguistas •:ot1tt';wta,dos de c:Jn
flil'!llidade com r) l'i>[[lllamento 
pam o.o i:;ta~ extÍ·aorolioaJ•io.., • 

§ 5. o 1.500 aprendizes marínheh·os. 
§ ti. n De 450 praç·~1s ULl corpo de inf'<L!ltCLI'ia 

de marinlt;L. 
§ 7. o Em tempo de gucr•ra, do clobro do 

pe:<sottl dos :;o, ·1°, 5° o O". 
Art .• :2. n lll'i\Ç'aS C) ex-praças que se 

eng,tjêLt'om por tn<tis Je tl'e~ annos e em 
SL'guítln- poe dons, pelu menos, tBl'lto direito 
um c:11h nwtnll au ,-,dur· n;cobirlo em 
din!Joít<) da~ de i'ar.l:tmc•nto 
momo :tos recruta~. 
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\ t 3 o 8ttl l\1\ 'LJ!!,\.'l<H a,: di$lltl$i(,' lL1:1 L'll\ llÍS'.t'I'Ll tl:1 ,lttSI.i<;:\ ti :\t•;.: l•.'i"~ lll l,t' l'ÍIII'.'~. 11 
co:l~~.;rio·. ' ' ·' ,·t·ndi!,,, dt> ~.-::5:-H.:~llll. p:tt•a p:t;!amnnt~· - '~'' 

· · 11 tlin~t·~:ts tlltt•:ts L' utt'llw:·am··n&o' 1111 ·~ - ll ft,·t,. 
Camtn'<H!tlS Dl'pllt:ttlo~, ltl d~· ,lllnlw tlt;,u .·,L ,In I ,\'<'t'll tl.' .\\'! t>~ \' l)!li,•itH. ll".i·' )\l'tl(i l' in 

-Carlv.< la; d ,· Jldlo, Pt\>s tdL',\Gt'.-, : li " 1·' 1 
1
. , · ;

11
.
11 

t·>.• li ... 
11 

... :
1
.

1
). 

~tuquslo r ,t/,·nlt• "'' .Y.>r•lt'.<, I'' ~J,~I'L';:I.l'Í••-- 1 ·l·l•./:
111

'.
11111

:1 .. .-.'l '1·• ·~~; tl1·,.,~ 11 _.,;:"., ti .• Jll'ni,.,.,., 
• · t s·t Y 1 ,,. • • ·· • · • , . ._ ' •• - • ~ AntJdo Joset" • 1 

t'•l- <' oJ,:... ~Lk'l'L-tarw. I\. 15! .\. 1[, l\'-' 1, p :tl'l't'.'l' ~ •ht'tl as t' lll<'lld:l{ 

Ao art. 1 • · 

apt•ü·li>I!Ü·b .-< pai'.\ a ·!• tli"c!ll'>t'lt' tlt1 p:·-•.it'·i., 
n. J:,•J A. ti,, I!J.ll, 'lllt' llt'•;a a t'<l< 'td~;t g••t·a l 
ti:\ R·•pnhli-·:t pa.t•a ,, <'X·•t••·id,, "" Hlll'!; 

llist>u.-•1<h' uuit·a •I·• pt·u.i·'"'-L' 11. lll!, ·L· 
§ 2.• Onde ~e tli 1• l:10, ·li~··-~~~ lc1J . i l \I.Jl, :lllt_•t•iz:tn.I, ,, .; .. ,· ,• t'.llu '.' ':·:n··::·I··:: 11 11.1 
Senado FPJ.enl. \J d·.' .Jnl\w tlü 1\ltll.- .

1 

anno tlt' lt•'•'ll<;:l. t'ulll •·H l.b "·"'. 1 t tll.tlll· .t_lv.--. 
Pmncigo de .-lssis ll•JS•I c Si.tt·a, l'i't}Sideu&:•.- ao Ih·. ~lalltl •l .lo;··· "'' IJtt.'il'<l ~ h't'i'.·n·;~, 
Joahim d'O. Calumla, L" St'CI'l'">'U'io.-.lll•cl'lo [H\•par:t· lor ,h, p!ly.~i.·:t tlt l·:,,·.tl:t I' •J I_,. ;, •,·ltnt· 
Josô Uo11çalt'C.~. :2° Set~ l'llti\l'Íll.- Gmcroso c;t , p:U':\ loi'.tl.-tl' dü s11:1. ~:tn.l,•: 
Ponce, 3" Soet•etn.rio .-.Tos,: d,, ..J./mt'id•r Bar· I·• d is•·n,:s:w tltl lii'•J.i•·::.tl 11. I:!!, .\ . •'·' I :•ol. 
,·,•to ·1° SL'.et•etarí.l, intl'l'ÜIU. aur.ori '. \tl'l•• o 1 ;,.r,•:'tlll =~ •'••11•~ "'·'I' ao •·r h-

' ,lã:t .fo:i..o l'r•t-.•it· ·. H:u·.-,•· ... P'.l :í ,.: "'lt'<l:l'l•.' q 11 · 
~. l ~lO-l\)(1[ t•llt• 01',.;-\~IÍZ :ll' a gv·:l-ll 1ii:t. dn ,illl'tH dt• ti .· .• t' 

tl..l ali) ll'&iz:t\,';(,1 l'lll '!I illlll04 d:t. 1)11 ',1\1-!:t oi.! 

~.0:10:00. 1..:;, p:t.[':t rnn.l:t:• ··~n .\ 1'.\<':t.iú ,_s,.,._ 
gip,•l tt!ll Inn•'" •l•• •'I'.:•. li I.-> :\·! · j,•,• l t lll••Ytd: •l 
,[ 111d •J outra,: pt'tl\'i•.krwh~ I,I.' •JIII •·rn.·:1cl:1,: tl \ 
Conuni:>>io): 

.4.1!/ori;a o (;orcnw a Clllft't'tlc;r a,, 11/'lcltiuisf,t 
dr: 2~ classe tia Est1·arla de Ft!l'ro t'eulra/ do 
Bra.;il .-irchilh•s .11'/ lflttd Coi!li;lfw •'ut 

tHlllO de lice11ça, com llnlt•u,v.to, p•r•l ll'<!iflr 
de sua .•mede onde lhe Ct>lll'iel' 

A Commlssão dl3 Poticõe.~ e Podores, to
mando c-)nhecimento tio re•lU lrimento do 
ma lüuista da. Estmda do Forro l}outral dtl 
Brazil, Achtlles Arnaud Coutinho, sulici
tantlo um an no rlo licJDÇ.l p 1r,L tt•atar Lle 
sua saude, gra1·emeote cOlllJII'omettitla, e 
atteudendo ao p:trecer da junta m~dica. ·~ que 
foi submettido o snpplic!l.nte e que declu.ra 
necessitar elle da licJnca. requel'id~, pudcer 
este com o qu d est<\ de accorJo o ~I1nbtro du. 
Industri<l, Via;ão e Obra~ Publicas, é de vpi
nião que seja deferida. a peti<:ão do reque
rente e, nestas couliçõas, o!Ierace á con.;;He
raç;.'io tia Cama.ra o seguio:e projecto: 

O Congre3so N acionai l'asol ve: 

Artigo unico. E' o Governa autol'iza lo a 
conceder ao ma.cttintsta de 2" classe da. E;
tra.da. de J:<'erru Central do 13t•azil Achille~ 
Arnaud Coutinho, um anno Ú•l lico3 nça., cum 
ordenado, p.lr<t tratar de sua. sa.utle o:1de lhe 
convier; revogadas .as dispo :;içõ·s em c-Jn
trat•io. 

Sah dii.S Com missúes, 14 de s-~ ti:lmbro tio 
1001.- Esp~ridiao, presidente.- Tavares de 
Ly;·a, l'ela.tor.- .-1. Galu1'o.-José Eu:cbio. -
1'rinda-.le . 

O Sr. Prel§idcnto - :XIo !t:u·~udo 
naúa m:tis a t:·.~hr, do::~i.:;nJ plt'a !1m m!tã a 
seguinte úr-lem do t.lia: 

1" tli~~n-~i\o tltl pl't•j,•,•t 1 n . li:! ,\, dn l!l() l. 
:m :;ot•iz:tn•l" o (;oYt't'llt> a :lht•i ;· "ét'<• li!,tl ,Jn 
[U():tl.lo)S :tn \lini.-LL'l'Íú tl:t lii•[IH~ri:L . \ ' t:ll;~t·> I' 
Obl'a" l;uhli.::ts. C):n o ti :n "·' s·'r t'ill.l'<';!il • 
aJ S:· . . \l b.•l'ttJ :' m~,)~ ntLlltilH, ,· .. u t.) pt·,,mi' 
p'lc) 1'.'~-tl '. ·t·l · l tlc .-<na expr.•l'icn•:i:~ o,[ ,, u· n 
b;\lão ~lil'igi:·cL; . , 

l "' dt:::cu,:no do pt·•lJllo?Í•l 11. b .\., ,J.• 1~\t)l. 
c.!.~Cii\rau- lo <LIJOlitla a. arcnmnlaç-:\ (1 da; c ·.
uciras tb lo '-' ÍC:.t e tLlli ;;f.:Jt'a"III': t dtl fn•;ur n:Lt I 
o du E.üe:n;L~o tio (lnn·t •.·do \ad.,nal. ~oh <t 
t'l''' -~ncia 1lt1 nm ;;ú ,:t~ .~dt·. t~k- 1, " mvHlanti•J 
jl-~' l~lll C-10•'\li',;,J :1'3 t~lol;~ir •, -; f]lli' l·ag-:LI 'Ctll 
n. · 1. rb ,,; Tal'ii'~ L ' tLL' .\ll':tll •.l~:.;a~ : 

Discussão ltnic.t Llo pl'oj.~ct·J n. lt>O, <\n 1011. 
autorizan·\o o J>t~der Ex-~culi\'O a conce ler 
nm anno de licenç.1, com o orJe:J:t-lü a qne 
t i ve1· di ro i t0, ar> Incharei ~Ianoel Ignacio 
C.ll'vn!ho do 1\Iendonca, jniz scccinua l tlcJ 
Estatb do P.wan:i ; 

Discussão nnica do projecto n. 168, de 1901, 
antoriz:llldo o Pudor Ex:e:~nti ~·o a. ctmr.,lde t· 
um aon•) de licenoa, com o or,lcua,J,, a Ci' IO 
tiver direito, ao 3" cscriptnrario dv Tl'i
b:~ual r!e Contas Ju>il do .\1oro e3; 

lJi $Cil~SÍÍ.•) unica. do pro_j eet-> n. I ij:l A, <lo 
190 1, pr.wvg:tnt!J por um ar1110 :~ licrnça. de 
dous meze~. com ortlona.·lo, Ct•n·! >~.lida ao 
2·• cscripturario da Dcleg-:u:i:t ~i::c :tl no Pa
raná Manoel Per eira .\1untl<~s. 

S·1g-t.llld<t p:trte (á> 3 IJ I)ras ou ant~s): 
Continunção da I" tlis,~nssão do projecto 

n. 52 A, rle IU·)J, alterando a clns:;e J•· , 
11. I , da~ Ta ri f.ts 1!1.-; Alf:1udnga.~ ; 

:l" tli~:·It-.<it<J do prnj.•:: '.-J 11. ;;;-, tle l!illl, 
Vold.tçã~ rlo lWOjc ·:t•J n . 116, de l!JJl. <tuto- autnl'iz:.t~ulo o 1\J•I.l'i' J·:xrwurin• a :LI>t'it· ao 

riza,nrlo o GrJ\·ernou. aln·ir. J-,oe eonLa rln ~Ii- . .\!in i.-<t<~. l'io dv. l•';~zr.ntl.:J. n C'J 't)•li t.• l e~r. t':tt'H'•lina,. 

Pt'iiJBir;t parti) ( :tt ~ :3 hora ·: oa a!t tc;J : 
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rio 1ln IOI:!í 1:!~~~:: y·u·:~ o:'':I.H'I'!!l' :•.•1 p 1g:~-! •:omp.:te, de.-;,lrJ ;~ :1Jn>nahrloria, o ordena.rla 
:nwn!,IJ ,[:,; ~!';tl.llrc : H:•!I::: ol<'vula .. ; :tu.: IJIH!J.I'•:·I rl.': u.ngeuhniL'.J-.!i;eal rlr: ~" cl,L.i:>O, C1l'J'O;.;prm
g ·,dll:i dL' ri11'1H':; •.:: all ;~,llol.ll;{ •,:·: 1l:1, l{q!lrblir::t rlr:n·.o :t i'5 <~nno.; rln scrvir;o; 
ill<.' lllllllido:l rio ,.;·:rv i•:" 11.! ,:,.;l,;tl.i~Lif:;t u I'.:vi- :~" •liY:II;~ào do projrJcto n. 2(H, do l 9()J, 
::iw tlll_th• . .;p:~dw.-: 0111 I K:l7 e I I'!! I:~ ; :lU toriz:tnrlo o Uovurno a. llf'OI'ogar o ywa.zo 

:P til.-coH.{'IIJ tio Jn·o.J••.do 11. fi?, "'l I !Jfll, cuncedi<lo :í. Sociedade ~lont.cpio Geral de 
auf.,JI·imn•ln o Putl ::r Exwnl;h·o :t aiH'Íl' :1o 1-:concJiai:L •los Servidorc.3 do Estado, p:J.ra. 
~liui:~Li'i'Í•I rb r;lii i! 'I':L " '·' ''O<lit.o nxiraot·rli- in<lnrnniiar a.o The.;our·o Federal da quantia 
nar'i" t[,• l:~ilfi.-;li::ll, p:LI'<t eulllpl·ir· a. s•:IILOJli;éL l[lll.l Ih•: (: rluverl.o!'a até que edS .> instlt.uiç:ão 
do Supi'I!IIIO _TI'il•nnal )•'f\ll.n·al, !fUI: m:wrl.<ill l' t:gu laeiw :~ su:J. sitwtçii.o, porlondo mesmo 
p:t;!';tl' a·~ lllôiJ<ll'lJnJnon:JI," 1-'~>JTeÍJ'<~ d;~ :-)ilva, I'l:lnval-:~ do pal{amento da, iffi]Jortancü~ em 
o.~ ynm•nno:n •;o: •111•: d•·JX<JJI .le n:cub•:t· e•"Jn1o •JnC fit:on ;dcan!]a.rl:~ no anno de 18fJ!J; 
lon&o Oltl di~poJidl·ílidado, d:~ E~C·Jh~ l\1ilil.ar l" disCIIS:Jã.o 1\o vrajccto n. 72, dJ l9[J], 
ilo I•>d;:11lu Ü•l l ~ to 1 :l':lll•ln <l'J Sul; dechl'an rlo <fUCl go;a.l'lih d·.~ franqui:1 ll03tal 

:! • ,[i'''":-! :illl <l<~ pl'•'.Í<'''.t." 11. lll:í ,\, rir: l~l!ll, :~ <:OI'L'tlSJldll•l•Jnei:.t e a:; rcvist Ll diJS In:>ti
'1" S.HJa•lo, ei';: 111olo 11-1 IJ:sLJoic·Lu Ft:<ll:t':d 111:ds l.uto,.; I li ;torieos e 0!J06r<L{lhico3 do B1•a.zil, 
nr"_otli··io do: n•;Ii~J.~·o •I·· hyp•Jf.hoc:~.; colll :t 

1 

'''.' PaJ':i., Ce:u·:"~, ll:lhh, S. P<wlo, l'at•aná.e 
ol·•sigll:l•;an !11• lo•J'I!I'IJ'o; ~a.nJ;: L C:tl.h;u'lllil e elos ln>ar.uto.; AI'c:heolo-

·:• di:W IL> . .;il•l rln [11' •.ii'< ' I,•J Jl. 7 .\ , di! l\1·11, ~ir· <H d1: Abgô:L:> (] l'Ol'Q:J.Illhnr:o; 
nnl.nl'iz:ur.lo " liul'o'I'IIO a CIIIWt•dfJJ' is~:11- ::·• lli:i•:u,.;·;:'o.<J do ·proj,Jeto n. 5~. de 1901 , 
•::"•·" ,f,: diJ't :ÍI.O> d11 illl(J"''t:u;:'lo ... . , m:\t~:r·ial :utt.ol'iz;wd.J o l' fl'i UL' I·~xccut.i\'O a abrir ao 
qtt:• r .... Ílll!JOL'taolu pdo Esf: ulo "" J>;u·;i :O.Iini.>tc:r•io da l"iL7.onda. o ct·euitcJ extr-aordi
par·a o aha:-: ·:·.:l'iJm·ntu dB a!-(na ;i ,,j,[ade ll:LL'ÍO d11 K:OtJ(J;:; pal'a Jlagamc•nto do aluguel 
du llt·l,'•rlr , ,.,., r.itttiud<J·f't; ~L ' l[lt:tnr.hs j:i. I rb o::t.":L ondr: f1mccionou, de sctcrnbt•o a de~ 
p:t!-!·:t~>; _ . . . _ J zcm!~ro d.e IR~J . I, ;L Oelcg.~cia Fis•;al no Esta.do 

lli•t•lfs.ao uow:t •lo prn,1o•:tn 11 . I.J,, d1• . ilti Rw r,r:w•lc d•• Sul, c o -~U}lj)lcmcntar de 
I \1111, 1'""'''''1"""" a•• liJ'. .\111aJ'Il R11oh·i- , 2tl:fJIJ(I$ :L V<: I· I·:~ !ja-C:tixa du .AIIHWtizaçã.o

dl·ig-rrt•:: r!t• .\JI,uqu··l'qllt: Fig1wii'!'olo, .'!·• ,,n. l d:t kin. 74G, de 2J de dozembr.J de HIOO, 
1\l'lll;l' <'Íl'lll'.:! Í:'vo t'' JJitJoac:laoiO ob :l,l'IJJ:I.da, \1111/L ! itl't. ~K-.\.s,.;i~n:ttUI'iLS de nutaS; 
pen,;:·l" ,J,. lremut"" mil n'·.i~ rnnusae~, auLr•-1 2" di:;cus,;ão do peojocto n. li':), de I DO ! , 
z:_1wlo o I lun!l'll•.• a ai.Jt·iL· o nuce.;.-;ariu eru· 1 attj ~I·iz<t?do o Po~cl' Exe::uti_vo a ab!'ir ao 
dt1u; I ~Ilnr,;tf,r·w da. Jn~ttça. c NcgoCIOS Inter·wms o 

:; · rli .-:,·IJ;o;;ii•J ,J,, lJ!·<ojt•(·tn 11. 1:~7. •In l!lOI. ct·r··lito de :l:~J57s'WO. :>HJllllemcnt·n· ao n. VI 
di~pond" ~ · >~ • t'". ;\ coiJ{;l;..'I'Jll ~h 1tnti;..mi•lar.le •lo a rt. 4• 1l;l lei 11. /.fG! d l 29 <lo dczembr.:> 
t~O p .,,:•,o d<.1~. CJfl l• ' t;if':' do <•X•:t_'CIIO. :~ opto :.:c r· ,~-l 'le ! !11)0. J!il.l':L_ 1· nstuar10 ·; calçarlo de lO 
l.·t-. '111,,: ;u·J-:. I"(: .'!,·• •LL lm 11 . .'l.J'.l, rle \l tlo, allllllllO.> gl.'<ltuno;; fJU(J,r;m Yu·tude <l:t mc,: ru,L 
<l•·z::lll ht·o dn IK~C•: I lei. fot·am admitti•lo:; no lo ~m·nato do Gv-

. :;" diserr-s:;.J ;.ln · Jwo.i•~du 11 . . '!.r?i, do IS~J:-;, llllll<~-;iu :'\a~ion:d, cujo numero fui clevatlo 
i\li L•>: IZ'tll>loJ 11 , ,,,\' o:rllo a IIULO•fal' lJagar éln~ olü :J'J cL Q.,r; 
{),·~- l: r·;~JI·· i · e, . \lll;lllll'·s \[ar·inl t: .\niiiJt' .\n- 1 ::;" di~''n,;~ão do projedu n . 7i, rlo IDOl, 
1.11 11 . ' .' .\!:H'Í<' i ;~ 'J l l iUII.i;t il.t' ;{'{:'i ::Jiltl.< illllJOI'- rcl:tLil·o ;t CIIICOO.h om::l'ee.ida mL 2" UÍ<iCliS~ào 
l:t11•·i;1 "" ;!·t•Lo \·a,·•'IILII '' t'a\·allai' ror·nu:· i<lo do (H'Ojeeto n . . ;.'lí, de IUOCI, autorizn.nclo o 
" · ''':·•:"' lt·,!.!;·l•'·" d111'""'·" u J•et·irltl•J I'I'Yolu- l'•.ulet' Exe•·ttti\·o ;~ ;~,t.l'ir a.o ~lini:;tel'Ío da 
!')lll(i!I'Í<• "" ,,,p:-s ;I t...::Ç): fhlOl'l':~ u CI'Cdit.o cwe<'ia.l de 8Al5$1iUO pa.rc~ 

'l' di o'll·~ .;'w J., jii'U.il:tli.Li 11, 17::, do 1\.JfJl , p:~g11IUUIHO dOS \'CllCifll81ltOS dO tencnLü·COl'r'!
ai~I,:~J'iZa~ldO '' I.'orl ·r Exeetlti,:o ;t <IIJI'ir a_o uel Innucenr.io Scrz~dcllo C<Jl'l'êa, roY~I·tido I 
.\luu..-;enn th loillli't';~ o CI'Ciltf,oJ extJ·aoJ·,h- ;ti) Sui'Vlço uo exerc1w c de lontc d:t. }.::;eohL 
n:11·iu de ti': 1 \l;;;::;m~ '- p:tr;t CXN:uç:w tia son- :O.Iili&ar por act.o Jc,ris!ativo; 
'·•·wa t•:n ttllillt•t in~tanci;.~ •·m J';LYul' do liiSl'U~i!ão nni<·;~ (lo JlL'(ljecto n. 100, di'! 
1 ... 1r.·ll l, rc-•' •il'" " '-' l l't'" c·.opio .111 ,.; (~ d iJ :> l~o i:;: I!HJ:I , olevandu <L !:) di :.u·ius a pcn~uo c w!,lo 

·.>· di :t:ll;";';,; j!J'IIjt:l'lu 11. (i'oli, 1.k ]\J(JI. :til- '!UC jllW('Clll: U l" <:tdetc l'..lt'úi'IU:LUO, t.:OlllilOll· 
,,,,rizan<lo u Podtll' Exncutivo a ahl'ir <LO .\li- t•as tle ;~ll'Ol'eS tlo l'XL'!'l'ito. Ul'OÚillho Cal'lo~ 
ni .<l,,~t·io d:~ .JusJ,i•::t 1.: Xt•gocio.; Jnt~·rim'l'=' o Cot'l'e;~ tlc Lemos; 
o· l·. •diJ,Ii do: l :::~lili)S p:tl':t p.l.,l[:tl llenl.o do 111'1 '· :!" di st~ nss;i•l rlu ]Jl'tlje.·to 11 . 13:1, olc l!JOI. 
11r i" u impr•:-~tll •lt' l.IJ•)tl "'WIHplill't'~ •la ubrct ;\ll to t•iz:tnrlu o PUtlt•l' Exco•uti\'O 11 ;~lwit· a n 
. -Tlrn H'i:t d:: l' I·•wc.-;:;o Civ il n CoiHlllt•.l'dal ·- :\lini~tt ~rio d:o .lusliÇ"a 1! Ncgocios Inknores 
( ' tJil~l""''·a·_lll'lu l~l'. Jo:'io Pol'~'ir': l .Momeil'"; lu erediio de <i:8.í0:), s~IJRlemcnt:lt' <L Ycr i!a 

I>J~ett~s:w utw~a do pi'OJO<:J,,, n. l~ti. 1ln 1 \P. 1lu :u·t. ~· tl:L lilt n . .-111, de 2\l •lc llezom
I.(Hll, n,.:r.;~J,d,•r·r•n•lo que :1.•1 Pllg"t:n h o: i m .\ l'Í:<· j IH'O oiP Hlf.l(l : 
l . roiP~ r:.;dnu tl•. <)rti'Íl'nz. a.jl<.J>JPI11arl•< no . :1• di~t'W'i>o'!!l 1!0 pl'ojedo n. 2-~17. o.le J\100 , 
•·:1.r·g•> tlc •Lir·(~•· l« t' <101. ~, •. ,,,.,. i;:u·i:L dn ~liu i..:Le- · :o. lüot·iztndP 1> f'odci' Fxecut.il-tl "'al<rir aJ• 
l'i•J d:t .. \ p:l'ic.ttlf.ul'·' · Yü~·,·=••.l ,_. (.lbr;~::: l ' ttl.oli<: :.t~ - 1 ~lini::;h·riod; ~ .\!arinha viTl.'tlito c~pccial de 
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G:OOO$ p<:~.ra pagar os vencimentos que, no 
corrente a.Imo e no proximo futu1;o, compe
tem ao ex-secretario do extincto Ar.senal de 
Marinha de Pernmnlmco João Sabino Pereira 
Giraldes; 

1" discussão do projecta n. 113 A, de 1901, 
autoriz::~.ndo o Governo a ahrir o ceedito de 
16:060$, para pagar ao baclnrel Umhelino 
de Souza Marinho os SGus or<lena.tlos, como 
juiz de direi to em clisponihiliclatle, tlecorri
tlos de 22 de abril <lo lmH a 31 de dezembro 
de 1900 ; 

la discussão do projcct·.1 n. 22 A, de HlOI, 
mandando dispensar do.s exames pr,Lticos de 
que cogitam os arts. 28 c 29 do regulamento 
de 31 de março de 1851 os officiaes e p1·aças 
do exercito habilitados com os cursos das 
armas a que pertencem o domgando a lei 
n. 39 A, de 30 de janeiro de 1892, na parte 
·referente a este assumpto; 

1° discussã.o do projecto n. 106 A, d3 1901, 
autorizando o Governo a abrir ao Ministerio 
da Justiça. c Negocios Interiores Q credito 
necessario para pagamento do pl'emio de 
viagem, de que trata o art--. 221 do Codigo 
de Ensino, conferido a Pedro Demosthenes 
Rache; 

Ia. discu~são do projecto n. 139 A, de 1901, 
ostal.Jeleccndo que as etap:\s dos otncilws do 
exercito e da armadt~ nuncn. sm·ã.o inferiores 
a. 1$400, qualquer quo so,i<L a gun.mição a 
que partençam, salvo as cxcopç~õcs dtt lei; 

2:>.discus~ã.ndu Jll'oj-ct.o 11.43 A, do 1001, 
autot·izallllo u Pudor• Exncutivo n. abl'it• ai) 
Ministel'iu da .Ju:;1,içu. o Nogocios Int.ot•iore::l o 
ct•cdif;o oxtt·aul'din~~l'io tle 2:827$800, P<Ll'<L 
])<Lg<LIIIOII t.u i L ll. Eug-on i: L Tm·r·ciio Curt•ê;L uc 
At·u.ujo, viuva tlt• juit. do tlimil.u om !lispuni
bilidado haclml'el LitHlulplw lfisbollu CunêtL 
tlo Al'auju ; 

Ia discusstio do prujedo n. 174, llo 1901, 
mandando 'lUO o liovct•no dtL Republit!n in
demnize, cum a quantnL do 70:1)00$, a Victor 
Meir'olles elo Litn:L; pelu.s dospczas que fez 
com <1 pini.tm1, montagem e· custeio do Pa.
norn.mn. do Dosc:Jbriment·J do Brazil (com 
substitutivo da Commissão de Orçamento ao 
Pl'ojecto n. :2ül, do 1900); 

Discussão unica do p1•ojecto n. 267, uc 
1900, autorizando o Pocler Excc11tivo a con
ceder uma pensão de l$500 dia.rios, a contar 
de abril de 1898, a.a cx-cmpreg:1do da Es
trada de Ferro Central elo PermLmlJuco Luiz 
Affonso Fcneira.; 

la discussão do lH'ojecto n. 11 A, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir um 
credito da ltUa.mh tle 2:638$'145, a.o Minis
terio tla. Fazenda, para pag;l.lncn to tle for· 
ragens, agua e objectos de expediente forne
cidos pela Compa.nllia das Aguu.s de Maceió 
e outri)S, por cont<~ tl.o l\linisterio th~ Guerra., 

durante os cxcl'cicios de 1894, 1896, 1897 c 
L 80S; 

2a discussão tlo projecto n. 120, de 1901, 
autorizando o Governo a abrir ao Ministerio 
da Guerra o credib extraordinario de 
2:401$800 para pagamento ao ma.rechal José 
de Almeiua Barreto, em virtude de ::;entença 
tlo Supremo Tribunal 11'ederal ; 

Nova uiscussã.o do projecto n. 153 E, de 
1900, alllltivo üe,;tacn.do na 3a discussão do 
projecto n. 153, tle 1900, em virtude do 
art. 133 do Regimento Interno, a.uto1•izando 
o Governo a tra.nsforir para Manoel Maria 
Veloz a conco;o;;:;ão feita a Julio Benevüles, 
pelo dec1•eto 11. 99, de 7 de outubro de 1892, 
poder~ tio p1·orogal-a pol' mais cinco annos. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 30 minu
tos da ta.rde. 

98:. SI::SSÃO EM 17 DB SETE!IlBRO DE 1901 

Prcsidmcia dos Srs. Yaz de !Jfello (P1·esiclen~ 
te), Agapito dos Santos (3° ·Secretal"io), Sa
tyl"o Dias (2° Vice-Presidente) e Vaz de 
Mello (P1·esidente) 

Ao meio-dia. procc1le-se ú. chamada, a c1ue 
resp:mdem o:; Srs. Vaz de Mello, C:wlos do 
Novaos, Angelo Neto, AgtLpito dos Santos, 
Lniz Gualberl;o, Scrzedcllo Corrêa, Christi
no Cruz, Nogueira Accioly, Frederico Bor
gc.~. E1oy do Souza, Pereira Reis, Gome~ de 
Castro, Hricio Filho, Julio do Mello, José 
Dual'te, Epaminondas Gracindo, Raymundo 
de Mir<:Lnda., .Joviniano de Carvalho, Seabra, 
Fr.meisco Sodr~. Felix Gaspar, · Eugenio Tou
rinho, Satyro Dias, Alves Barbosa, Adal
bcrto Ouimm'ã.cs, Paranhos Montonegro, 
Galdino Lorot.o, Deocleciano de Souza, Lou~ 
ronço Baptista, Alves do Brito, Silva Castro, 
Mat·tins Teixo i m, ·oliveira Figueiredo, Theo
pllilo Otton·i, Francisc.J Veiga, Joã.o Luiz, 
Ildefonso. Alvim, Alfrcuo Pinto, Carneiro de 
Rezende, Franci:3co Sallc3, Manoel Fulgon
cio, Eduardo Pimentel, Olegario Maciel, 
Rodolpho Paixão, Gustavo Godoy, Domin
gucs ele Cas~ro, Dino Bueno, Costa, Junior, 
Bueno de Andrada, Joaquim Alvaro, Edmun
do da Fonsoca, Cajado, Azevedo Marq_ues, 
Hermenegilào de Mot'aes, Teixeira Brandão, 
Carlos Cavalcanti, Paula Ramos, FranciscJ 
Tolentino, Vespasiano de A1buquet·que e 
lliogo Fortuna. 

Abro-se t~ SCS::ltLO. 

E' lida e sem dcbJ.tc app1·ovad<L a a.cta dt' 
13es::~ão <m teeetlen te. 



Câmara dos Deputados- Impresso em 21/05/2015 09:16- Página 2 de 21 

_ SESSÃO EM 17 DE SETEMBRO DE 1901 159 

ORDElVI DO DIA 

l"· PARTE 

O 81•. Pa.•e§idente- Não havendo 
numero le~al, para se proc~edcr á. votação 
das matcrw.s constantes cb ordem do dia 
passa·-so <L mat01'ia em discuss:Lo. ' 

E' annunciada a continuação da 2a discuss1o 
do projecto·n. 150 A, de 1901, parecer sobre 
as emenda-s apresenhdas para a 2a discussão 
do projccto n. 15:) A, de 1901, que orça are· 
coita geral da Ropuhlica para o exercício de 
1902. 

O §r. Presidente- Tem a. pala

Terminar(!, contestando as considerações do 
parecer da Commissão de Orçamento. Diz 
ella: 

~< A Commis3âo não acceita a emenda. 
N~o se comprcltcnde no regim.Jn rcpu
blwano, ~rn que a igualdade do onus é 
estabalccida, pela Constituição, uma, classe 
de funccionarios isenta de determinados 
impostos, que incidem sobre todas as ou
tras. O imposto sobre vencimentos ·e 
s~bsidios é um impJsto sobre a renda, e 
nao se comprehonde que os vencimentos 
dos funccionarios monos remunerados 
sojam attingidos; e excluídos vencimentos 
ma,is elevados. A Commissão entende 
que esse imposto, mesmo referente ás 
classes que teem vencimentos fixos e 

O Sr. Azevedo l\-larque• diz qu~ não podem por lei ser diminuídos, 
que, como ex-juiz, não póde deixar de sus- at~m~o-esses vencimentos, porque a di-

vrn. o Sr. Azove1o Marques. 

t t d ~ d mmmçao a que do certo sa referiu a Con· 
on afem e os~ a cla~;s~ a que pert~nceu, stitu.ição_ tem cara,cter de certa perma-

a emenda que Isenta de unpostos sobre ven-
cimentos os magbtrados üo Districto Fe- nencra, Importa em reduzir para todos 
de:·al. os ell'eitos esses vencimentos, j~~ para 

O 

Ao m.·ad_or.· admira. que J'â. não esteJ·a aaran- aposentadorias, j<~ para. o montepio ao 
t d - - ~ passo que o imposto tom caracter an~uo 

1 ~esta l:,\O~çao, tao clara é a lei escripta. consistindo C'm um sacrificio a que nã~ 
~ift~~ct~n1Y~ ~llegal 6 o:-:~te imposto; é incon- podem e não devem furtar-se todos os 

No ~:>eu m·t. 2o a Constituição esta,boleco o hrtlzileiros que exercem qualquer funcção 
principio basicJ do quo 0 Brazil ficai·ia na publica e do Estndo recebem uma deter-
R bl

. d minada retribuição». 
opu 10a ividido em Estados, quo oram as 

antig~sprovil:c.ia~ o Districto Federal,que cl'a _Não-vê proce~encit~. nossas considerações. 
o anttgo MnnictplO Noutro. LoO'o o Distl'icto Nao so ~rata de unp~s~o su~rJ ronda, porque 
Federal não pódo ser mpiipal~ld'o a um Es- o~ vencimentos dus .1 utzos nao podem ser con
ta~lo2 tanto mais quanto a. protH'Íít c01113 :;i~ stderaclos como rend<t. O ma"'istrado não ó 
tm9ao, em outeo artigo, diz quo :-:ó quando um f'unccionario como qual1111~1' outro. E' um 
se fi~er· ~l mudança dtt Capital da Rcpnhlica, poder constituído. 
o D1stnc~o Fodm'itl sor;.t tr·an::;t'ormado om O argnmonCu do quo o imposto é annuo o 
Estado. t~·at:sit~r~o, c~mbom não pru<~cdo, porque a. 

Analysa as disposições constitucionaos dnntmnçtw ex tstu, cotüt':L a loiMu. da Consti
sobro a justiça, o concluo quo a do Districto tuição, o oxisto som limito;; tanl;o pótlc ser 
Federal. som cstn.r nominalmente incluiüiL hoje a 10%, como amanhã, por umu. votação 
como ma.gi~tratura federal, 11 n,0 pú<lo :;or do Congresso, t~ 50 o 1 o. 
outra, porque não é nem mrtttrlua.l, nem i.lll- No parlametü? de S. Paulo foi sempre o 
nicipal. defensor dit magtstnttura. o conseguiu hL o 

Tanto assim é, que os legisladores, para augmonto dos seus vencimentos. Pensa que 
to!·na~·om extensivo tt olla o imposto incon- o magi.st1:ado d~ve ser pago atê com exag
strtucwnal, chanuun-n'a mag1:stn~tura local ~ero, ~~· fol' possiVel, mas sem por isso ficar 
o que só exprimiria qualquer causa, si a~ Impedido o orador de censurai-o quando o 
outras magrstratur<ts tamhom não fossem merecer. Votará., pois, a favor da emenCia.. 
locae;). (Muito bem; muito bem). 

M<;>stra como é da Lei de Organização da • • · 
1;(1l:gistratura da Capital Argentina o dispo- O ~r. Gald1no Lo~eto (')
sü1vo da nossa que determina que os venci- S!· Presidente_,_ em uma das sessocs passadas 
ment~s. da_ magistratura federal não podem t1ve a occastao de o:cupar a at.tenção da 
se! d.u:_unmdos, como igualmente é da Con- CamarJ.. so br~ e::Jte_ pro.Jecto, refermdo-me á 
stJtu.tçao A1•gentina a ditl'orença em designa.r ':;eedadeira s1tuaçao 0_12-1 que se aclutm os 
n1~tg1stl'atul'a federal c magbtratura do Di:-l- E~til.dos em fa_co da. Unuto c sob1·e o ponto do 
tncto Federal que se vê na nossa consti- vista flmtnceu·o demonstrei, embora em 
tuição. - traços largos, que não era, verdade que os 

. E:<ponde muitos outros argumentos dedu
Zidos das leis, dos priPcipios o da moral. (·) Este di6curso não foi revisto pelo orador~ 
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Esta.dos se acham ricos c que a. União estava 
pobt'.l. 

Demon.3troi que os impostos qnc fot•am re
servados exclusivamente <t.OS E;tados não 
or.un Hufficientes p:wa cobl'ir a.s desp3z LS 

coin os diiTcrentlll seniçJs que a União 
transf0riu aos Estados, pot• efi'eito da nova 
organi:mç:to politicll. do 11a.iz, por effcito da 
organizaçã > f,xtcrat r1uc se instituiu fi ,) pa1z. 

O nobre Dcpuhdo l)Ol' Min::t>, cujo nome 
declino, com a ele vida. vcnia, o Sr. Rodolpho 
Paixã-o aUudiu ás terras devoluta:~ pa.ra, 
deixn,r ver que aUnião havia aberto mã·J de 
s0u patrimonio em beneficio dos E,;;ta.dos, 
con ;r.ituiwlo ess::l patrimonio em terras co
b3rta-; de ma.tta.s virgens em :m:.t m 1,iori:.t. 

Mas, Sr. Pre.Jiclente, ainda em relaç:lo (ts 
t::lrt•as devolutas, a minha affirmação de que 
nem todos os Estados lucraram com a cessão 
que a União lhos fa.zia no seu pacto funda
mQnt ~l, é verda,deira. 

Sabe V. Ex. que um gt·ande numl:'ro de 
Estadosj<i não tinham tet•t•as devolutas o 
mai; ainda, Sr. Pre.siden te, si aos Estados 
furam tritnsferidas as terras devolutas, tam
bem lhes í'oi confiado o serviço do p:>voamen
to rio sólo, da colonização c dJ. immigra
çãiJ, isto é, o <lesenvolvimento d1 pro:lucção 
nacional. 

Pergunto a V. Ex. e pergunto a. quantos 
me queir,1,m responder, si as rendas das 
terras devolutas são sutiicientcs para cohril' 
as despezas com o serviço <la colonisaçã.o 1 

Pois não é verdade que, mesmo depois da 
prJclamação da Ropublica, o S3rviço da im
migt·ac.~ão foi feito por ttlgum temp > it custa, 
da União, que at1~ en~ão era quem o {'azia 
em quasi toda a. sua totalidauc, cxccptnados 
al6nns poucos Estallos quo pai'<L esse set•viço 
COUCO!'l'iam?. . 

Não é bem VCl'thLdc CllD COilG!'ôtCt').~ de Ílll· 
migrttçoão com a União c:d)ti<tm c que <'-"iSe 
sct·viç~o custava-nos mais do lO mil contos 
allnun.cs, e que nos crtt tà:) pcstvl'> quo fui 
mesmo um dia peecis0 quo o Governo dit 
Republicn., a cuja frente se achava o eminen
te Sr. DL'. Prudente de Moraes, au:tiliaclo,na 
p='>sta da Fazenda, pelo nã.o menos illustre 
p mlista, o Sr. Rodrigues Alvos, no intuito 
de diminuit• a despeza publica, c llO mellwrat• 
a situaçã'l financeira da Rcpublict~, . t~ve de 
pagar um:t larga. indemnizaçã.o á companhia 
Metropolitana, para acabar de vez com o 
s:ll'viço da immigeação, a. cargo da União,do 
sort3 que nesse anno a despeza com o ser
viçCl, inclusivo a indemnh;ação, attingiu a 
cerc:t de 20 mil contos? 

J~i; ahi, Sr·. Pm;iilonte, nmtt i·o.~p o:>ta C<t
lnl d:d;t all a.par-to tlo nobre Dopnt:ulo por· 
Mina:;, quando mo ulJjor.:iiitra quo, :.Llérn dos 
intpo . .;t.•:-;, a. Unifí.o :;o havi<t tlosf'eito, om fa
vvr Ü•J .; E.-:: t,al.lt.l.), do ~l'll c[l)lllÍIIÍO :;obre t1Jl'flL::1 

rltWJln t.a.s. Sim, é v.:)l'(hde i:;so , c niio é 
meno:;vot'lhulo q!te al m3;rno tempo quo 
bto :;o f/tzia C pJr e!fei tu DlCMllO tlc.; ;;a, 
tran.:;i'or.mcia do domínio, se entendeu quo 
o serviço de colonização inhercnte á~ terl'<1l 
dovolutas (levia.m pe1·tenccr aos K~tauo .;; , 
devo c.1mpetir-1lw,.; acarrota,ndo-lhe.; nrn 
onu;; muib superior á::; va.nt.agcn.'l que lhe 
a.J vieram da propl'ieJ. .-~uo da> terras devo
Lutas. 

Recordo-me, S.·. Presi,lento, de tee lido 
em uma, das mensagens do Se. Presidente 
da Repnblic::~. a affit•mação tlr.> que ao.; Esta
rlo:.; comper.ia dosenvolve1· a s11a, protlncçi'í.o, 
por i:-:; :;o mcm10 que a cllcs ficaram pm;tcn
cenJ.o a1 torras devoluta:; ; ür modo quo a 
reducçfLo do pt•oblcma economico devia 
competir mai::l ao:; E;:;tadod que a União , 
porque<~ ello;; é que Gl'~L po.;úvel domnvoL .. 
ver sua, proüncção. 

A ultima vez quo occupoi a tribuna do
mons troi quo as receitas proveniente.; üo;; 
impJ;;i;os que er·am exclu:{ivament.o confe
ridos ao::; E.;tado.~. pela Consl.it.uição, não 
eram sutiicientes pwa. cobrir as do::;poz<ts 
cJm os ::;erviço::; que ao mos mo tempo l!Ds 
furam conftado.L 

Não tenho que insistir sobre es;;os pontos. 
A propJsito da dcscriminaçã.o de rendas, 

declaro a V. Ex. que, si bem que e.steja de 
accoedo em algnns pontos com o nobre Dcpu
tarlo rcla.tot• deste project.o, todavia mo 
acho discordani;c no criter·io que S. I•:x. cn
contt·ou.p;u·a f'azoe i\ dolimita,,:fí.o da compc
tonci<L da União da dos Estados c dus muni· 
cipio.;, no tocttntr~ <.'L materia teibutal'ia. No 
cl'iterio que S. Ex. encontrou não rnc parece 
i;Nt,ç;u• clari'l.mentc as linha::; tfue ovil;cm :t. 
confusli,o e a balbnt\li<~ quG S. Ex. uiz quo 
not.tt c obs~H'V:t. no momento a,cl:ua.l. 

Tii.o pouco, Sr·. Pl'csirlentc, cu mn ::;inf,o de 
<LCCut•do com tL(!liCllc rl1Jsiclera/. ~tm du nuur·e 
J'olat;ur tbt rccoit:n crnrcltt.ç:iio ti. sualui inLCl'· 
pr·ota.i:iva, quo obrigue o govm·no rh Esbtlo. 

Es ;a lei intorpr0GtLtiva. seria uma. cxcl·c.~
cencia, soL'ia. uma supJrlluida.clc, não produ
zi l'ia cffei to algum. · 

Os g Jvern.)s do.s E;:;tado::; nD.o c.3tarã.o obri
gado.:; a submetter-sc a essa loi; csda proprla 
lei ln terpl'eta,tiva poui<:t ser ,julgada c consi
derada inconstitucional p3lo Supremo Tribu
nal Feder·a.l. 

O r0medio c.mt.l'n, possíveis invasões rio 
governo c . dos legisladores cstaduaes, JHL 
esphem da tributaç~ã.o ll<t União, C3ti:'t nt~ 
propria Constituição da Rcpublica c é S. [•~x. 
mesmo quem so encarrega de demonstral-o, 
tt·ansel'0Vendo até, no seu luminoso pa :·cccr 
accortlãos do Supremo Tribmml, que docl:.~
rou inconstitucionaes o.s imru;:;tos de impor
tac_:ftiJ 'lccretaclos pelos Estados c tão c:mdc
mnwlos pl)l' S. Ex. 
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Sr. Presidente, passo a ler o h'ccho do 
_parecer em que se procura cstabBlecor o 
criterio para a deseriminação rhs rendas, 
criterio com o qmü infelizmente não posso 
estar de accordo. -

Diz o parecer: « D'ahi infe_rir-se que a 
csphera tributavel da União, geral o exten
siv<l a. todo o terl'itorio do paiz, devem com
}Je~il', afóra, os imposto; que expressamente 
lhe são pl'ivativos, aq_uclles impo:-3tos quo 
não pos L~lll ser estabelecido.~, pelo Estu.rlo 
sem quo soja attingida a produeção de ou
tros Estados c do mesmo modo á esphe ·;t de 
acçã.o do Estado devem cttbor aquellas tribu
ta.ções que vão -u,ttingie a. prodncção de 
maJs rJ.e um município. . . 

Só assim notar-se~h<t a harmoúia,, 1-ló, a.s'l'iim 
haverá <LCCOl'tlo de vistas no desenvolvimento 
elos Es&a,rlos, só a.ssim n. pakia, tel'<i. uni.da,de, 
pol'que ;_teima dn unidade materiaL lla a. uni
da,(le ll10l'al, ha. a unidade e::;pil'itual, que e a, 
alma quo anim<t, inspira e dirige os~>e grande 
organi~>J'no, lm a unidade no sentü·,ne::;sa êon
vei·gencia para. o mesmo fim, sem <L qual a 
unidade mu;terial quebra-se, não póclc viver 
e durar. -

São, pois, impo:1f,os, os.:Jencialmonte munj
cipaos oB que toem vida. sómonto d.entro do 
município· e a outros municípios nã.o a,(fc
ctam: -o de industrias e profissões, o pt·edia,l, 
o de portas e jane!las, o de licenças a, mor
cttdore::; ambul:mtes dentro do munieipio, o 
do ponna,s de agua, o do esgoto, o do vehi
cnlos. 

O d.e consumo sobt'e <t producção do outros 
municipios não, porque [LO poder estadual é 
qne incumbe velar pela prod.ucção do Es
tarlo, zela,r sou engrand.ecünento, animaL'. 
proteger, ampara.r o seu lH'ug-resso, e essa, 
attribuiçiio do i;:uar a, producção e a riq_nezlt 
dos outrus munlciplos Üt.Lda a um município 
é <t nogaÇ'ão de:o\stt competoncia, ó <L annul
lltçã.o dessa, attrlb11 iç~ão, é <t a,nullaç:'í.o uost<]. 
Jtli:.;sã.o, é o anniq_uiHarnonto do.;su. obra. 

São o~ imposto:.; estaduaos os que Jovem 
toe séde dent1o do Eshdu, não a.!Tecta.rem a 
producção dos outros Estados, e o seu des
envolvimento economico como por exemplo, 
o de ex:pO!'tação dos sous productos, o de 
solto pa.ra, actos de· s'iut economia,, sobre sua.s 
tm'i'as, etc. 

Toda a vez, pol::;, que um imposto affectar 
ao desenvolvimento de mais de um Estado,ou 
a Pt'oducção de todos elles, só á· União pode
rá caber a. faculdade de e>ta.belecel-o, porque 
a eUu, incumbe velar pela pro ;per idade da 
fedor<.tção, harmonizando o> interesse:) ge
raes. Fóra dahi é a anarcllia e <L desol'dem.» 

E' este o criGcrio estabelecido p0lo noure 
Deputado para a (lc;;;criminação da renda ; o, 
aliás, não está es'tctbelocido n:1 Constituição 
da Republica, porllllC, a,lém dos impostos que 

Catnar.l. 'Vol. v 

:'Jn.o conferidos exclusivamente aos I~stados e 
exclusivamente (L União, a propria Consti
tuiç~ã.o declara flUO a União e os Estados po
derão tributar cumulativa.mente outras fon-
tes de receita.. . ··' 

O que S. Ex. quer l)Ol' consequenci<t, si ti
vesse um cfi'cito pratico, si fosse possivel, si 
não peccasse pela base, seria o contrario do 
q_nc a Constituição es!;abelecc, quando per
mitto trilmtar cumulativamente fontes de 
receita., á União c aps E::-:tados. O que S. Ex. ,, 
pilroce quoL'CI', é estabelecer uma discdmi
nação tal, que a Jmncrl:.~ quo fus:;c tdbuta
vel pela União, n:to o seria pelos Estados, e 
nem tampouco pelos município~. Si é isto o 
quo S. Ex. quer, evidontomontc S. Ex. nã,o 
que!' o que osüi. nn, Constituição. · 

Sr. Prosítlonto, t~ lJD.l'to om quo S. Ex. lJl'O
cnrou demon::;tr<Ll' que o imposto de consnrno 
não pl!do competir u.o lllHIIicipio, por·quo 
o:;t,o impu::;í;u p6llo all'ecta1·~a producção do 
ou t,roil municípios, si pl'ova, algunm co usa., 
p1·uv:.~ do ma.it, porque do mesmo mudo se 
pudor:í. d;zer a rcs1J ~l.o dos Estados, que o 
imposto do consumu 11- ,J pódo ser decrota.do 
pelo E:-3ütdo, porque é .:vossivel que este 
lmpoSÍiiJ n.fl'octc nãu sómonte a pl'oducção 
dus outt"us Esta.dos, corno o sem desenvolvi
mento oconomico. Entretanto, S. gx. deixa. 
ver quo esse imposto' deve competir a.os 
Bsta.dos. 

O Sn.. SE:RZE:DELLO Con.n.I!:A-Não apoiado. 
O Sn .. GALDINO LoHE'I'O - Não a.poiado, 

cDmo ?-! v. Ex. me i'itz repetir a. leitm·a do 
tro~l10. 

O Sn .. Sgrtz;·:m~r.r.u Con.Itf~A-Pois si V. Ex. 
n,cabou de tl<.~r o ct'iiierio quo dei. .• 

0 Stt. GALDINO LORETO-V. Ex. diz: 
«0 do consumo sobre pt•odueção do o.utros 

mun icipio.~, nã.o pot'éllW o podct' estadual é 
quem incumbe vcla.r pela pt·ollucçã:o Llo Es-
tado.» · 

O Sa.. SJmzEDEI.J"o COJmi~A - Sobl'o a, 1n·o-. 
tlucção dos Esta.dos, não contc;;to, como não 
contesto o municilJio taxar o consumo da sua. 
producção. 

0 Su.. GALDINO LORETo-Eis <Lqni: O nobJ.•e 
Deputado reconhece que o município llóde 
tl'ibutar o consumo de proclucção ; o Estado 
tambem e a União tambem. 

Não é assim? 
O Sn.. SgitZEDl~LLo CoRRii:A - Sim, senhor. 
O SR. GALDINO LoRETO - Eis a.qui:' a. 

Uniã.o, Esti.Ldo e o município estabelecendo 
imposto~ de con:>umo. · 

O Srt. SBttzEDELW CoRRJ~A- Quem coa
testa isto 7 Eu contestei isto ? 

O Stt. GALDINO LoRETo-Mas se V. Ex. re· 
conlte.;e isto, h<t de roconhecel' ta.mbem que 

2t 
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o imposto sobl'C r-•m.;:nmo p,n';l, ~t~l' l'<1.cion.J A 
ser rct:>oa.vel, dect',\r.;Mlo pl:lo manieipio, do 
mesmo modo qnf\ o impo:'\Lo tlo c:Jnsi1mo de· 
crct:tdo pelo Estado nfü) }.iótk Ü\Zl~J.' unm ~:~ •;
lecçào dos l1l'ocluc~o::J de outro Kst:•:lo, lliH'llllC 
e S. Ex. me~mo qu3!l\ di:r. Ho smt p~ti'<J(:et· '-lHO 
a pruprüL Uniiio .nii.o po.lc mt pt•utica lli->Lill· 
guir os gencros o~tl':.lllg-eir•os dus gcnm•o:; na
ciotl<tell que revo.:;tcm a fót·rna do c$Lr·angeim. 

Sendo as~im, como ~ po.,;-;i vlll llíst.inguil' 
llO Cülllllll:ll'CÍO a l'GtCLllltl OS gll!WI'O . .; lllll!lÍCi· 
paes do~ gencn•os U.e unho liLUnic'illÍO, corno 
é po&~ini no commerciu a ret.n.llw di~tinguil· 
o acne1·o c.,tadual do sirnilm- de outros E;,;
taâos, si o nobre Deputado mesmo l'econhece 
que, quando entra a fra.udu, não é po,;-;ível 
dist·mguir os gencros ni.tcionacs dos generos 
e:otrangeh•os ? 

O SR. SERZEDELLO CORRf~A-Entã.o V. Ex. 
vae <1o ponto de ;;mstenta.r q ne o Estado póde 
taxar o gencl'o c~trangeiro, porque se não 
l)óde di~tinguir do n<~cional: ~ 

O Srt. GALlHNO LoRETo - A conclusão é 
esta desde que é imposto do cousumo. · 

O SR.. SERZEDELT.o CoRRÊA - Quero uma 
conclu~ão á resposta <í minlw. pergunta. 

O Sn,. GALDrNo LoRE'l'O- E', ê o imposto 
de consumo. 

0 SR. SERZEDELLO Co:rmf:A - S. Ex. esM. 
em contl'<>dição com toda doutrina do )lrO· 

· .icClt.o, e em contradiçã.o com os rwcordãos 
do Supremo Tt'ibunal ~:ecleral. 

O SR. GALDINo LORETO- De :.l.()covdo com 
o nobre Dcpu~a.dó sú es:;ou no ponto em que 
S. Ex. ailirma. qne nã.o é oon;,;:,ituciono.l a. 
decretaçã.o de impostos d.e importclção pelos 
Estar.J.os, in wr·-estaductl. 

O Sn.. SEt~~EDELLO Cormíh- Vej'\ em quo 
fica. 
· O Sn.. GALDINO LoRRTD -V. E:ç. não 
qneira est w Jazendo nma qucst1.o de paL•.-
1'l'<LS, pl'incip:-tlmente. rpmndo eu não tinlm 
ÜlJ,'tni ml.<Lo rr nw1t pnnsamcn 10, qüa,ndo pos ;o 
a1)resentnr etlllivocos em uns pontos do seu 
Parecer. 

O Sn. · SEllZJ~m~LLD CoRixf;A- O que niio 
impede de astm• om completa contl'<~dlç.ão 
commigo. 

O Si{. GALDmo LoRETú-E.~tou em de.>ac
COl'llo com V. Ex.: 1mrque ·chega á negação 
aos E;:;tado.;; de tributar o consumb, porque é 
difficil'distinguir o similar nacional do pro
ditc1,o estrangeiro. 

Logô, si 11ã. J é po.;si.Yd a. fli.~tincção, como 
qur:r V. Kc Qnn P.l l:l. nã.o ~eja pa.ra t~ Uniii.n 
c ;;ejp. par<t o:> E;;tados ·~ 

En11eegm1to a S. Ex., será mais difficil 
rlistinguir o pto<lucto estt·augcit·o do nac.io· 
:ual ou o ni1ciow11Llo na.cional.. 

V. 1 ·:~. ciJO;:·;~ <t rc::;onhccer ot:~'direi1 o da 
UnFi o, tl.t.H 1•;.~1 au1H, do mnnicipio .. em tri
IJlr,;:tl' os i!iJ·i.J[ I,IJS do consumo. 

() Srt. SréHZ"JiEr,LO Con.ttf:,\-:.Ias o tribunal 
diciol.(it c111 e..:peeic o tudo o Governo honesto 
o..Lwu rw~nC · •.t' (:s;a, r1ccisJ.o. (,1pa;·tcs cnt1·o os 
S1·s. 8·~~·;;::dallo Coi'I'G(b e Jl[alaquir;r;s Gon
çHI ·~cs.) 

O Sn. (lAI.DT:\'0 Lon.r.To-0 que V. Ex. 
r!llúl' ,·: lltll<~ L,,[ irHcl'p:•cta.tiv;1 PJ-l''k regulrtl' 
n I('Jn~t?io d .. s imp.>::: tos inüw·csta.dnaes. l'ilas, 
u nu lJt•n Doptlt<tclo cstn,va se nu o do um rigor 
extJ'l!rlto lXü':t cummigo. 

O StL. SER7.ED.ELLO CoRRÊA-Queria. })1'!;
cisn.I' a. upinü1.o de V. Ex. 

O SI~. GAJ~m:-~o LoRE'ro-Qtntndo não hn:vüt 
com pl.ct:Ld o o meu vensu.mento. 

Vou mostt'lll' quo o nolwc Deput<Ldo, lli1 
matoá:~. commctteu um Clluivoco. 

V. Ex. rlissc o seguinte: 

«Mas a Constittríç(fo Fede'ral, transf'e
,.indo pm·a os Estados Se1·viços e i·endos, 
que dantes esto;oam a ccwgo elo. U1úií.o, a 
fJWJ os deveí'iom pô1· a cobe1·to da panu1·ir:! 

" qttl! perl.1wbc~va o.p·,·ogrcsso e 'n desentJolvi
ment•J da..~ antioas prn?Jinc:ia~, r,nm o 'Di- ~ 
11i rr.l intuilo de eu-itar qt~e os Eslados con 
lim.<assem a impôr sobnJ me;·cadorias ,jâ 
trilmladas Jlda Uniao, detennínou no § 8°, 
tln art. Do, so se1· licito ao l!:stado tribttlal· · 
a ÍliiJWt'laçiio de me1·cado1"ias estrangei1·as, 
r;zwndo destinad[r,s ao . consumo em seu 

· teJ"!'ilol'io ; re1Jerlcmdo nos outros casos 
o p1·odur:lo do imposto pa1·a o 1'h.eMtWO 
Ferle1·al.» 

IJ S1t. SERZ!ll>EI.LO CoRRBA.-N'esse caso é 
um ct·t·o do illlllf'c.~são. 

O Sn. GALmNo LoRl:.To..;_Perí'ci.tamente, ,; 
ism mesmo. V.}l;x:. fez qne.'l t5.o,cx:actamcnte 
nos.;;;c ponto em que eu não havia. :-~.inda ar.a
bauo o men J)ensa.mento; enLret :mto, rtr1ui hQ. 
11m Npli v o cn. 

O :;;H. !:->l·:Tt>'.I':Jw:r.r,o Con.n.fuA7 Niio h a eqni- . 
voco. l~' nm eno 1ie impress.ã1. Logo que o 
noln·o lloputn.dn po1' Mín<IS leu, pelo tex:t.o, 
pch\ idêa, c pcio p ensamento, viu que ora 
neste ponto. · 

0 SI~. GALDINO LORETo-E' isto mesmo, 
que })ôde a.c01necer. V. Ex. então não reviu 
o se.u tt•alm.llló. 
~ O Sn.. St;l~:t.l"DELLO Gon.a:F:A - E V. Ex. 
q1wr me re~}1o~~ahilíz<1l' por isso, um t.ra.· 
in lho tlBss;t oJ•dem :·. , 

O Sn. GAT.lliNO LormTo~Sim, em um t ra· 
ballw un:.le Jw, cifra.;;. Eu 11odi;~, apre.;cntar a 
V. Ex.. um<.t cifra. errada no negocio das 
c~tt•Mhs d.o ferro. Estiou fazendo -isto eomo 
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l'cprcz:tlia. ao 'lUO fJz V. Ex. quando eu üão 
tinh:t completado o meu pensamento. 

O Sn. SERzEnEr.r,o Con,RÊL\.-Nfio, apenas 
perguntava, o V. Ex. acabou por uma 
::tntitllos:J absoluta contr'<1 tudo qu:Lr\to a.cabv 
ele dizce.Sustento que os Es';ados podem ançar 
imp:)stos sobre sua proliucção, mas sobre a 
protlUcçiio em gerat só a Uniã!). V. Ex. 
sustenta o co n tr[trio. 

0 SR. ,GAJ,DINO LORETO-Ma.s eu querta 
que me dissessem como t~zBr a distincçã) 
entre·j:>roductos municipaos, estadoaes c da 
União, quando hóuver fraude? 

O SR: SimZEDELLO CoRR8A dá um apa.I'te. 
O SR. GALDINO LoRETo-Mas v. Ex, em 

seu par,ocer, é quem diz que éimpossiveldis
crimina.l' os productos nacionae,:; dos esf.ran
geil'os, c tantoquo diz que nã.o J.:n>efe.·iu es
tabecer um ctddieional ao imposr.o de impor
tação, em vez do imposto de consumo sobre 
mercadorias c~trangciras, porque no com
mcrcio <t retalho ê impossl vel. 

0 SR. SERZEDBLLO CormÊA.-Pcl<1 fraude. 
O que cu disse é que, pela f1'aude, é possível 
o producto nacional revestir a fórma dó es
tl'angcil·o .. . · 

Refiro-me á fl'autlc. O maiS· eu não podia 
dizer, p,orquc ha a marca, de fa,brica, o pro
cesso e milhares de cousas. 

0 SR. GALDINO LORET0-0 qu'e o .nobre 
Deputado disse foi isto: «E si n(ro p1·e(eriu 
substituil-o pM· um addicional à impm·taç[lo, 
(oi pm· conveniencia da fiscalizaçtio, sendo im
possível no comme,·cio a 1·etalho distingui?· o 
gene1·o nacional, que 1·eveste a fónna do simi
lar estJ·àngei?·o, do J?1'9Jn·io gene1·o estran
geÍ?'O». 

A f'eauclo é possível não sómente na imi
tação do um prvüucto estrangeiro ]_Jor um 
na6ional, como n<.t imitação de um- peotlucto 
do um municipio em relação ao proJuc,~o si
milar de municipio d~!ferente, cc)mo aind<t 
crn rehçã.o ao pruducto do um Esta,do ante 
o pro dueto üo outro Estauo. 

O nobre Deputado com os princípios que 
:m!ltenta, vae mail':l longe do que quer, chega 
até á negação do direito dos Estados c 

· dos 11j!Ullicipios tributarem o consumo. 
Mas si o nobre Deputado entende que os 

municípios e os Estados podem tributar o 
consumo, e si óntende mai:3 que é impo··.;;i
vol a distinçção entre o producto estrangeiro 
o o nacional que rcve:>te a. fórma de e.,;tl'an
geiro ; si S. Ex., chega, a admittir que todtLS 
O!lt;a.s organiz<.tções politica.spossam tributal'·O 
co11::nlmo, lm de chegar á conclusão a que eu 
mos mo cheguei e é que toJas e::.sas ospheras, 
quel' a União, q_um• o mu11icipio, quar o Es
tc~do, poúem tl'ilJritttr o consumo sem distin
guir o m\cion.al do cstr;;l.ngeiro, O que os Es-

ta dos e os mumc1:rn.os não podem. f<J,zer é 
tei1mta.t' a importaçiio, que ê cousa üi!l'o
rcn to. 

0 SR. SJ~RZEDELLO CORRÊA.- A impoi•ta
çã.Õ é que pôde. 

0 SR. GALDINO LoH,I TO - 0 que O nobre 
Deputada não póde é confundir o imposto do 
consumo com a importação que são cousas 
mui to diversas. Desde que se reconhece o 
cUeeito dtt União, dos municípios e dos Estn.
dos de 03.;abeleeOl' o imposto de consumo, 
tem-se nece.~sa.t'iamonte de r.oconhecer o di
l'eito de não fazm· flistincção entre o nacionaL 
e o estrangeiro. Pois então é possível exigi:i:· 
de um· legislad~n' ostarlnal que estabeleça 
um imposto de consumo para o seu proprio 
producto e que identico imposto nãD peze 
solm3 o proclucto (le outros Estados~ 

E' possível conce1Jer um legislador munici
pa.l que estabeleça um itnposto ~de consumo 
para os productos do seu pro"prio municipio, 
e que nãQ esfa.belcça igual imposto pa.ra o 
producto de mu~icipio di:Jl'erente ~ 

Haverá alguem que poss;:~ coilceber p, exis~ 
tencia. de um legi~ladoe de:3ta ordeni, soja 
municipal on estadoal '? 

Pois então haverá quem queira ag-gravar o 
sôu proprio pl'oducto, colloca.ndo-o çm con
diÇões inferiores :w.-:: peoductos similares do 
outros Estados ou municípios~ · 

O que cu acrecli'to é que o nobre Deputado 
na su::t preoccupação exclu:;i va de adquiriP 
fonte.1 de receita. para a União ... 

0 SR. SERZEDELLO CORRi~A- A preoc- '
9 

cupação do relator Ll<t receita é fazer desap
parecer abusos que estão · arruinando a. 
integridade deste paiz e o seu futuro. 

0 SR. GALDINO LORETO- A preoccupação 
do nobre Deputado... · 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA dá. um 
aparte. 

0 SR. GALDINO LO RETO - Isso é outra 
cousc.í. Esten1 do aecordo com o nobre 
Deputado_ em que os :EStados não podem tri
butal' a importação inter-estadual. 

Mas uma cousa ê importação c outra G 
consúmo, e eu me admü·o· que o nobre Depu~ 
ta.dó, intelligencia tão escla.recida, sobretudo 
nestes assumptos, esteja a querer perturbar 
o humilde orador, fazendo confusão ent1'e 
impósto de consu:tp.o e de importação, que 
são cousas muito diffcrentes. O Estado de 
Pernambuco não tem o direito de queixa1·-se 
do imposto estalJelecido no Estado do Pará; 
desde que este imposto não pesa sómente so
bre os productos do Estado de Pernambuco, 
si pesam igua.lmente sobre productos para· 
ense!<s o productos :perna,mbucanos ~ . 
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· Nenhum Estado pôde pretender este di- O SR. ANIZIO DE ABREU- De-outros Esta-
reito de exterritorialidade que o nobre do.~, pôde; a Constituição só veda · o imposto 
Deputado quer estabelecer. sobre productos de procedencia esteangeira; 

o SR. ANIZIO DE ABREU dá. um aparte. silencia sobre a importação inter-esmdual. 
0 SR. GALDINO LORETO- Não vou tão 0 SR. GALDINO _LORETO -Acho inconve-

longe quanto o nobre Deputado pelo Piauhy. niente ... 
0 SR. ANIZIO DE ABREU-EU fico com a 0 SR. ANIZIO DE ABREU-Póde ser incon· 

veniente; mas a apreciação da conveniencia 
Constituição· fica ao cri terio dos congressos dos Estados; 

O SR. GALDINO LoRET0-0 que eu quero a Constituição não vedou, permittiu. 
é que, deante do imposto estadoal ou do im- O SR. GALDINo LoRETu-Penso mesmo que 
posto municipa:l,. n~o ·se distinga o }Jroducto se encontrará na Constituição disposição que 
de outros mumc1p10s ou o }Jroducto cstran- vede aos Estados ·tributarem sobre a impor-
geiro. _ taç·ão de productos de outros Estados. 

Si é isto o que o nobre Dcputc:tdo pelo E' o art. 11, n. 1 que diz: 
Piauhy quer, então estamos de accordo.. E' vedado aos Estados como á União: 

Ao-ora, com o cp1e não posso concoPdar é 1° crear impostos de transito pelo ter-
com~ o ünposto de importação inter-estadual ritorio de um Estado ou na pa::1sagem de 
e com este não póde ser confundido o imposto um para outro sobre pro duetos de outros 

. de consumo, porque este pesa ao ·mesmo Estados da Republica ou estrangeii•os, e 
tempo sobre a propria producção e sobre o bem assim sobre os vehiculos de terra 
similar de outros Estados. e a.gua que os transportarem. » 

O imposto de importação, p_orém, vae Eis aq_ui quando a Constituição :véda aos 
collocar productos de Estados d1vers~s em Estados crea1• impostos de transito na pas
condições de inferiorid~de em rclaçao ao sagem de um para outro so'bre productos de 

· :producto do proprio Estado que decretou 0 outros Estados da Republica, véda a creae<'í.o 
imposto. de. impostos estaduaes sobre a importação 

Esse imposto, sim, esse pôde produzir os de productos de outros Estados. · 
maus effeitos que o nobre relator deste pro- Sr. Presidente, no meu discurso sobre este 
jecto prevê e enxerga. O imposto de con- projecto em uma das sessões pa.ssadas, re

' sumo, não. · · . · ferindo-me á parte do parecer que trata 
Eis aq_ ui, senhores, porque não posso estar da garan~ia de juros a estradas de ferro, 

do accordo com o crlliet·io de discriminação affi.rmei que . . me~mo acceitando se os alga
de rendas, tão encarecido pelo nob1•e reln.tor rismos do nob1•e Deputado, acceitando-se os 
deste projecto. • · · _ alga1•ismos com que SJ!:x. fez os seus calculas, 

Esse criterio não chega a resultados satis- nfi9 era possível negar-se a vantagem de 
factorios. 85.516 libras em favor do resgate q_ua.nto á 

Si ,:por esse criterio, se póde chegar• a al- garantia de jui·os. , . 
guma cousa é á negação do direito dosEs- S. Ex. affi.rmou que não era exacto o que 
tados, ou o dos municípios, de tributar o eu dizia, então que era. que S. Ex., tendo 
consumo. Ou então, Sr .. Presidente, si é calculado que a garantia effectiva de juros 
possivel aos E:>tados e ao município ;tribtltat• importava em · 200.000 libras sobi·e as 
o .consumo e si, como o nobre relator deste estradas do férro de Pernambuco e Bahia 
parecer, reconhece, é impossível, se pratic_\, q_ue os juros -do càpital necessario para o 
no commercio a retalho,d'tl>tinguir os generos resgate dessas estradas de ferro importava 
nacionaes que revestem a fórma do estran- em 150.000 libras e dando uma vantagem 
geiro, do genero estrangeiro, tem-se que para o 1·esgate de 50.000, addici.onava em 
reconhecer que é direito do Esta;do e do::~- seguida 35.400, sendo 24.220 libras, au
municipios trilmtar o consumo de. merca- gmento ·da. receita liquida. da Estrada de 
do rias, quer nàcionaes, q_uer estl'a.J;geiras ? Ferro de Perna!nbuc? ~ ll. 172 libras, au~ 
Qual é (1, nação estrangeira que pode pre- gmento da recetta nqmda da Estrada de 
tender para os seus productos_ um privilegio Ferro da Bahia e . con~luia, dizendo que em 
que os productos nacionaes nao teem? favor do resgato havia uma differença de 

_Qual é o Estado da União que póde querer 85.516 libras. , . 
o privilegio de isenção de imposto do c.on- Affirmei que S. Ex. não podia entrar para 
sumo em outros E::~tados, desde q_ue esse 1m- o calculo com as 35.000 do augmento da 
posto mesmo pesa sobre os productos desses receita liquida de:)sas .duas estradas, porqüe 
outros Estados? essa mesma . quantia devia ser deduzida da 
' Assim, Sr. Presidente, estou apenas de garantia eifectiva de juros dessas estradas, 

accordo com o IJaeece!.' quando affirma que de sorte quo a rlifferença teria de ser a 
, os Estados não podem tribut:;1r a importação mesma de 50.000; isto, dado (lue os alga-
de productos de outro::> Estados. _. rismos com que S. Ex. joga sejam exactos. 

" 
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O SR. SERZEDELLO CoRRÊA- Isto quo arrend.amento a ·que se refere S. Ex. e qne 
V. Ex. chama renda •liquida da Estrada, eu esta relacionada á raceita. bruta elas 13::>tr'<.\: 
chamo quota do arrcndame:1to.Quer dizer: as das. 
estradas, uma vez encampadas, depois do ar- Si s. Ex. entra com est:r augmento para. · 
rendadas, teem uma quota elo arrendamento. o augmento da quota, porque razão não ·. 
O arrendatario possue uma certa importan- entra com esse augmento para; diminuir a 
cia que calcula como renda bruta onze mil e garantia de juros ~ 
tanto e vinte-quatro mil para-outra. 0 SR. SERZEDELLO CoRRÊA- Porque 0 re-

De onde concluo que o Governo polia con- · d t· d · d t 60 
tar com oitenta e cinco mil e tantas libras gunen as garan Ias e JUros, uran e 

annos, não póde ser contado para isso. . 
provenientes da qúota do arrendamento. o SR. GALDINO LORETO _ o nobre Depu-
E V.Ex.constesta a quota do arrendamento~ tado _no seu parecer, mesmo, fornece contes-
E' cousa muito diversa. - · tação ao aparte que acalJa de dar. 

O SR. GALDINO LoRETO- Não é diversa, E' s.· Ex. mesmo quem demonstra que as 
como vou mostrar. récQitas brutas dessas estradas, quer de Per-

Em todo caso S. Ex. ha de responder-me, nambuco, quer da. Bahia, cre.~cem extraordi-
primeiro, si quando estabeleceu · esse.~ alga- nariamente. · 
ri~mos e fez.e;;se calculo, já estava feito 0 SR. SERZEDELLo CoRRÊA_ Demonstrei 
esse resgate;·- :;;i esses algarismos são defini-
tivos: por exemplo, um milhão e quinhentas que cresceram 1 

mil libras que S. Ex. disse que é importao- o' SR. GALDINO LoRETO -Sim, senhor; e é 
cia necess~ria para o resgate da E:;trada de exactamente fundado -no crescimento dessas 
Ferro de Pernambuco, si é exactamente a rendas _que V. Ex. affirma isso. 
quantia por quantias, se fez o resgate. o sa. SERZEDELLO CoRRÊA- Perdôo-me, 

O SR. SERZEDBLLO CoRRÊA-Sobre as bases a garantia de juros não é paga como funcção 
em que foi dada a autorização. da renda bruta e sim como funcção da renda 

·O SI(. GALDINO LoRETo- v. Ex. não liquida, o essa renda durante 60 annos 
quererá affirmar que é de 1.50.000 li- pro-va que qua;:;i não hou-ve renda bruta, 
bras? Mas, em todo o caso-0 nobre Depu- de modo que se póde concluir este facto : a 
tado quando fez este calculo 'ainda 0 ros- renda bruta para muitas estradas augmenta, 
gate das estradas e o arrendamento não se porque o inglez não tinha n~cessidade de 
tinha feito, porque o que sé· deduz da leitura fazer conhecer esta renda liquida. 
do seu parecer .é que o arrendamento não UM SR. DEPUTADO- E o Governo o que 
esta -v a feito. - • ·fazia ~- E o fiscal ~ 

0 SR. SERZEDELLO CoimÊA:-Argumento 0 SR. SERZEDELLO CORRÊA- Quanto ao 
com todos os elementos otllciaes e digo a fiscal 0 nobre Deputado pergunte a elle. 
V. Ex. que nos ultimos annos pa.gavamos de 
garantia da juros 200.000-libras, a impor- UMA voz-Devemos perguntar ao Governo, 
tancia total para resgatar essas estradas que mantinha semelhantes fi;:;caes. · 
dava. de juros 150.000 libt!as. logo havia um O SR. SmzEDELLO CoRRÊA.-Estou apenas 
saltlo de 50.000 librn.s, proveniente do arren- constatando um facto que é da nossa Iü:>to
damento dessas estradas, que, com a renda ria de todos os dia~, do 50 ou 60 annos. 
provc.wel, poderia ser de 85.000. (Continuam os apartes, que inten·om_pem o 

.o SR. GALDINO LÕ'RETO-Mas, ·perguntar--: 01·ador.) -
se-ha : 0 seu calculo é sobre a renda actual O SR. GALDINO LoRETo-Apezar do que 
ou sobre a provavel dos annos seg:utntes? está a dizer o nobre Deputado, · diminuíram 

O que o nobre Deputado diz 110 sem pa- os deficits nas e.stradas de ferro da Bahia, 
recer é que a receita des.sas . estradas teem -diminuíram os deficits em outras estradas 
augmentaelo, de modo que a Estrada de cujos juros ~ão garantidos, e por tal fórma 
Ferro de Pemambuco, s. Ex. diz, deve pro- que a garantia effectiv~ de juros em relação 
duzir nos seguintes 10 annos 3.100:000$, diz : a algumas foi decrescendo. 

«Não será, pois, optimista acreditar Ha mesmo um exemplo nota-vel, em que ·a 
em uma renda bruta média de 5 o;o, de União foi reembolsada das quantias quedes-
3.100:000$ nos seguintes. 10 annos, em pendeu com a garantia de juros. 
relação á estrada dé Peenambuco.» Posso lembrar ao nobre Deputado a Es-

trada do Ferro de S. Paulo. A União, nos 
O SR. SERZEDELLO CoRRÊA- Eu estou primeiros tempos, foi obrigada a fazer effe- . 

contando com certa prob<\bilidade. ctiva a garantia. de jmos : teve de indemni-
0 SR. GALDINO LoRETO- O, nobre Depu- zar a companhia exploradora desta estra

tado refere-se á receita bruta da estrada e é da da quantia necessaria pm.;.:.t fazer os 7%; 
dessa receita bruta; que se tira a quota do mais tarde, sabe o nobre Dt>putado que ta.l 
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foi a receita bruta da Estrada de Ferro de O SR. GALDINO LoRETO- Portn.nto, si é 
·s. Paulo que, quaesquer que fossem as con- verdade que assim como foi possível ao Go
descendencia.s dos fisca.es, CS$a renda bruta verno da União ter em S. Paulo funccio
de~. não sómente para as despezas, como narios capazes e dignos, fnnccionarios 
para cobrir a garantb de juros e ainda para que não tivessem condescendencias com 
indemnizar as de.speza,s que a União tinha a empreza O\:ploradora da estrada de Santos 
feit0 com essa estrada. · a Jundiahy, si é v€n•dade que isso foi possí-

vel ao Governo da União, como não poderia 
dar-se em relação ás Estradas de Ferro do 
Recife e da Bahia~ 

0 SR. BUENO DE ANDRADA-POSSO gp,ran
tir a V. Ex. que não houve condesc~ndencia 
dos fiscaes eni ponto algum. 

0 SR. GALDINO LORETO - Diz O nobre 
Deputado por S. Paulo que não houve con
de~cendencia. Poi:; si não Jwuve c.ondesc.en
den,ciüt em partf? alguma ... 

0 SR. BUENO DE ANDRADA -Em ponto 
algum. 

O SR. G:ArJDINO LoH.E'ro - ..... eiu ponto 
algum ... 

0 SR. BUENO DE ANDRADA -Ao contrario; 
posso affiemar a V . Ex. que um dol:l fiscaes, 
que eea cu, glozou ma!s de mil contos de 
despezas da estrada tle ferro. 

Q SR. GALDINO LORETO- ..• ,. o· nobre De
putado refere-se .•.. 

0 SR. BUENO DE ANDRADA - A' Esteada 
· tle Ferro de S. Paulo, que ia naquelle 

tmn,po d~ Cachoeil'a â Capital d,e S. Paulo. 
0. SJ;l,. GALDINO LORETO- 0 apúte do 

nobre Dep11té1do vem em meu auxilio. . 
Eu ignorava quo S. Ex. houvesse sido 

fiscal da Estrada de Ferro de S. Paulo. 
Não foi, aliás, intuito meu ·fazer qualquer 
censura a fiscaes da Estrada de Feero de 
S. Paulo ou a 'outros, pois não sou capaz 
de fa,zcr censuras quando não t~nha funda,
Ülentos sufficientes para isto. 

O que quiz foi contestar a asseveração do 
nobre relatot• da . receita, que diz que, no 
regimen da, gara11tia de juros, ainda mesmo 
que a receita bruta das estradas ct•cscesse, 
como S. E_x. prevê que deve crescer, não 
er?- possível obter um gt•ande sa.ldo, não éra 
possível obter uma r0ceita liquida na pro
porção do au'gmento da renda, bruta, 

E porque~ Porque se da r á i:5to no re
gimen da; garantia e não se dará no dos 
arrendamentos e no das estradas de ferro 
administradas pelo Estado? · · 

0 SR. BUENO DE ANDRADA - De accordo 
com o orador. Si se der, ha de· su~· com o 
s.acrificio q.c quén1 trabalha no sq~o, ha cle 
ser com niuito swl'ifi~io do brazileiro. ' 

E isto ficou demonstrado aqui, não estando 
respondido até agorà nem pelv Se. Sâ, 

·- nesta Casa nem pelo St•. Bulhõ~s, no Se
nado. 

E denfitmos a resposta. 

Pois será possível que, havendo boa von
tade por parte · do Governo, não se encon
trassem fiscaes zelosos, que nã.o condescen
dessem com as em prezas explor~doras dessas 1 

estradas, de modo que a renda liquida, por 
e!feito do augmento da. renda, bruta, viesse 
a OI'es,cer a to.l ponto que o serviço da ga
rantia de jul'os tivesse · do tlecroscer 1 Si, 
Se. Presidente, a g<Lrantia dé ·juros paga 
pela UnUíiJ â Estrada, de Ferro da Bahia, 
como a que era paga á de Pernambuco, teQ
dia a diminuir. 

0 . SR. MALAQUIAS GONÇALVES~ Não ha 
questão ; a de Pernambuco estava muito 
reduzida. 

0 . SR. GALDINO LORETO-... com o an
gmonto crescente da renda bruta, crescendo 
ainda esse augmento, na pl'oporção dt).S pre
visões do nobre Deputado pelo Parti, a renda 
liqU:iúa teria nece::;sai•lamenté úo cre~cel', G, 
como con~eqqenci~, a garant\a de jurJs ter-i<\. 
que ser infel'iot;. Dizer, Sr. P~·e.:;ülente, que 
as € 35.000 de quo f;_tlla S. Ex. refe
rem-se a quotas que . depenuiam da receita 
bruta, do mesmo modo que dessa mesma re· 
ceita ' dependia tambcrp. a garantio. de juros; 
dizer que os:;as € 35.000 resultavam das 
quotas de arrendamento e c1ue não ot·a pos
sível espe1•ar esse augmento da renda li
quida no regimen elas ·gaPantias de jmos, do 
sorte a diminuit· o effcctivo dessas garantias; 
é, Sr. Presidente, con!il•n1ar o qu!3 ou dizia 
em uma das sessões passadas, é sor opti· 
mista em ruhtção a')s rusgates e at•t•enda
montos, e pessimista em -relação ao stcdtt-quo, 
que oea o <le garantia !lejnl'os .. 

Maí., St•. Presidente, ÇLté aqui estou a ar
gumentar com o;:; algarismos do nobr·e Depu-
tado. · 

Sinto que S. Ex. ni'í.o esteja neste mon1ento 
presente, porque seria s. Ex. mesmo que 
me forneceria uma explicação c1ue jt~lgo no
ces::Htria para poder melhor avaliar <t coll
veniencia, elo ro.:;gate, tão oncu,roci(lo por 
S. Ex. 

ASseve1•ou S. Ex. ,que a garantia tlcjuros 
da Estralla de F'er1•o ele S. Ft·ancisco a Re
cife pesava, ·nos ult~mos annos, · ÇLos cofi•es 
da União em cermi ele f; 74.116; e, com essas 
~ 74. ll6entm S. Ex. para o cn,lculo. ayn~ 
de deU.uzir u~na. vanta.gem para o resgate do 
f; 50.000. . .. ' . ' ' 
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Sinto que S. Ex. não esteja presente neste 
momento, pol'que eu desejava que o nobre 
Deputado me dissesse si estas e 74.115 são 
exa.ctamente o que S. Ex. calcula que deve 
pesar nos cofres nacionaes como ga1•antia de 
juros da Estrada de Fel'l'o de Pernambuco, 
nos anúos subsequentes, até a terminação da 
mesma gc~rantia. 

Foi S. Ex. mesmo ctuem nos disse no seu 
parecer que a l~strada de Fêrt·o elo Pornmn
buco gosava, de uma garantia de juros de 
7 % sobro .~ 800.000, o que quer dizer, 
f, 56 .. 000 de juros garantidos, e mais, de UJ\l1i1 
garantia de juros de 5 % sobro ·~ 485.000, o 
que quer dizer ·E 24.288 de jlU'o.;; gaean-
tidos. · · · 

Quizera, Sr. Presidente, que S. Ex. mo 
dissesse a respeito das·~ 488.000 que gosa.m 
da garantia de juros de 5 %, si essa ga
rantia deve dur~r até a terminação da, con
cessão dessi1 e;traua, como suc~cde com as 
·E 800.000; porque, si é ·verdade quo estü, 
terminado ou jcí tcmninou o prazo da garan
tia relativa ás f, 485.000, percehc-se, Sr. 
Presidente, quo o nobre Deputn,do enganou
se no calculo. S. l!.x. entra para o calculo 
com essas !C 24.288 como garantia effec·&iv~t, 
qu<mdo a verdade é que, es.~a gal'antia, não 
pesaria mn,is nos annos que se· seguem, nos 
cofL'eS ua União. 

Ainda a proposito do mtpitulo ttn gara11tia 
de jut·os a estt·acht-j de ferro, eu tonlw a ex
tranhar uma lctcuna no projccto. 

Leio, no parecer, uma, transcripção de dis
posição do lei de orçamento do anno pas
sado. 

A transcripção dossn, disposição ó a se
guinte : «As tlilferonças entl'~ as sommas de
vidas pJli1~ :;tctuaes garantias e as do juro o 
amortização do taos a.policos, bem como a~ 
sommas .pruvonientos do arrendamento· on 
da alienação das estradas, assim resgLLtétdas, 
constituitã,o em Lomlres uma caixa d J res
gate dossa-1 apoJ.icos; e só pódci•i-i,o sér ii.lie
na--las para apressi1r u r_eferido resgate.>~ 

Pepoi~ dessa, transcripç;'í.o, diz o parecer : 
«Foi em .vi t•tu•J o disso que a. Cununi'-lsão d~ 
Orçamento julgüu o anno pas3ado quo era 
preferível o alvitre da compra das estradas. 
e do seu arrendamento, podendo o Governo 
resgatal-as l)Or bonds ou apolicos especiaes 
do 4 ° I o e juro de l /2 o I o de a.mortiz;,ção. 
Como o preço da compra, mesmo pu,go em 
boncls quo estão em- média cotn,dos a, 6!-65, 
seria inferior á garantia em dinheiro, o Tho
souro empregaria a dilferença em uma caixa 
de 1•esgate, de a.polices na.cionaes, de papel 
ou ouro. A esta ditfercnça devia addicional'
so o Pl'Oducto dos u.rrendamenfios.» 

Debctlcle, procm'o no projecto da l'eceita a 
dili'ereriçn, entre a~ somi)las devid<ts pelas 

,actuaos garantias e as do juro e amortizttção 

das apolices emittida-; pelo resgate das atra ... 
zadas. 

Q SR. SERZEDELLO CoRRÊA - V. Ex. l118S· 
mo não disse ainda agora que o relator não 
dera as operações como terminadas, como_ 
legitimadas~ · 

O SR. GALDINo LoRETo-0 aparte. no nobre 
Deputado é quo demonsr.ra. que S. Ex. tom 
de apremntar uma emenda incluindo a diffe• 
rença a quo acabo· de me referir. 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA.: dá outro aparte. 
0 SR. GALDINO LORETO-Pois não ha na 

reeeita un1 cal)itulo que determina-renda 
com applicação especial1 (Pausa.) 

Pois é exactamente essa renda que tem 
por lei uma applica<;ão especial, que devi<\ 
ser inc1uida n<L parte do projecto, do mesmo 
moclo que o nobre· Dcptltado incluia o pro
dueto do aPrenclamento das estrad.as de forro 
no corpo do projecto ~ 

0 SR. SERZEDELLü CORRÊA dá um aparte. 
O SR. GALDINo LoRETo-Esta rendcL com 

applicação e.~pecial está aqüi: · 
« Fund·) de resg;1te ; renda em pàpel 

proveniente do arretldamento das estra
das de fel' r o· da U mão. '> 

0 SR. SERZEDgLLO CORRÊA-ISSO já estn,va. 
no anno pa.ssacio, que transcrevi iiltegral-
mento. · 

O SR. GAIJDINO LoRETo-Mais ainda: 
« N. 3-0 pí;oducto integral do arren

damento da.s esGrad<LS de fer1•o da União 
que tiver sido ou fôr estipularlq mn 
ouro.» 

O SR. s'~l'tZimELLO CoRRÊA--:-lssJ está dcs(le-
o anno l)assn.do; tem verba ..• 

0 SR. GALDINO. LüRETo-Está aqui : 
« 26:000$ ouro .. ,}) 

O SR. SERZEDE-LLO ComifuA-E' verba. que 
osta.va desde o anno palsado. · · ' 

0 SR. GAIJDINO LORETO-... «que tivess~ 
sido ou f'õe •.. » attenda v. Ex. para a 
redacção que deu á. :r:uhrica... · 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA.- E' transcri-
pção... · · 

O SR. GALDINO LoRETO- Mas o· nobPe 
Deputaclo calcula 26:000$ ouro pa.ra ;_}, rend~ 
pt•ovoni~nte do aerendamento L . . . · .. , 

0 SR. SERZEDE;LI.O CORRÊA-V. Ex. não 'vê 
que es~a vel'ba 26:000$, ouro, se refere aó 
passctdo ~ ! . · 

. 0 SR. GALDINO LoRgTo-Ou V. Ex. re. 
fere-se ao rui;uro, ou nã.o.enbendo o que quer 
V. Ex. dizer com as palavras qHe tiver sido 
ou fOr estipulado. -. 
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0 SR. SERZEDELLO CORRf:A-Estou dizendo 
ao nobre Deputtvlo que não crcci a, rubrica, ; 
tr:.~.nscrcvi a_lei que crcou, c consigno verba, 
porque ern, receita quo .já cxütia; não 
posso consignar ·a que ha, de existir, l)Orque 
não sei qual é. 

0 \SR. GALDINO LORET0-0 nobre De})U
tada dar-me-ha.. umn, inforrnaçã.o que me 
poupar<.t o trabalhr> de maior desenvolvi
mento que estou dando ao meu discuró5o? 

Esses 26:000$ são o producto intogt•al do 
arrendamento d ~~s estradas de ferro j[L feito, 
ou comprehcnde tambem a> que se arren
dara.m este anno c as que vierem a ser ar
rendadu.s?. 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA-E' possivel 
que 26:000$, oul'o, compl·clwndam O;> arren
damentos feit · ~~ das estradas de ferro, as 
que estão sendo a,rrendadas a esta hora e as 
que forem arrenclauas ? 

0 SR. GALDINO LORETO- 0 nobre Depu
tado responde que os 26:000$, our·o, não 
compl'ehendem as estra,das arl'endadas este 
anno e as que viere in a see an·endadas para 
o anno ; mas porque o nobre Deputado diz-

• forem arrcndada.s ~ ! . 

0 SR. SERZEDELLO CORH.ÊA._:_Porque trans
crevi te~;tualmente a lei que creuu essa ru
brica. · 

O SR. GALDINO LoRl~To- O CJ.UG sG segue 
ê gue não si'io 26:000$, como calcub o pro
jecto, a importu.ncia deve tl~r maio!'. 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA- g' possivel 
q~e seja maior.. . , 

O Sn,. GALDII\:O Loi~ETo-Ha nova,s estradas· 
ar1'Gndadas ; e como o nobre Deputado cal
cula sómento26:00ú:)OOO ... 

o SR. SERZlml'::LT-0 Con.RÊL}- Porque não 
podia consign;u• sinKo o que já. existia. 

O SR. GALDii\'O Lon.E'l'O - O nohee Depu
tado tinha que consignar o rrue j<i, exi::;tia e o 
que vinha a oxistir ... 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA - Falseando r. 
l'eceita ~ · 

O SR. GALDI:\'O Lon,ETO- Nã.o estão arren
dadas ? 

0 SR. SERZEDELLO CORRG;A. dá Utn aparte 
(H a OL~tros apades .) . · 

O Sr~. GA.LDINo LoimTo --:Só se póde fazer 
calculo certo sobre o passado, ~oln·c o quo 
já e::;ta, v a ar J'Ccadado. 

Por consequoncia, si o não ter a certeza 
da, qu::tntia, llo protlucto integr<l.l do arren
damento das estradas é rnotivo para que 
S. Ex. não entre com ella para, os caJculos· 
da receita ..• 

0 Slt. SBRZEDELLO CORRÊA-V. Ex. diz
vão ser al'rendauãs-como quer que eu in
cluD. esta l'erba2 

O SR. GAJJDÍNo LoRE1'0 -Mas o nobre 
Depuf.<tdo NSponda si neste projocto, si n·es
tes 26:000$ jti, não ontea o producto integral 
das e::;hadas ultimttmente al'rond:tdas '? 

O Stt.SERZBDELLO Con.RÊA.-Pela vigesima 
vez respondo qu_e não. 

0 SR. GALDINO LORETO-Mas é preciso in
cluir; ê a l'cceita que· deve dar para o 
:wno.-

Por consequencia, ha de convir que com 
relaçito a, esta eifl'a, este projecto não está, 
certo. 

0 SR. SBR.ZEDELLO CORRÊA::-;,•[as a opera
ção não e.)tá ultimada. 

0 SR. G.o\LDINO LORETO- Pois então as 
estradas de ferro de Perni1mbuco e Bahia já 
não l'oraru entr,)gues aos arrendata,rios ~ 

· O SR. S-eRzEDELio CoRRÊA - O Governo 
não me í'ot·neccu dados _p tn•a, incluir; eu não 
podia invontal-o.-;. O nnbre Deputado quer 
maio1' esfol'Qo do que fiz ? 

0 SR. GA..LDINO LORETO- Sou incapaz de 
desconhect!r o esforço feito 'pelo n,>hre Depu
tado. Disto absolutamente não duvido. Mas 
esta. a.ffirmação dõ nobre Deputado impol'ta, 
l:llU uma censura ao Governo, que até agora 
nã.u lhe forneceu os dados necessa.~.•ios. 

O Sn.. StRZEDELLO ÓORRÊA-Nü.o apoiado. 
Ccnsm·e o nobre Deputa,do por sua contn, ; 
não ce11sure por mim que não estou fazendo 
censura. 

Q SR. I3tJBN9 DE ANDRADA -A logica 
obl"iga V. Ex. a censurar t<Linbem. 

0 SR. GAT-DINO LORETO - Pois o Governo 
expõe o nobl'e Deputado a esta sitn11ção de 
não poder• gat'antil' l'lÍ é exactamcnte este o 
prod.ucto integral do art'enuarnento das 
estradas ; _;.w contrari.o, nega, declara que 
não é este p Jrque S. Ex. só entrou para estes 
calculas colU as e~tra,das de ferro arremladas 
o anno passado ; pois o Governo expõe o 
nobre Deputado a est·.t situação... . -

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA-Que situação~ 

0 SR. GA.T-DINO LORETO-Todos OS Ci1lculos 
feitos em relaçiio <is rendas ··a a.rrecadar 
só podem sot• feitos sobre o provavel, não 
podem ser feitos sobre o certo. E' o que estou 
a .. dizer. 

0 SR. GA.LDINO LORETO·- Eu não estou a 
o SR. SER>mDELLO COR!1ÜA-Mas h ~1.. ren- censurara nobre Deputado ; estou a demons

das que se não sabem si ~e arrec<tdarã;o. trar que o nobee Deputado organizoú o SBl.l 
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projecto d.c receita t~·de e a más horas por- respeito da Estrada de Ferro de Pernam-
que não se' achou habilitado... buco. . 

· Recordo-me que S. Ex. disse que a ga-
0 SR. BUENO DE ANDRADA -Acho que rantia de juros dessa e;:;tt'ada era do 7 _% so-

apresentou cedo de mais. bre SOO.OOO lihras, 5 % sobre 485.000 ll1mts, 
0 SR. GALDINO LORETO-... com OB dados de modo que a garantia de juros devia ser __ 

necessarios que o Governo era obrigadoa 80.283 libras. .· . 
fornecer a S. Ex. para a.presentil.r um tra- Eu perguntava si a garantia dada sobre 
balho com os calculos exactos. Não·é uma as 485.000 libras era eii'ectivamente sobre 
ccn:-;ura que estou fazendo u, S. Ex., cujos todo 0 prazo da concessão, como acontece 
meritos e cuja dedicação- pelo trabalho ::;ão com as 800.000 ou si o prazo da garantia 
conhecidos. . desta parte esta ~a concluída e terminada. 

O q!l~. qu~ro ê consta:tar o s~gun:~t~ !acto : _ 0 SR. SERZEDELLO CoRRÊA-Eu j;t mostrei 
é que so h~Je ,o r~la~orw d<1 S1. Mmv,tr,o da ' . ·t· o-o que publiquei na Gazeta 
Fazenda fo1 distr1bmdo ; de modo que amda ISSo en~ ~1 111 ar 1o · 

hoje s .. Ex. não está habíliGado com os dados de Nohctas · . . 
necessarlo:-; a vir dizer em quanto importa o O SR. GALDINO LoRETo-Por cons;gumte, 
prollncto do arrenllaménto llas estradas de V. Ex. devia diminuir das 200.000 h bras as 
fm•ro d~ Pernambuco e Bahia... 24.000. 

0 SR. PEDRO PERNAMBUCO dtí. um aparte. 
O SR. GALDINo LORETO-... nem em quanto 

importa a differença entre a garantia, de 
juros oirectiva e os juros do capital nec~ss~: 
rio para o resgate dessas estradas, po1s J<L 
ha tanto tempo que foram arrendadas o 
sobre ellas se tem fallado tanto, dentro c 
fóra ela Camara e tem-se gas~o mui to lJapol 
o muita tinta,, o necessarlo para c1ue a opi
nião esteja esclarecida sobre a infJlicidade 
dessa operação. 

Pois se tanto si tem dito a respeito, como 
é que o Governo não ha hilita o no brc Depu
tado a dar os esclarecimentos de c1ue o Con
gresso precisa P<U'i.t ••• 

O SR. PEREJRA LmA- v. Ex. esta de 
accordo com o relator, mas faz opposição ao 
Governo. 

0 SR. GALDINO LoRETO- Tenho demons
trado alguns pontos·dG divorgcndas c, em 
relação a esse ponto, acho c1 ue é preciso 
entrar part1 os calculas c.>m o pruducto in
tegral (las quotas do al'rcndamcnto e mais 

ta, difl'erenç:1 ontl'e D. g;u-antht do ~ut·os e o 
capiti.Ll necessario pn.ra o resgate. 

O SR. SJmmDELLO Gon.n.f:A- Essa difl'c
rença. não é preciso vir na rcccitêt, seria 
até absurdo; na. clc.-;peza lm de figUl'al' em 
vez da verba pu.l'a gara.ntia, a VOl'ua pa.r<t 
paganiento de~se:; títulos . 

Quanto á quota do ai'rondamento, sim, 
não ha duvida, mas o nobee Deputado ha de 
lembrar-se de que o orçamento foi distri
buido á Comtnissão em maio e ou apre:;en
tei-o em junho, embora tivesse que e .~perar 
a proposta do Governo, · não tendo por isso 
os elementos neces$arlos para bem ajuizar. 

0 SR. BUENÓ DÊ ANDRADA-Ahi é que está 
a cen:-Jura. (Trocam-se apartes.) · 

O SR. GALDINO LoRETO-Vou dar uma nova 
edição de um pedido de informação que fiz a 

Camara v, V 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊA - Isso é uma 
questão complicada que eu já mostre~ e ainda 
h~!i de mostrar (illa.ndo fallar e, entao, con· 
ta rei a ltistoria tfessas 24.000 lilm,s. 

0 ,SR. MALAQUIAS GoNÇALVES-Tem uma 
historia especia.l ~ 

0 SR. BUENO DE ANDRADA- 0 arrenda-
mento tem. 

0 SRI. SERZE:DELLO CORRÊA- Infelizmente 
tem ... 

E' sahido que andei confrontanclo varios 
refatorios, a.fim_de pollcr conl'ecciona.r o pro
jecto de orçamcn to ora em discussão. 

0 SR. GALDINO LormTo- E V. Ex. ell· 
tende que cu lho estou irl'oganclo uma cen
sura?-

() SR. SERZEDELLO CORRI~A- Não, senhor. 
0 SR. BUEi'\0 DE ANDRAln--0 nobt'e Depu

tado mel'ece de facto sel' consnmdo, porque -
(~ S. Ex. quem ost<.i, anarchiz~tmlo os orça
moll'tos. 
, O SR. AFFONso CosTA Mt um apart.e. 

UMA voz- O amot• a.o tt•a.lnlho de S. Ex. 
é oxce -;sivo, niio lm quc::;t:1o. S.l~x., enteetan· 
to, <mda lH.tl'a dc<~nte e o Governo pttl'<L i;rtL:~. 

0 SR. GALIHNO LORETO -E' fóra ele du
vidêt que a dedicaçã.o de S. Ex. estti, nos 
fazendo mal. 

O SR. BuENo DE ANDRADA - S. Ex. , re-: 
pito, está anarchi;,ando os orçamento:-;, por
<lue, diligente c trabalhador, prepara o 
Orçamenr.o da Receita, nntes de conhecer o 
Orçamento da, Despeza, e o resultado é o 
orçamento extraordinario, isto é, os crmli~ -
tos que dial'iamente _são a,qui votados. 
Quem devia,ser o :Ministro da Fazenda era o 
Sr. Serzedello Corrêa., e não o Sr. Murtinho': 

O SR. .JuLio DE MgLLo - o parecer sobre 
Orçamento da Receita é um verdadeiro tra
tado sobre finanças. 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 2 110512015 09:16- Página 13 de 21 

170 ANNAES DA OAMARA 

O Sn.. G.u,DI:-<o LoRFJTo-Sr. Presidente , 
cu não :son entendido om ma. teria de finnnçtts! 
ha, entrctn.nto. a lguns pontos do par ecer- do 
llmmtdo Doputn.do pelo Parit, rch~tor closte 
projccto, no~ quaes encontro conftt·mu.ção 
de algumas idéa~ que ou j{t. tinhn. n. rmpoito 
do~~a~ consas, a l'cspeito elo qnc scjn. c;unb1o. 

ASsim, l~~o no pn.rccer. de S. Ex.:. 
« 0 robtor do pl'CSente parecer insiste, 

porêm, om repetir t!UO varias sã.o <1.'3 
·causa.s da. rlepL'e->são exaggcra.dtt das 
tuas camhiac.>, umas de Ci.U'<tcter finan
ceiro, outras de caracter oconomico. 
Entre essa.;; ultimas figuram,sem tluvida, 
em Pl'imeiro lqgar a IJa~xa do preço que 
tem tidtl J'ioS lllGL'Ctvl_os estt'::Lf1gOÍ!'p.~ O 

}Winc\pí~,l goncro da uos,;a, oxportaçào. 
Nccoss;n•io é, lDis, que , a.o htdo tlas pro· 
v i.doncias · clQ caracter fin ll.ncoiL•o, tacs 
çomo o rc;;gí~t~ do paJlOI-moOlht o a crea.
ção de uru fundo de ga~ntin. com o fim 
dG valorizar a nossa moGan, g,~ 1ttç.a, na 
ordem ocouomicll., o qn~ fól' p nssivel, no 
intuito elo attonder ú. situaçào do cal'li o 
llo assucar. 

P<l.t'<' quo se :poss<~ <tvaliiu• a o'norme 
depl'ecíttt;\~o do p1·eço do café em YtLlor 
meta.Lico, bll.B'ta dizer que o seu ~'alor 
baixou de ~c:. 4 pol' sa.cco. que vlgol'i1va 
~m 1894-1Sil6, a f. 2 1/2, descendo de 
1800 a 1897 ti ~ l 1/ 2 c ainda do 18 •7 
em deante a f: l 1(1 c assim tem conti
nuado fttzondo prever a baíxa actua.l a 
impo~Jsihilitlade tle t·emunm•ação, m0smo 
diminuta, ao ht vl•a.dot•. 

Com esta. J'ed uccito Cs]Jantosa no ,-,~lor 
do cafú., 1'aoil .sm·:, dmuonstl'ar que nos 
pódc vir u. SlW profiHHl\t lllentc (lc;;l'a
vorêtvol o balau,;o i n toJ·naci:~n ~d do 
cont.~~s. c thhi a. i lllpo.;;,;;iLilidatln de attin
gil·mos :t t:txa . .;; c:tmbiaos ft~VOI'~wch>, 
unica e oxclus iv;~uwntu com mOtlüt:ts do 
c:.l.l'acLot• I' !Milcnil•o.» 

Aqui c~ ~,<t, St•. Presidente, 11 m ponto om 
que e11 mo sinto do accurdo com o nob1·e 
Dol_;l,utauo. 

S. g;(. d~sct•ê destes moias fl n:tnceiros cm
pr•r.g<ll'!os p:~J';L elevação do cambio si não 
formos ajudados IJor uma elevação do preço 
do nosso 11rincipa.l protlucto de ox:portação e 
&i o pt•oblema economico n ão fôr l'esolvidq. 
:porque manifnst:tment.n, rimn os algarismos 
que S~ Ex. cita, com c . .:.stt cle,;ci<l;~ rapida, do 
p1•eco do café está cxplica.d:.r. a gr1tmlc l:n\íxf" 
que sofft•en o cambio. . 

ex;Lct a.mcnto o que- percebo d êL leitlll'a. qne · 
fiz deste trecho do pa.t•ccer. 

Tem so ob.;;ervarlo uma e m uihs vczos qu~ 
n. uma emissão de p;tpel moeda tem ·cor re- . 
sporidido cleva.çã.o de t:txa. cambial, tem em·· 
r·espondido taxo. cambial tavoravel ao patz 
q no faz a emissão . -

Certo c que,orJlt1m pa.iz em que hll. c.ü•ct1li1· 
ç..'io met<\ltM, não é po;:;sivcl qne o c-<.~mbio 
8e <Lfaste mnito do V<tlor intl'in:>cco da moeda. 
(O o1·ador fáz out1·as considerações sobre esse 
assumpto e tê o que a respeito cU:: Pat.l~ · 
Reboud.) 

E' o proprio nobre reln.tor qtte, não consi
derando o Impcl moedn. como a. cans•• do. 
bu.ixa do nosso ell.miJio, <mtcs dejxando 
p1·evm• qae as çousas. que principalm~ntc 
detorminam essa sit.mtçft.o do~fuvot·avel parn. 
nú~ out1•o.s tão oconomlca.s, é S. Ex. mesmo 
CLLLC parGCé l'econlwccr •~ imp1·uficuidade das 
medidas t:tne nesses ultimos,;mnos u alruia. o 
a.nno pa.ss.W.o se tem procurtttlo ('sta.belecor 
para o fim de · con tet• a. especulação no 
m rwcn.rl o ti n ~ambio. . 

Vemos, Sl'. PJ'Csirlente, que no parecer do 
nobre Depntarlo ha. urna descrenr}(t tto rosul· 
tado que tLS med idn.~ tinaneeira~ do Governo · 
podem pt•oduz'il' em relaoão ft nlt.a d.o ctnnhio 
o ao lado de~>a descrença qnor me parocot• 
que S. Ex. procuru.justiticar a. rlecepção qne 
naturttlmcntc híí.o de ter aqucltr.s IJ.Un acredi
taram 1m celebee e na tão apregoada. polí
t ica finn.nccira d<l reducçiio e do resgate do 
nosso p:~.pcl moedn., bu~ca.ndo aiü 1.\ma. atte
mmntc c lima dcsculp:, . E' p Ol' i~so, Sr. Prc
si,lentc, que , vcnüo qtto S . Ex. quer dar a 
on tonucl' que quac:,quer q tt,_e scja.m as mcdi(la,~ 
Jitun coil'as· wm::tdas pelo Governo, si pcl'dU· 
t~at'tlrn a::; c:~usas economicas r1ue <lão logar ~ 
ll:Lix;~ do carniJio, toila.s essas mc<li<las uã.o d l~
l' ia.rn ucnhtm1 resuHado. 

De sorte que o.> nos~m; impostos, a.s nossa.s 
rond t~~. os ·no.~sus sa.lLtos terã.u noco:;sat•ia.
mento !lo llcsapp<n·ecor por oll'oito ú;L caixa. " 
eami.Jial quc,na.tunümoute, se nH~ntor::'~ como 
nos ê dttdo p1'ovo1' si por·vo1ltUl'D.. se lllltnti vm• 
<L lx~L~<~ tlos novos pf·uduetos Ü<t <Jxpot•taçã.o. 

Entretanto, não pos~o ulongar-me mais 
uesto a s:>umpto em que 1di~ts nri.o tonlw 
idú<l.S t rio claras como n::~,tura.lmcn te u~vo 
t ct' o no1)l'C rolatol' dn. receita quo, ha mn~
tos .annos, dedica a sua. a.ctividado <1 este 
assum pto. · · 

Sr. Pl'eSi1\ente, V. Ex. já. m o a.tlver.tiu 
flllC a hot·a est<"i. dada e cu vejo q\tc não tive 
tempo nom de coi1Sitlerat' as emonLl.a.'> quo 
t.i vo d.o ftlll'Csent.a.l' 8, e ,ta pl'újecf.o c f~tzel) 
a. dofé~a. que cl!a.~ exigem, con~l'a ·o pa1·ecer 
do digno rojatot'. · 

De facto, Sr. P~esiucmtc , não ct•eio que 
seja o pn.pel moeda por si só o facto r da ha1x'.t 
do cambio. nem creio mesmo que scj<L o 
lll'incipa.l facto!', como já se tqm dito. 

Quanto o. 1úim, not>ías cou~u.s de cn.tubio, 
a. lei du. oft'erta e da. procura domina, e é 

l~m todo o caso oiJeuoço a.o Rcgimnn i.rl e{~ 
ucterminn.ção Jc v. Ex.' pat•a não f1biiS11r 
pol' mais tempo da attençõ.o dós ~CI:!-8 col-
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legas quo mo ouv<'nL (ll:luito bem; mttito 
bem. o orado1· e cwnp1·i1ncntado). 

Lamartine, Mori.lira da Silva, Rodolpho Mi
randa, Cl. ncina.to Bra.g;:t, .João Camlido, B<tr
bosa. Li ma, Marçal Escobar, Alfreclo Varella, 
c Campos Cartier. 

Passa-se â 

- SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a . continuação da, 1 a dis
cussão do projecto n. 62 A, de 1901, alto
ranLlo <t cb,sse la, n. l, das· Tarifas das 
Alfa.ndegas. 

Fica. a disctissfto adia.da pela hora. 
Comparecem mü.is o.~ Sl's. Cat•los Miwcol

lino, Gabi'iel Salgado, Arthur Lemos, An
tonio Bastos, Indio do Beadl, Luiz Domín· 
gues, .José Euzobio, Cunha Martins, Anizio 
de Abreu, .Joaquim Pires, Thomaz Accioly, 
Virgilio Brigido, João Lopes, Francisco Sá, 
Augusto Seveeo, Lima Filllo, Cami Llo ele 
I-IoHa.nda, Ermil'io Coutinho, Celso Souza,, 
Teixeit•tt de Sá, João Vieira,, Pcecie,~ ele 
Lyra, Ma.Iaquias Gonçétlve.:l, Esmemldino 
Bandeira, Cornelio da. Fonseca, l~llJidio Fi- o §r. Presidente-Tem a palavra 
gueimdo, Podeo Pel'nambuco, Alfon::Jo Co::>ta, 0 Sr. Pereira; de Lyra. 
Rodrigues· Dol'ia, Fausto Cardoso, Carlos 
Rebello, Noiva, Angti-;tiJ F1•anç,L, 'Milton, 0 Sr. Pereira <le Lyra 6 con. 
To~ta, Tolen tino elo~ Stntos, Paula Guirna- trario ao projecto 11. 62. A, e si 0 mesmo 
rães, Pinheiro Junior·, José Marcollino, lio- cheo-ar <Í. 2a discussão 1~<1. deolferecer..emcndas 
rcdb de Sá., Celso elo Reis, Ieincu r.twhado, que" 0 tornem mais proveitoso ao fim a que 
Henrique Utgrlen, Nelson do Vasconcellos, 0 tlestina.ranL _ 
Oscar Godoy, Sá F'rcit·e, Bat'l'OS. Franeo Ju- · d · Antes de entrar na apreciação o proJC-
nior, Nilu Poçanha, Custodio Coell10, Pereira cto, que traz 0 oradoe <i. tl'ibum't, congra-
Uma, Esperülião, Bue110 de Paiv<t, Athtl- tul<1_80 com 0 Govern:> por ter guarclado as 
beeto Feeraz, Lamounier Godofrodo, Hcnd- b:xts n n·ma,.;na questão da rcpresent<tção no 
que Saltes, L·tndulpiw de 1vla,galltães, Pa.dna congresso Pan·Amel'icano. 
Rezende, Va.lois ele Castro, AdLJlpho Gol'do, 0 Governo, sujeiG<:'tndo a. nommtção do re
Luiz Piz<t, Ovidlo Abea.ntes, Bcnodicto ele prescntantc á apreciação do Scna.do, veiu 
Souza, Linilolpho S:.wra, Aluncar" Guimat·ãe3, justificar quanto a respeito · disser;tm o ora· 
Lmuenha Lins, Soal'i.lS do 1 Sítntos, Angelo dor e seus companhcit·os de oppo~içã) rola
Pinheiro, Get•mtwo I-Iasslochcr, francisco tiv:unente n.o Jll)rio pelo qmtl se tlovia pro· 
Alencastro, Victorino Monteiro, IUvad,win. movct' 0 elfectuaP essa roprcs0 ntaçã.o, de
Corrêa, Aurelütno BarbJsa e Cassiano do vendo os:.a :;á p.w meio ele n.g-entc rliploma
Na::;cimento. - tico com as immuniclades inlleren~es ao 

Deixam ele comparecer, com ca.us:t partici· cctt'go. 
p<tda os Srs: Urbano Santos, Gn.stã.o ch1. As congl'Lttnlaçõo3 do orador não nascen~ 
Cunha, José Boitenx, Pedro Chcrmont, Ro- :,;ó desse Cacto, mas tambcm pn•qne o Go
ddgues Fel'nandes, Guodellta Mou!'ü.o, T<L- vet•no clccl<tt•ou qnc tün ga.si;at'i<t tJdo o ct·e
vares de Lyi'it, Soares Noiva., Silva 1\'Iar.iil, dito con_c~i~lo, _ e_ aintla · m <t is _pela._ o ;éolh~ 
Trincl<tde, Estacio Coimbra, 1vioJ•cira Alves, feita qnd'"'rcca.tuu em nm qtdathLo que e 
:r...ranool C<wtano, Vergne de· Abreu, Augusto hom•;t o glori;t do sou Estado. 
de Freitas, M<trcolino Mour:L, Dionysio Cm·- Vt)ltando ao objccto elo tlohatc, not~t quo 
queira,Sa.mpaio Ferraz , Raul B:u·ro:•>, 1\'lttl'- 0 pt•ojocto n;'l.o pódc s:ttisCLZm' as vista::; dos 
tlnlw Oa.mpos, Pcrcil'<1 dos Su.n to ~; , Am·,~- rosp'Jl!ti vos :>igna l;:wios, indo <Ll~n disso pt•o
liano dos S<tntos, R<Lngcl Post.D.n<t,·l~~ttJvilo jurlkat• <Llgun:"; l~si;<Lelos da. Untao. 
Lobo, Vil'i;Lto i\1;tscaronltas, .José Boni!'a.cio, Emquanto nii.o ÜCiLl' provado que a -pro
Penido Filho, Leorwl F'Hiw, Neccsio Ta- clucçã.u do gado (lo MimL;; é. sufficiente para. 
vares, Antonio z,~cluwias, llbyrink, Artlmr . 0 SJLl abastecimento e do paiz, não se dever1:1. 
Torres; Nogueira Junior, Lindolpho Caetano, au()'mentar os impostos, porque vao-se dHii· 
Miranda Azevedo, Fcrni.l.ndo Prestes, OU- cult<tr a entra(ht de um. gonero de primeir~ 
veira Beaga, Panlino Cculos, Alfredo Etlb, necessidade. 
Antonio Cintra, Manoel Alves, Xa.vier do o augrncnto do imposto será espec.ial
Valle, Francisco Moura e Pinto d tt Rocha. mente prejudicinrl i'L Capital da Republtca, 

E sem causa os Srs: Albuquerque Seeejo, onclo o fol'l1eciniento. de carne vet•de S(} 

S<L Peixoto, João Gayof:lo, Raymundo At•tltne, faz por meio de um monopolio, e a empt•ez[lr 
Seegio Saboy,~, Gonçalo Souto, Araujo Goes, que o explora será t't üntca a tir·ar van
Arroxellàs Galvã.>, · Sylvio Romcro, H.odri- tagens. 
gues Lima, Edna.rclo Ramos, Jostí 1VIonjat•d:i.m; . Os repecsentantes de Minas deviam ante11 
Augusto de Vasconcellos, Antonino Fütlho, p-edir que fo~1:>C ah)ltdo o mónopolio e, 
Julio Santos, Joaquin1 Breves, Mo~teiro cl(3 interpot• sua Y<~liosa acçã.o, junto dos poáer~~ 
Barros, Monteiro dn, Silveira, Carlos Ottoni, pnhlicos, para faze1' cessa!' os inntuneros-
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n.busos ft•equontemento denunciados pela 
imprensa., fa.etos estes que teem imprr$Sio
na.do o publico e podem comprometi;er os 
m·editos da. Repuhlica.. . 

A medida (lllll o pr·ojecto consigna. é odiosa., 
porque ú uma exee)Jçi1o, o mais ~endo ücn to 
do imposto o gadu que entrar poias ft·onteil•as, 
com o que flcarã.u em posição mai,; -Vant~-

- jo~• os lMt\dos tlo Rio Grande, Matto Grosso 
e Goyaz . . 

Além do imposto de 15$ sulJre o gado im
portado, accresce que a in.lustria paswl'il é 
das mais romunerad<ts do paiz. Lembra que 
a Comp:mhia Centros Pastot'ÍS olJtcve gar;:n
tia de juros sobre avultado capital e outras 
in,Lustrias complementares da industria i\e 
criaçao. como a de iacLicini.os. teem me1•ecido 
protccç..to dos poderes publicas. sn.o. por
tanto , oun•os tn.ntos f a v ores li. indu::; trüt l)a.<;-
toril. · 

_ Que se ~rio fa.z mister de exn.ggerada pro-

A~sim, de a.cco1·do com os princ1ptos ·do 
SI'. J?rcsi<leote da Repnblica, a. Camara deve 
rejei~ar o projecto. 

O m·ado·r vot :m sempre contr..a. o imposto 
cxagei fl.rln sobt•e o gad,>, · deve po1•t.anto 
vota.r contra o projecto ; entretanto, seria 
conveniente um accordo om que a banca.da 
mincü•a. cedendo algnma couRn. mn üwor dos 
E~t···,tlns consumi,lores, modificasse; o pro
jcc.to e iss:) podia n.l'rMtar o seu voto favo
ra. vel; deseja que a bancada mineira. venha. 
em auxilio da PN'nambucana contra o Go
vel'Ilo que tudo quer tirar do imposto, isto é, 
(los eontr·ibuintes, da populn.ção, sem pro
cuJ'at' de motio <\lgum favorecer as fontes do, 
riqueza publica. (Muito bem ; muito bem). 

Fic..'l. a discussão adiada pela ~or.a. 
Passa-se á ho1•a. destinadn. o.o cxpediouto. 

O Sr. Car-loS~ de · Novaes (fo 
secretario) declara que não hn. expediente 
so!Jrc a Mesa. 

tecçã.o pnra. qull ella, se desonvol v a, n?i.o Cl o 
oradO!' quem o diz, mas o pl'Ol)t'io relator do 
parecer. Dem<üs. o Estêtdo de Minas que quet' 
em benelicio pt·upriu <.L eluvaçã.o do imposto, O S1~. Henrique Lagden
o que tem feito para o desen vul vimento desta. Sr. Pre:sidente, venho trazer uma ligeira 
industl'ia?. Os. factos peo,·am em contrario. rccL1mação. e esta a faço da tribum1 da Ca
Tai medida.. em seu proveito,· sel'<l um sa.cri- maea. N_ão a.cho _ma.is opportunida.de, nem 
íicio pm~i1 os EsGados como o Pant e Aumzu- rumo m_n.ts apl'opn.~do (lo que o que me ~on
nas, que impor tam ga,do para o s()u consumo. fere a hberdn.de de r~presen:to.nte dn. Naçao e 
Cumpro a inda a.ttcnde1' a que :Vfina.s expot'~L. ao mesmo tempo a.s un'f!lullld.,dos que ma ga
o seu gado em conuições vn.nt<tjosa.s, devido r u.níem neSt<l. me<n~a tr1buna .. 
ás tariihs exccpcionaes ua. Estrata. de Fct'l'O Um Ü.\cto l<\mentavel se esta passando em 
cen~raL uma .das ropat•tiçõe5 publicas do Districto 

o orndor não se eximirá ele collabora.r com Federal, repi1l'tiçii.o aliáS jmpot•tantissima. o 
h d b d que polos serviços que presta muito se impõe 

a onra a anc<\ a mineira em um projecto á. a.drniração publica c ás co.utela.s 0 boa 
que concilio os sous' com os interesse~ de ou-
tros Estados. o PI'OJ'ec~o tal como c~tt'~ fo i·-· vontade do Governo. Esta repartição a quo 

... 1 me tenho de rofot·ir, é n. dos Cor1·eios da. 
mulu.uo, pela Commis~'iio, não póde acceitll.r. Republicn., com stíde 110 Distl'icto·Federn.L. 

Antes de terminar, que Lhe seja 111mnlttida Por deGerminaç'iio i(•go.L, por elfoito regu· 
uma oiJsct·vação sob re mu· phenomeno que se lamentar, o pessoa.!· doss<~ repartição ost<.\, 
dá entre nó1 c que a.iml.a não OI1 eunkou ex- autol'iz•~tlu e gamntido p;u·a u oxe1·cicio tio 
plica.ção. O Govcmo cstu.IJc lecllll como scn uutl'os 1lovot·es civicos e tt ser mrüs hem 

,p rogra.mma a. quosto.\.o financcil·a c P<tra. l::J- consirlOt'Mo o a.mpa.ra.do pelo ; mcntores ou 
val-a. II. ·Ca.ho tem t ido o <~poio do quasi todo direccorcs uossa me~ma r OtJü.l'LíÇ'i:i.o . 
o Congres;;o. Aliás este pl'Og'l';~mma. é o do Acontoce, porê1ri, S!'. P l'osidcnte, e isto não 
Ministro dt~ Viaçã-o, do antccc.,sor do S1'.C11111- é ,~ l)1'imeira vez que se uú., quo na funcção 
pos Salles, si hem qui:! S. E:c antes mesmo do jury, pa.r<L quo h:yalguma. relucta.ncia da 
de ser Presitl.nn I; A !l l l.. Repn hli('.a, o tivesse p<~rtc d; ~ popn bção.d.Is dill'orcntes classe,; que 
a.poiu.do. P1·csidcntc da H.opublica. S. RL tt cornpoom.o fnncciona;li~mo publico é quom 

. veiu execljtar o peogramm;t do seu Min istro a.ctualment e mais desempen ha. este cargo 
da f<'a.zendtt . Neste progra mma. l1a nma. p·ro- servindo para, a. compos,çiio dos conselhos 

. posi<:<'io que constitue um dos principios pelo' que tecm de julgar grande numero de causas, 
qual S. Ex. quer govemar·. E' S. Ex. quem mas acontece que, depois de um prazo de
Jiréga. que não se deve importfl.r com aquillo to1•minado, quando cada u1n dos- funcciona

·- que S>lp:·oduzir barato, nem .. pr oduzir caro rios que ~stivéra.m servindo na -composição 
· . aquillo que se i mportar bar· ato. rlos conselhos do jury, volta á. sua. reparticão, 

A applical' este pt·incipio· á qt10stão de que encontra. a maior má vont<\dc o a. ma.is viva 
· se tdln occupado, não de,·emo!:! taxar o gado opposiç.5.o pOl' parte dos seus ~;uperioros hie

' estrangeiro, umn. vez qne não potlemos · tel-o J<archicos que r·osulta nos descontos dos dia.s 
mais barato do que o g<tdo nacioanl. que scl'vü•am nesse ,iury. 
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0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA - Isto é 
um· acto abertamente contra a lei. 

0 SR. HrmRIQUE LAGDEN- Acontece po
rém, Sr. Presidente, que, como esta coacçi'ío 
não póde ser exercida no numer·o de dü~s em 
que tanto importa a duração da sessão, o 
pessoal é lezado no numero dedias em quo, 
não tenclo sido sortea,do· para a composiçã.o 
do conselho, não volta immediat<:l.mentc ~L Re
pa.rtição,pois tem a ·convicção de que por lei 
isto lhe é garantido e assim esta1'em dentro 
da lei. 

Ao mesmo .tempo que · este s3rviço de 
jury, o eleitoral c o de Clualificaç~ão, que pela 
lei n. 35, do 26 de janeiro de 1892, é conta(lo 
como de SC1'Viço publico na repartição, ao 
respectivo flmccíonat'io, este pessoal a. que 
me estou referindo tem sitlo igua.lmenté pre
judicado e, a de::; peito de toda á. justificaç~ão, 
ainda não foi reembolsado ch~ quantia corres
pondente aus dia::; em que teve de tr,~b,dh<tl' 
nesse serviço especial, o que aliás consti~uc 
uma extorsão inqualificavel. As reclama
ções teem sido feitas, o pessoal t2m recoe
rido aos meios mais plausíveis afim de 
obter aquíllo que a lei lha gn.rante e na.dn. 
lhe tem valido; de modo que, pela fórma 
porque se· está procedendo, ama.nllft, o jury 
forçosamente não terá pessoal para a orga
nizaçã.o dos seus conselhos. (Apoiados). 

A classe dos medicos, a dos advogados e 
as demais que compõem a sociedade, p3los 
grandes prejuízos que lhes adveem da pe:da 
dos dias consumidos nestes con:selhos para 
julgamento de causas, não se sujeH<~m a 
esto tr•abalho e, acobertas dn. disposição da 
lei, pagam a respectiva multa. 

Ora, Sr. P l'esiden te, si o (lirectqr dos Cor
reios é, como suppon-llo, um homem honra
dissimo, ceiterioso, justiceieo c tivesse em 
vista os factos que jtl se teem da<lo e as in
terpretações -dà.<las por ):íesso<LS compete1ltes 
como o Ministl'O . da Ageicultura _ náo seda 
tão leviano quanto tem · sido, ovítanLlo em· 
baraços ao recebimento da.s qu<Lntia.s que 
tocam ao seu pessoal nos dias em quo tra
balhou no jury e assim minguando-lhe o or
denado que com tanto sacl'ificio haurem. 

. Vê-se mesmo por uma informação pedida 
ao Sr. Ministro da Indust.l'ia, o Sr. Dr. Al

. fredo Maia, pelo director dos f-orrei os, Anto
. nino Pires de Souza, solicitando esclareci
mentos sobre si era possivel dispensa.r do 
serviço eleitoral certos e determinados func
cional'ioa do Correio e, ainda mais, .empre
gados do Esta<lo da Para.hyba do Norte, que 
S. Ex. o Ministro 'da Iudustria informou da 
seguinte maneira: · . 

<< RESPOSTA - 11finiste1·io da Industria, 
Viação e Obras Pttblicas-DiJ·ectoria Geral 
da Industria--,2a. Secçtio-N. 86___:Rio ele 
Janeiro, 27 de maio de 1901. 

Em resposta ao vosso offiGio n. 187, 
de l do cor·rente, no qual perlis provi
denci;J.g para serem di:>pensados d;1s l'C· 
spectivas commissõo.~ elcitoJ'aes para 
que fo1·am eleitos divel'.~os funccionarios · · 
das A<lminbtra.ções dos Correios do Dl
stl'icto Feder<.tl, Pal'n.hyba, do Norte e 
Esptrito Santo, declaro-vos qut:l ao Go
verno_ fallece competcncia. pa,rn. <lispen
sar oi cída,ctãos eleitos para fazerem 
parte dns-commissõciJ seccionaed de alis
tarnunto, e.í; ·oi do art. 3° d~~ lei n. 35, 
de 26 de ji:meir·o de 1802, tüém de que o_. 
servlç!ó eleitoral pref'cro a. qualquer ou- · 
tro, nos termos Llo <Lrt. 57 dn. mesma 
lei. 

Saude e frttternida.<le.-Alfreclo lt:Iaia, 
-Sr. diecctor-gm'<~l dos Correios.» -

Ora, si o serviço eleitor;1,[ peefere a qual
quer outro, com nvtioria de razão o serviço 
do ,juey, quo iguctlmonto se acll<h exarado, ca
bal e expre:>.;amente em di,;po::;i.ção de lei. 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA. -E prefere · 
por di~posição expressa de lei. - -

lJIVERSOS DEPUTADOS : - Apoiado. 
. 0 SR. HENRIQUE LAGDEN- Nessa,s con,
dições. garantido estcí ·o fl1nccionario que, · 
tendo servido. no jury, volta ú. sua repartição 
no fim da sessã 1 para que foi :>orteado. 

Mas não é isso o que se tem verificado; a 
es;:;es fuuecional'ios, quo servem no jury, 
tem-::;e-llH~!> feito desconto nos respectivos 
v<mcimentos, verda,deü·n. hlic1uidade, sob o 
pretexto de não regressarem {L l'ep<u'tição 
para assignar o ponto, quando é patente e 
obrigatoria a, estada do-s jurado::; até a corri
pleta. org<misação do con::;elho. 

E'· esta Pecl<tmação que aqui (lcixo, crcntQ 
tle que o Sr. clieoctor dos Correios cmcntl<bl'á 
a mão e ützentlu VttlCI' prescdpçõo,; <lc lei., 
que ainda c::;tú. em vigo1•, c quo uma simples· 
e absm·ua. portaria, não podo l'cvogn,P. 

_Prometto volttu> ao :Ls~umptil, ~i <t lei 
nao fôr cumprida.. (Apoiado ; muito bem, 
muito bem.) 

O Sa. NEIVA- se. Pro$iclonte, por se 
a,chat• auzente o nos;:;o distincto cnlle<ra,, o Sr . 
Manoel Caetano, quo faz pane da cõ~umissão 
de Fazenda e Industl'i<t, o purque na pn.::;ta 
<!essa commis:-:;ão existem pn.recel'e,;, que de
vem see apresent<!!dos á Ca.ma.ra. dos Depu- , 
tados e que estão depemlentes da assig~. ··.·· 
tura. de todos os nossos collegas, venho pedir · 
a V. Ex. a nomeação de quem o substitua. 

O .§r. Presidente - Atténdendo 
ao pedido do nobre Deputado, J1omeio para 
substituir o Sr. Mano@l Cn.etano,na Commis
são do Fazenda e Industria, o Sr. Adalberto -
Guimarães. · · 
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O §1~. l!rii~H~u l\:1:-t.cbad.o- S1'. 
P1•esidcntc, peço a V. Ex. que se digno maú
dar rt.;ctifieal', publieancl.o-L> novamente, no 
Diario dn Congresso d(} <tmanllã, o ligeiro 
discmso com qw.o llüllr.cm jusGifit1uci um pl'o
jccw so1Jl'e J\~l'i;ts forense,,; ; por is::Jo que a 
retlacç:ão de debate:> desta C<u:t, d:3ixou, t~omo 
se a.clla pubLicado, inintelligivel, e cu mesmo 
não pude compr·chender e:3S3S hyoroglyplws. 

0 SR. PH.l~SIDENTE- 0 nobre DC}Yutaclo 
deve m:1ndar por escripto a sua rcctificação. 

O §r. President-e- Não havendo 
nada. mais a trata r, designo pa.r<~ amanhã. 
a seguinte ordem do dia: 

Primeira. pa1•te (ató 3 hor;:ts ou antes): 
Vat<ição do projecto n. llG, de 1901, au

torizando o Governo a abt'Íl'. por conb do 
:Ministcrio d:• . .Justiça c Ncgod's Inbriores, 
o credito de 5:3:580.$040, p u·a 1Jagamen1;o de 
divel'sas obr<1S e mell1oramentus no edífteio 
do Lyceu de Artes e Officios, hoje proprio 
nacionaJ (2<~ discussão) ; 

Continuaç·ão da 2" discuss\o do projccto 
n. 150 A, de 1901, :parecer i:iObre as emendas 
apresentach>s para a ~o. discussão do projccto 
n. 150 A, de 1901, que orç:<1 a Receita Geral 
da RopulJlica.para o exercício de HJ02; 

Continuação da l"' disct~ssão do projecto 
n. 62 A, de 1901, aJtm·;:mdo a classe 1"'. n. l, 
das Ta1'ifas das AH~tnclegas ; 

2<~ parte <i::; 3 hora::; ou antes: 
la discu;-;são do projccto n. 122 A, de 1901, 

autorizando o Governo a conceder ao ci
d<1llão .João Percir<t Bai'reto ou á sociedade 
que clle organizar a garanth~ ele jm·os de 
6 °/o e de amortização. em 20 a.nnos d<t quan
tia do 2.000:000$. pal'a fundar em Aracajú 
(Sm'g-ipc) um banco de credito agricola mo
vel ; e dagJo ontras proviil.encias ( com 
emendas da Commis.~ã.o) ; 

1" discussão elo 11rujuct.u n. 112 A, de 1901. 
autorizando o Governo o ttbl'ir o cecdlto de 
100:000$ ;w Min:l:::tcrio üa. Indn:;h'ia, Viação 
e Obms PüblicétS, com o fim de ::;er entl·og-uc 
ao Sr. Alberto Santos Du mont, como pre
mio pela re~ultado do sua expel'iencia de um 

--balão diri'o·ivel · · 
23. discu~::;ão do projecto n. 105 A, .de uYol, 

elo S(:lnado, oreando no Districto Federal 
mais um otficio de registro de hypothecas 
·com a do.~-ügnação de toeceieo ; ' 

Discussão unica do peojccto n. 147, do 1901, 
· concerlendo ao De. Am<1ro Rodrigues de Al
buqncrqtm Figucil'cdo, 2° tenente cil'curgião 
contl'<Lct;uio 1la. a,rmad<t, uma pensão de 300$ 
mensae:-.:, ant;oriz<tndo o Gover·no a abl'ir o 
llDCt'S~;u•io Cl'üdit.o ; 

l>h;e!l::siio uniea do projeclo n. 102, de 1901, 
a.ui.t~t·izado o !Juvct·no a conccdm• um anno 
do licew;<~, l'lllU todu::; us vcHcimcntos, D.o .. 

Dr. 1\Ia.noel José de Queiroz Ferreira,. pre 
P<~1·ado1' de plly::lica. Lh .Escola Polytecltic:t 
par·a r.r·a,;;w de :ma samle; 

Díseussã.u unica dn pr.>jecto n. 169, de HJOI 
auGoriz;mllo o Poder Executivo a. concoclCJ 
um anno de licença, com o ordenado a qm 
ti v e e dil'eito, ao lKwlw.t·el :Manoel Ignacic 
Carvallw de iVIendonça, juiz seccional do Es· 
tado rlo Par-an<i ; 

Dbcus.-;ão unica, do projecto;;; n. 168, llc 
1901, autoriz ~mlo o·Poder gx.ccutivo a con
codm· um anno do liconça, com o ordenatlc 
a ')UC 'tivm· dit·oito, ao 3° e..;cripturario ele 
Tribunal-tle Contas .José de MOPaes; 

DL~cussão uniea d<> projecto n. 163 A, de 
l9lH, proroganüJ por um a.nno a licença ele 
dons meze~, com ordona.do, concedicia ao 
2° e.~criptueario da Delegacia Fiscal, no Pa
l'aná, l\ütnool Pereira Monde,; ; 

Discussão unica do pr'ojecto n. 186, de 
1901, e.~taboleccndo qnq ao engenheiro Aris
tidc,s Galvlí.o de Queiroz, a;posentando no 
cargo de director úa Secretaria do Ministorio 
da Ageicultura, Viaç.'1o e Obra.i:l Publicas, 
compete, clesLle a apo.scnta.doria, o ordenado 
do engcnhoiro-ft::!Cal do 2~> cbs.:;e, corre.spon
dente a 25 anaos de serv:iço ; 

Discussão unica do projecto n. 267, de 
1900, auwrizando o Poder Execútivo a con
ceder uma pensão de l$500 diarios, a contar 
da abril de 1698, ao ex-emprega(lo da E;:;tt•ada, 
de Ferro Centra.L M Permmbuco Luiz Affon
so Ferreira; 

Discussão unica do :projecto n,lOO, de 1900, 
elevando a I :'i diai·ios a pensão e soldo que 
percebe o 1 o caJ.et.e reformado, com honras 
de c.tlleros do exercito, Orozimho Carlos Coe-
rêa do Lemos ; . 

P. (liscus·;ão do prnjeçto n. G A, de 
1901, declarando abolida. a. accmmtlaç.ão da.s 
cadeiras do logica, e J.e litterawra do ln
terna,to e. do Externato do Gymnasio Na
cion;:ct, sob <L regoneia. do um só ca,the
Llratico o wandaLio l)Ôl' em concnrdo as 
caueiras que vag-a1·cm. em conscqnencia de,;;sa 
dispo:-;içiio; 

::;a discus:são do projecto n. 57, do 1 !JO l, 
:tutr•l'izandu o Po<l(Jl' Executivo. a abrir ao 
J\finisterio da Fazenda o credito extraol•di
narió de 104:542$583, :para occorr()r ao 
pagamento das gratificações devidas aos. 
emlH'cgados, de diversas alfrLndegas da 
Republica, incumbidos do serviço· de es
ti.sti.ca, c revisão de despachos em 1897 e 
t8D8; · · 

3" di.)cussão do projecto n. 67, de 1901; 
autorizando o Poder .Executivo a abrir ao 
Ministorio da GuorN o credito extraor
dinario do 4:8068630, pa.ra cumprir a sen
tença do Supeenio Tribunal Fedeeal, que 
manduu pagar ao major Democdtu Ferreira. 
da, Silv<t o;:; vencitnentos,qtte deixou de reco-
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bor comó lente, om disponihilirhdo, du. Es
cola I\Hlitar uo E;-;tado do Rio Gr;mde doSul; 

;~a d;-;cuSSilo do projecto n. 127, de l!)OJ, 
dispondo sobro a contagem da. antiguiüatle 
do po::;to dos o!riciacs do exct•cito u.. que se 
referem os al'Ls. lo c 2° ur.L lei n. 350, üo 9 
de dczembl'o (1c 1895; 

3"' ~iscus:-;ão c4í projecto n. 58, de 1901, 
a.ntor!Z:mdo o Pndee Executivo a abrir ao 
Ministerio da. Fazenda o ..ci·cd.ito cxtraor-
dinarlo de S:WlO$ P,ara pagamento d,) aluguel 
da easa onde ftinccwn(JU, de setembro a uc
zembro de 1899, a Delegacia Fiscal, no Estado 
rlo Rio G1·ande do Sul, e o snpplementar de 
20:000$ à-verba Da-Caixa. de Amoetização
d~t lei ·n. 746, de 2D do d.czomln·o de 1900, 
a1·t. 28-Assignatul'ús de notas; 

2" dhcus~ão do projccto n. 68, do 1901, au
torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi
nistet•io da Ju::;tiça c Ncgocios Interiores o 
cr·c<.Iito de 3:!357$·200, supplemenf.ar ao 11. VI 
do art. 4° da lei n. 7-iG, de 20 de dezembt·o 
de 1900, para vestuario e calçado de lO 
alumnos gratuitos que, em virtude da mesm<L 
lei, foram admittidos no Internato do Gymn
asio Nacional, cujo numero foi elevado de 
50 a GO; · 

;3a discussão elo projccto n. 77, de 1901. 
relativo tL emonda, oll'erccid<t l1lL 2a discus
são do proJecto n. 217, de 1900, autorizàndo 
o Poder Executivo ,t abrir a:} Minístcl'io da 
Guerra o cr-edito especial do 8: 415~600 p:u·a 
pagamento dos vencimentos. do tenente
coronel Innoccncío ScrzodeUo Cot•rêa, rever
tido ao serviço do oxorcilio o do lente da 
Esc~ll<L MilHar·,- por acto legisla ti v o; 

3a discuss'ã.o do projccto n. 257, <.lc '1900, 
autorizando o Poder ExecUtivo a ,,,hrir ao 
Minis :cl'io da Ma.rlnlui. o· credito especial de 
ô:OOU$ parJ. pa.gar os vencimentos que, no 
co1·rente anno c no proximo fuí;uro, compe
tem ao éx-sccrcia1'io do exttnc&o Al'scnal (lo 
Ma.rinha de Pcenambuco João S<~.bi·-'O Perei
ra Giraldes; 

3" discussão do peojccto . n. 203, ·(lo 1808, 
autoriz<urdo o Gover·no a. ma.udar pagar aos 
Dra. Francisco Antunes Maciel o At·thm· 
Antunes !VIaclcl a. qmmtia de :185:500$, im
portancüt do gado va.ccum o cv,va.llar for
necido ás forças legaes durante o período 
revoluciona.rio de 1893 a 1893; 

3a discussão do paojecto n. 26~, de 1900. 
autorizando ao Governo a prorogar o prazo 
concedido á Sociedade Mon Gepio Geral do 
Economia dos Servidores do Estado, par<t 
indelllnizar ao Thcsottao FeJcral d<t qmwtia 
que lhe é deveuora até que esta instituiç:ão 
regularize sua situa<:ào, podendo mesmo ro
lcval-a <lo pagumcnt o da imporGancia em 
quo _ficou alca.nç~~da no anuo de 189.9; 

;?,o. di::;cus::;ão do projecto n. 7 A, do 1901, 
autorizando ao governo a conceder isenção 

rio d.il~itos de importncão ao material aue 
f"u1· impurt-tclo polo Estado do Pará pa.ra o 
aç;ustccimonto .de agua {L cidade de Belém, 
restituinuo-se a;; c1un.ntias ,já pag-n.s. 
· 2a discussão do projccto n. 173, do 1901; 

autoriza.ndo o Podee Ex.ecutivo a abrir ao 
1Hnisterio da Guena. o ceeJito exteu.orcli
nai'io do 68:195$189, para execução da sen
tença em ultima instu.ncia em favor do te
nente-corond Procopio .José d.os Reis ; 

211 discussão do projccto n. 16Li, de 1901, 
<mtorizando o Poder- Executivo a. ab1•lr ao 
Minbter·io da Justíça c Nogocios Ini;eeiores 
o credito de 13:300$ para pagamento · do 
pr·emio o impresi:\ã.o de 1.000 exemplar·es d.â 
obrn. - .Theul'i<t ele Processo Civil e Com
marcial- composta. pelo Dr. João Pereira 
Nlonteil'O ; . 

2" dis.:ussão do projecto n. 133, do 1901, 
a.u torizn.n<.lo o PodEH' Executivo a-abrir ao 
lVfinistcrio d;i .Justiça o Negocias Interiores• · 
o ceedito ele 6:850$, supplemontar á verba 9"' 
do art. 2° da le/ n. 745, de 29 de dezembro 
do 1900; " 

2a discussão elo projecto n. 43 A, de 
1901, n.utoriza.ndo o Poder Executivo a 
abrir ao Ministerio dtt Justiça, e Negocias 
Interiores o credito extraordinu.rio de 
2:827$890, para pa.gamento a D. Eugenia. · 
Tol"l.'eão Cot·rêa d.e Araujo, viuva do juiz 
de direito, em disponibilid~tde, bacharel Lin
dol!1ho Hisbello Corrêa de Araujo ; 

2"' discussão do projecto n. 120, de 1901, 
autorlzn.nüo o Govemo a abrir ao Minis
teria da, Guerl'a o credito cxtra.ordinario de 
2:401$.800 par<L pctga.m~nto ao marechal 
.Josê de Almeida. Bat•r·cto, em vir·tude de 
sentenç<t do Supecmo Tl'ibunal FederM; 

Discussão nuica do projucto n. 190, de 
UJOl, autorizando o Governo .a conceder 
ao machinista de 2a. classe dc.t E:-;trada de 
Ferro Central do Br·azil Achilles Amaud 
Coutinho um a.nno do licença, com orde
nado, pam tl·~~tar de sua sande, onde lhe 
convim·; 

1"' discussfio do projecto n. 72, de 1901, dc
clal'ando que goscuão da franquia. postn.l a 
corre.~l)Oclcnc!a e as revistas dos Institutos 
Histot·icos c Geogra.phicos do Brg.zil, do Pará, 
Ceará, B~hia, S. Paulo, Paraná e Sn.nta Ca-
1..harinn, o dos Institutos Archeologicos de 
A1agôas o 'Pernambuco ; 

: "- discus:'ião do projecto n. 113 A, do 1901, 
autoriz <t ndo o Govet·no a abeir o credito de 
IG:060$ para pagar ao bê~charcl Umbelino de 
Souza M<trinho o:-; sen:-; urdonauos, eomo.juiz 
do üii·eito, em disponibilillade, dcconidos de 
22 de <thl'il de 1Sl14 a 31 de dezcmb1'o de 
1900 ; . 

111 discussão do projecto n. 22 A, de 1:901, · 
mandando dispensar dos exc.~mes praticas de 
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·q_ue cogita.m os arts. 28 _e 29 do r~gula-~ gueira Accioly, Frederico Borges, Sergio S<:t
mento de 31 de ma.rço de 18:-:>l os offic1aes e boya, Gonçalo Souto, Eloy de Souza, Tavares 
p1·aç<vs do exercito habilitados com os cursos de Lyra, Pereit·a Reis, Lima. Filho, Trin· 
das a1·mas a q_ue pel'tencom o dorogando a dado, Gomes de Mattos, Bricio Filho, João 
lei n. 30 A, de 30 de janeiro do 1892, na Vieira, Julio de Mello, José Duar&e, Epami
pa.rte ref'orentc a este assumpto ; noncla-; Gracindo, Fausto CarJoso, Seabra, 

1" discussão do pPojecto n. 106 A, de 1901, Francisco Sodl'é, Satyro Dia-;, Alves Barbosa, 
autorizando o Governo a abril• a.o Ministerio Adalberto Guimarães, Pj,j;lheiro Junior. He- _ 
déJ, Justiça e Negocios Intel'iorés o credito redia de Sá, Hemic1ue Lagden, Augusto de 

- nccessario para paga.mento do promio de Vasconcellos, Decleciano de :Souza, Lourenço 
viagem, de que trattL 0 <~r L 221 do Codigo l~aptist_a, Alves de BrHo, Silva ·Castro, Mar
do Ensino, confeddo a Pedro Demostheucs tws T~1xeira, 9liveir~L Figueü•cdo, TheJphilo 
Rache ; Ottom, Franc1:::co Verga, José Luiz, Ildefonso 

1 :t discussão do projecto n. 139 A, d-9 lQOl, A~ vim, Espe1:id.ião, Bueno de _Paiva, Alfredo 
estabelecendo _que <:t'l etapas dos officmes do PmyJ, Carnmro de Rezende, Francisco Sn.lles, 
exercito e da armada nunca, serão 1nf·l'iores Cai'lJs Ottoni, Manoel Fulgcncio, Ole()"ario 
a 1~400, qualquer q_ue s~ja a guarnição a Maciel, Rodolp1lo Paixão, Gustavo Godoy, 
que· pertençam, salvo. as excepções da lei ; D.müngues de Castl'o, Dino Bueno, Valois 

ta discus;;ão do projecto n. 174, de 1901, de Castro, ·costa Júnior, Ado1pho Gordo, 
manclando que o Governo rla Republica, in- Joaquim Alvaro, Edmundo da Fonseca, Ca
demnize. com a quantia de 70:000,), a Vict:.Jr jado, Alf"redo Ellis, Hermenegildo de Moraes, 
Meil•elles de Lima, pelas clespcz<1s que fez Teixeira. Brandão, Lindolpho Serra, Paula 
com a pintura, monta.gem e custeio do Pa- Ramo:::;, Francisco Tulentino, Aureliano Bar
norama do Descobrimento do Beazil (com bosa, Vespasiano de Albuquerque e Diogo 
substitutivo da. Commissão de Orçamemo ao Fortuna. ' 
projo~to n. 261, de 1900) ; Abre-se a sessão. 

P discussão do projecto n. ll A, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a <~brir um E' liLla e sem dPbate approvada a acta 
credit•J da qua.ntia de 2:638$045 ao Ministerio da ~es.:~ão antecedente. 
da Fazenda, pa.ra. pagamento de forr<igens, 
agua e o bjecto::~ de expediente t'orneeidos 
peli1 Companhia das Aguas ele Maceió e ou
tl'os, por conta do lVIinistel'io da Guerra du
rante os exercícios de 189,1, 1886, 1897 e 
1898 ; 

Nova discussão do projecto n. 153 E, de 
ICOO, t~dditivo destacado na 3a discussão do 

- projecto n. 15:3, em virtude do art. 13: do 
Regimento Interno, antoriza.ndo o Governo a 
transfel'ir para Manoel i\'htritt V clez a con
cessão feita a Julio 13eneYides, pelo decreto 
n. 99, de 7 de outubro dtq 1892, podendo pr·o-

- rogai-a por mais cinco annos. 
Levanta-se a sessKo ás 4 horas e 20 minu

tos da tarde. 

gga SESSÃO EM 18 DE SETEl\IRRO DE _1901 

Presidencia dos Srs. Vaz de ll!ello (Presi
dente), Angeto Neto (2° Sec1·etario), Carlos 
de Novaes (1° Secretario) e Vaz de J.11ello 
(P1·esidente). 

Ao meiu-dia procedo-se <í chamada, a que 
r<:Hpondmu os Sl'-~. Vaz do Mello, Carlos de 
Novaes, Angelo Neto, Ag,~pito dos Santos, 
Luiz Gualberto, Serzedello Corrêa, José Eu
zebio, Christino Cruz, Cunha Martins, No-

ORDEM DO DIA 

Pl'imoita parte da or9,.em do dia~ 

O Sr. Presidente- Não havenclo 
nurD,ero legal para. se procedel' á votação 
da~ milterias con~tantes dn. oi'dem do dia, 
pas:::;a-se á ma teria em discussão. 

E' annnnciada. a coli.tinnaç\ão da 2a. diseus
slí.o do projecGo n. 150 A, _do 1901, parecBr 
sobt'C' as emendas apresentadas pa1·a a 2a dis
cussão do projecto n. 150 A, de 1901, q_ uo 
orç\a a Receita Geral da Republica para o 
exercício de 1902. . 

O Sr. President.e-Tem a palavra 
o Sr. Rodolpho Paixão. 

O Sr. Rodolpho Paixão co
meça louvando o magnífico trabalho do H
lustre relator e a política financeira do Go
verno, cujos beneficos resultados estão pa ten
tes nos saldos orçamentarios e na alta do 
cambio. 

Infelizmente a crise economica perdura, e 
cada vez mais grave. 

Neste ponto discorda completa,mente da 
orientação dos individuális&as. 

Pen§a que a intervenção poderosa do Go- _ 
verno, auxiliando as industrias e a lavoura, 
promovendo a diminuição_ elas tarifà;s de 
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ferro-vias, fazendo a..propaganda dos nos:;os reducção, mas p_ropoz que, em vez de lülo- · 
prvductos, abrindo-lhes n JVOS met'cados, pre- gramina, diga-se: litro. 
miando us agricultores que mais so avanta- Esqueceu-se S. Ex. que no mer:!ado o 
jarem-, é indispensavel · c.)ndição para que preço é o mesmo, quer se trate de litro, quer 
esta crise pavorosa seja debelll~da, antes de de kilogramma. .· 
nos reduzir á miseria completa, á ruina O sal estrang0iro paga 60 réis; 30 réis de 
total. . imposto de importação e :30 réis de con~umo. 

De11tro dos saldos orçamental'ios estes au- A reducção de 5 r~is que o orador propoz é 
xilios seriam qua.si insensíveis a03 cofces de .justiça, porque o sal é imprescindivel á 
pulllicos. · industl'ia pctstoyil e a outras. 

Compara a situação financeiea do Brazil Assim, manteve a sua emenda, pedindo á 
com a da Repnblica Argentina, mostrando Camara que rejeite a modificação proposta 
que a· divida do BrazH ~de l.063 mit Ci..JU- pelo nobre relaGor•. 
tos, ou p e1· capita de 59$070, ao passo que na Ageadece- ao illustre relatot• o pa,recer fa.• 
Repilblica Argentina a divida pe~· capita é de voravcl que dispensou á sua emenda, que 
195$000. - manda dar, repartidamente, a. quantia de 

O orador é contrario ao resgate do papel lO contos para as Ca.sas de Misericordia das 
moeda . Não ha. tal a apregoada abundan~ cidade.> de Ubera.b:t e de Passos, no Estado de 
cia de numeraria. Ao éontrario, e ~ pre- Minas. E' um adversario dojo~o, mas dada 
ciso nã.o se queimar mais papel. 4pologista, a no:;sa siGuação financeira, aproveita-se das 
como é, do fundo de garantia, pensa que loterias para beneficiar instituiQões de ca: 
esta medida b:tsta para rJsolver a questão· ridade. 
da entrada no regimen metallico, sem alt ~- Feita esta ligeira analyse do ·notavel tra
rar a marcha regular do p:1iz e o desenvol- balho do eminente relator da receita, pede. 
vimento de sua la voma e industrias. permis~ão aos seus c.3llegas para fazer bre-

Incorpouados annualmente os actuaes fun- ves c'on:üderações sobre a. actual situação po
dos de garantia e de resgate, póde-se contar litica. E' dever de · todo homem publico , . 
com uma reserva annual de ceré'a de· dous accentuar, no presente momento, a sua ori
milhões esterlüios. No fim de 20 annos, entação. 
desde que se baixe o padrão da nossa moeda Nota a tendencia· que surge para um par
a 24 dinheiros, o Governo poderá. decretar a tido })olitico que pleiteia a revisão consti
conversibilidade do papel moeda, porque f.t:icíonal. E' contrario a este movimento, 
possuiria a metade do seu valor em ouro. por inopportuno. A Constituição. de 24 de 

Passa agora a fazer ligeiras considerações fevereiro, na sua opinião, ainda não deu 
sobre as emendas que teve occasião de apre- todos os resultados esparado.> . 
sentar. Julga, por~m. necessaria a creação dos 

O imposto sobre vencimentos e subsídios partidos políticos, cujos esforços devem con
é injusto, iniquó ; ninguem lhe conhece a vergir para bem do paiz. 
razão, que sóbe aos saltos. . A revisão peóclmnada. pelos federalistas 

Apresent<íra uma emenda com a qual não do sul e pelos dissident·Js do S. Paulo :póde 
concordou o nobre relator, conciliando os in- constituir peogramma de um· par~ido po- · 
teresses do Thosouro cóm os dos pobres func- litico ? 
cionarios publicos, que supportam rea~gna- Não. O partido ante-revisionista tem um 
damente uma gr<~n(le injustiça. prügra.mma - é o presidencialismo. E'. pre-

Nas grandes crises, de todas as classes, a sidencialis~a. No seu entender, o parlamen
que mais soil're é a dos ' funccionarios pu- ta.rismo importa na morte da federação. Os 
blicos, que recebem os mesmos vencimentos casos da Australia e do Canadá não servem 
qualquer que seja a taxa cambial. para ex:omplo ; são f1'uctos da pujante orga-

Já que ha saldos orçamentario3, justo é nização política da Inglaterra. Nà França 
que se reparem umas tantas injustiças. unitaria o parlamentarismo não tem dado 

· resultado proveitoso nem digno de· imitação. 
Manteve o imposto sobre subsidio e não por· Aaspiração revisionista:tem:qestemomento 

que esteja de accordo com elle, mas por não tres tendencia:;; que é preciso as~ignala~ : 
desejar que augmente a grita dos que vivem francamente parlamentar com os oppocro-
a. injuriar o Congresso. - nistas riograndenses ; presidencialista com o .. 
· Este imposto é evidentemente inconstitu- Sr. Pt•udentc de ?vloracs e seus amigos de · 
cionat; qum•, porém, que tique consignado S. Paulo ; e hybrid<t com o Sr. Alberto 
que os representantea da. nação pagam-n'o Sa.llcs. 
por desprendimento, por patriotismo.. · Lamenta csttt divorgoncin., porque só par-

Apl'esentou tambem uma emenda redu- tidos perfeitamente organizados, com pro
zindo o imposto de consumo sobre o sal im- gramma definido, poderiam nos tirar desta. 
portado. O honrado relator concordou com a situação instavel em que nos achamos. E' 

Camara v, y 2S 
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preciso que os repl'esentantes do povo l)(\lle· 
trom no rcJcin.to do Senado o da Camara com 
a CC}rtcza plena de que lhes não poderão 
atirar a affronta, de sot>em os designltdos dos 
governado"res e pre3iden te dos Est:1dos. 

E' . preciso qu3 os homens honrados, 
aquelles que prezam o seu nome o zelam 
carinhosamente a sua re1mtação do politicos 
que não mcrcadejam com os nego~ios pnlHl· 
cos, ao penetrarem nas duas casas do Par
lamento Brazilcieo não leiam,em carn,cteres 

E sem causn, os $t'S. Albuquerque Serejo, 
Artlmr Lemos, Anizio de Abreu, Rn.ymunclo 
Arthur, João Lopeil, F.rancisc:o Sá, Araujo 
Goe..;, Arroxellas Gal vã1, Jo~é :rv1arcellino, 
Irinou Machado, Oscar Godoy, Antonino 
Fialho, Joa.quim Brovm, MonteirJ de Barros, 
Moroira. dn. Silva, Rodoll)llO Mirandn., Cinci
nato Braga, João G.Hldido, Barbosa Lima, 
l\Iarçal Escobar, Alfredo Varella e Campos 
Cartier. 

do fogo este dístico· tremendo : Lasciate · o Sr. Presidente - Havendo nu
ogni esperanza ó voi che ent;·ati» ; perdei, mero legal, vae-.sc proceder á votação da 
toda a espera,nça oh vós quo entrastes, de matcritt"indiR-ada na ordem llo dia e das que 
volverdes aos lares queridos puros como se acham sobre a mesa. 
delles viestes. (Muito bem·; muito bem, O 
01·ador é 'DÍ'Dmnente felicitado.) 

Compn.recem mais os Srs. Urbano Santos, 
Carlos Marcellino, Gabriel Salgado, Sã. Pei
xoto, Antonio Bastos, Indio do Brazil, João 
·Gayoso, Joaquim Pires, Thomaz .Accioly,-C~t
millo de Holl:mda, Ermirio Coutinho, Celso 
.de Souza, Teixeirn. de· Sá, Pereira de Lyra, 
Mataquias Gonçalves,. Moreira Alves, Elpidio 
;Figueiredo, Pedro Pernambuco,Affonso Costa, 
Raymnndo de Miral1(la, Joviniano de Carva· 
Jho, Rodrigues Doria, Sylvio Romero, Castro 
Rebello, · Augusto França, Miltõn, Tosta, 

· Felix Gaspar, Eugenio Toucinho, Paula Gui
marães, Rodrigues Lima, Tolentino dos 

· Santos, EJ.uardo Ramos, Paranhos Mont3ne
gro, Gn:ldino Lorcto, José Monjard;m, Celso 
dos Reis, Nelson de Va:'concellos, Sá Freire, 
Barros Franco Junior, Ferreira Lima, Julio 
Santos, Monteil•o ll"a Silveira, Ada.lberto 
Ferru,z, Lamounier G:)tlofreJo, I-Ienriqae 
Salles, Mayrink, Landolpho tle Mn.galhi:ios, 
Nogueira Junior, Eduàrdo Pimentel, Lamar
.tine, Padua Rczendof Bueno üc Antlrada, 
Luiz Pisa, Azevedo Marques, Ovitlio AlH'an
tes, Benedicto de Suuz:t, A:encar Guimarães, 
Lamenha Lin:-;, Carlos Cavalc<tnti, Soares dos 

·Santos, Ang-elo PinheiPo, Ger·m:.mo ,Hasslo
pher, Francisco. Alenca:ü•o, Victorino Mon
teiro e Rivad:.tvitt Corrl>a. 

Deixam do comparecGr, com cn,u.~'~ partici
padn., os Srs. José BoitGux, Pedro Chcrmont, 
Rõdrigues Fernandes, Augusto Severo, Soa
res Neiva, Silva Mariz, Coenelio da Fonseca, 

· Estacio Coimbra, Manoel Caetano, Vergne 
f].e Abr~u, Augusto de Feeitas, Marcolino 
Mõüra, ·nionysio Cerqueira, Sampaio Ferraz, 
Raul Ba1;roso, Martinho Campos, Pel'eira dos 
Santos, Aureliam> dos Sant•)S, Rangel Pe.>ta
ila, Estevão Lob.J, Vieiato Mascarenhas, José 
Bonifacio, Penido Filho, Leonel Filho, Nece
sioTà.varàs,Antonio Zacharias,A.rthurTorres, 
LindoliJho .Cn.etano, Miranda Azevotlb, Fet·· 
nando Prestes, Oliveira Braga, Paulino 
,Carlos, Antonio Cintra, Manoel Alvos, Xa

E' annuncia'la a votação do projecto n.llq, 
de l 90 l, autorizando o Governo a abrir, po1• 
conta, do Mini::rtcrlo da Justiça e Negocias 
Intet'iores, o credito de 5:3:580$940, para pa
gamento do diver.;<,ts obras e melhoramentos 
no eJificio do Lycou de Artes ·e Officios, hoje 
proprio nacional u~a discussão) ; 

E' annunciada a votação do art. 1°, 
· Posto a votos, verifica-se a presença de 104 
Srs. -Deputados. 

O Sr. President.e - Não ha nu-
mero. 

Vae-se proceder á chamada. 
Pto~edenclo-se á chamada, vorifica.-se te

rem-se ausentado os Srs. Joaquil1l Pires, 
Thomaz· Accioly, NogQeira Accioly, Eloy de 
Souza, Trindade, Teixeira de Sá, João Vieira, 
Affonso Costa,Epaminondas Gracindo,Seabra, 
Eugenio Tourinho, Rodrigues Lima, Eduardo 
Ramos, G<üdino Loreto, Heredia de Sá,_ 
Augusto de VasconcelLos, Thoophilo Ottoni, 
João Luiz, :Monteit·o da. SHvoil'a, V<tlois de 
Castro, Bueno de Andrad.a e Lindolpho Serra. 

o S1·. President:e- Responderam 
.-~ ch~muda lU Srs. Doputatlo.~. 

Posto do novo tL voto:-;, ú approvado em 
2• discus::;ão, o seguinte art. 1° uo 

PROJECTO 

N. 116- 1901 

O Congresso Nacional resoive : 
Art. }.o E' o Governo autorizado .a abrir; 

por conta do Ministerio do Interior, o cre,, 
dito de 58:580$94.0 para pagamento de 
lli versas o bras o melhoramentos no edificio 
do.Lycou ue Artes e Officios. 

'Vier do Valle, Francisco Moura, Pinto ela. O S1~. Bricio Filho (pe"la ordem) 
Roéha e Cassia.no uo Nascimento. requer verificação da yoGâção, · · 
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Proceclendo-se á verificação, reconhece-se 
ter sido approvado o a.rt. 1° por lll votos 
contra 3, total 114. 

Em seguida é approvado o seguinte : 
Art. 2.0 Revogam-se as disposiÇõe.~ om 

contrario. 

O Sr. Serzedello Corrêa (pela .. 
o1·dem ) requer e obtem dispensa de inters
tício para· que o projecto que acaba de s.er 
votado entre na proxima ordem do dia. 

E' annunciada a votação do requerimento 
offerecido pelo. Srs. Elpidio Figueiredo e 
outros, na sessão de setembro, cujo teor é o 
seguinte: -

«Requeremos que esta Camara, por inter· 
medio da Mesa, solicite do Governo· : 

1.° Cópia do inquerito açlJ:ninist1•ativo p1•o· 
cedido o anno passado para verificar-se o 
deafalque havido na Caixa Economica de 
Pernambuco. 

2. o Informações sJbre os motivos que tcem 
determinando a demora. no inicio do pro
cesso a que estão sujeitos os re;pcinsa veis 
pelo referido desfalque ; 

Posto ·a votos, é rejeitado o referido reque-
rimento. < 

O Sr. Elpidio Figueiredo (pela 
m·dem) requer verificação da votação do 
seu requerimento e lembt'a <t Ca.mara que se 
tr<~ta apenas de obtet· do Executivo cópia do 
um processo feito em Pernambuco, por occa
sião de se verificar o desfalque; peça esta. 
que, por importante, deve l:l~r trazida ao 
conhecimento da Camara. 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
te1; sido rejeitado o rec1uerünento por 67 
votos contra. 44. 

Em seguida é sem debate . ap:provada. a 
redacção final do projocto n. 167 de 1901, 
para ser enviado ao Senado .. 

São lidos, e julgados objecto de deliberação, 
os seguintes 

PR.OJECTOS 

N. 192-1901 

Art. 2. o Revogam-se as disposições om 
contrario. 

Sala das sessões, 25 de julho de 1901.
Henrique Lagden. - Perei?·a de Lym. - Jo- · 
uiniano Carualho . . -Oscar Godoy.- Heredia 
de Sd. - Ermirio Coutinho. - C. Novaes.
Martins Teüx;ei1·a. - Affonso Costa. - Irineu 
Machado.-Celso dos Reis. -Augusto de Vas
concellos:-Nelson de Vasconcellos e Alme-ida. 
-Silva Castro. -Sd Frei1·e.-Henrique Salles. 
- Ccwnillo de Holla1~da. -A' Commissão de 
Orçamento. 

N. l93-l90l 

Elev~ á f2a dasse, eom o mesmo pessoal e 
· 'Vencimentos da administraçCío do Maranhcro, 

a dos con·eios de Alagôas. 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1°. E' elevada á2" classe, 'com o mes· . 

mo pessoal e vencimentos da administração 
dos correios. do Maranhão, a dos correios do 
Estado de Alagôas. 

Al-t. 2°. Revogam-se as disposições em 
contrario. . 

Sala das sessõo.3, 16 de setembro de 1901. 
-Raymundo de Miranda.-A' Commissã.o de 
Orça. monto. 

N. 194 ~ 1901 

Investe o Governo ao di1·eito exclusivo da ex
portaçCío do cafe e da bo1·racha e cld out1·as 
p~·ovid encias 

O Congresso Nacional decreta,: 
Art. l. o Fica o Governo investido do di· 

reit~ exclusivo da exportação do café e dà 
borracha. 

Art. 2. o Estas mercadorias, embarcadas · 
para exportação, se1·ão con.,;ideradas entre
gues ao Governo, quo pela importancia do 
sua venda no exterio·r ficará. responsavel. 

Art. 3. 0 As alfandegas que despacharem 
cafA v borracha, destinados á exportação, 
darão aos seus expeditores ou carregadores 
certificados do embarque eiil duplicata~ 

Art. 4. o -Logo que esses certificados sejam 
exhibidos no estabelecimento de credito que 
o Governo determinar, o oxpeditor ou carre~ 
gador será creditado em conta de consigna· 
ção e receb3rá nesse acto 60 % por ad.;anta-

Equipara os vencimentos dos medicas legistas monto do seu embarque, calculados pela 
da Policia do DistyiCto Federal aos dos cotação da pauta alfandegaria em vigor na 
delegadqs auxiliares do mesmo distficto semana do embarque. · ~ 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.° Ficam equiparados os vencimen

tos dos medicas tegistu.s da PoUcia. do Dis• 
tricto Federal aos dos delegados auxiliares 
do mesrno dist~-icto. · 

Art. 5. o Para prover ao admmtamento de 
que tmta o artigo antecedente, fica o Go
verno autorizado a realizar com banqu~iros 
euro:peos e americanos a. acquisiçã.o de cre
ditas bancarias para sacar contra embarques 
effectuados. · 
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Art. 6 . o _As _!nerca.d!)ria.s de qne tt•n.ta a 
pre;;ento let scrao ombarcad<LS pelos r espe
ctivo~ oxpeditoros, como do co~iume, cor· 
r endo os frotes, clll•oito-; est:vluaes lle oxvol'
t~ão, s~guro n~a.ritimo c ma i:> despeza.s 11ela. 
dll1gencu~ tios tntere~sa.dos. · 

Art. 7 .o A'~ alf,muegM> dos portos onde se 
fizeram os emb<~rques, ou á:; me.>as de r~n
da.s, compete a fiscal.ização do numero, peso 
dos volumes, bem como a exigencí..o das dc
.mais formalid<td ·s legaes c l'egulamentarcs 
que f orem expedidas e lhes competirem. 

Art. 8. 0 .0~ emporlosdo c<~i~ e da borra
cha serão paPe\ a. Am::rica- do Nol't é~ , a ci

. da.de qe Nova.-York; ]lara. a Eueop:l , a do 
l-Ia;vre, c pn.t•a a Amcrica. do 8til, a.s cidades 
de Buenos-Ayres e Valpa.raiso. 

Art. 9. o As vendas no oxtel'ior serão feitas 
· pel.o modo que O· Governo d::tcrmimw, por 
leilões , em. bois~. em partidttS de 50 ou 25 
saccas. 

Ar t . 10. Os f11mlos mot:ülicos apurados 
no exterior, ser·ã.o depositado.~ nos bancos que 
o Governo det cr·nünn.t>,na.~ Delegacia:; Fiscaes 
ou nas 1:\UCCUl'SU.O;> cr·cadn,::: l)('lo artigo deôta 
lei. 

' AxL 11 . A liquidação da~ consignações 
s~rà í'oiu1 em m oeda-papel, ao camhio "mêdio 
do ditL dn. venda, polo banco dctet•minarlo 
pelo Governo c pm·:wtc as contas de vend:.L 
rocobidus dos a:.rcntes vcudcdorn~ . • . 

A1·t 12. EstP..~ agentes l'Cltnettet·ão ao lmuc.J 
:~s conta.; de vctHlas dia.l'ias quu roalií'.arem, 

-JJ:'l .. ~ (jUiLeS dOVOl'?IO Clll1$l'.a!': (t~J IU<ll'CaS rbs 
mcJ·cntloria-:, lll'Ocedcncia ,. nomo dos cxp<lili
tores un coutm itw'ntes e o }H'eço da venda. 
l' CILI ÍZ<Hla. . 

Al't. 18 . Pat•a. fa.ci!Hal' '~ c<~l' t.cira cumbin l, 
tJ banco d:t rscolha do Gqverno o . .;t:tbclccer;l 
_HilCCUI'S\\úS no Havre. Lon ilt'{lS. Nova. Yot•k, 
Hambnrg•;, lluenos-Ayl'eS, Montevidéo c Vai
parai ;o , do me.m1o 1U1ldo quo lHtm Ülci lltat· 
os pagamen tos a.os <'xp;;d itoro:-~ elo int.er ior 
estabeleccJ'<i tlliar.!i em Sant s, 8. Pau lo, Juiz 
de> Fór:1 (ou no centm da zona. ca.f'eei ra de 
Mina>J}, Vid ol'ia. Ba.lü<\ , Pernaml.Juco. 13elém , 
Ma.ná.os, FJrta lez=,, Ma.l'anhão e Col'urobá. 

Art. l-1. O b;mcn ter1l. naquellas cidades os 
arma.zmls ·nece 'S~ I'ios p;~ra, e,;te ser·vi<,:o, r:o
dendo. logo qun SP.jí~ re.:·onhcçidu. u. 11Ccc:s.-:i
dade de es r.abclece• novos depositas, fun
dai-os unde fôt• cunveniente. 

Art. 15 Ao Governo compe'tirâ igual
mente tlesign ;~r os tru.picho:; o a.1•ma.zens 
alf;:md cga.dos parn. os depositas, sempre qu~ 
se faç;lJn necessarios. · 

Art. · 16. A commi:2..'1Ü.O a. cobrar pelo banco 
do~ expeditore~ •• para o custeio dos serviços 
instituídos nesta lei, será de 3 o I o sobre o 
producto das vcndat: no exterior . 

Art. 17. O banco, a. que forem deferida:J 
as· funccões prescriptas nesta lei, :fica. auto-

t>iz~do a fornecer saques ao commet•cio im- · 
po1·tador ~obro o Rtoch. metallico depositado 
no exterior na confurmlda.de do art. 10. . 

At't. 18. A expor tação dos Mfés torrado's o 
dos torr.ndo:> e pulverizados, em volume de 
qualquer peso, fórmas ou qu~lid<~des de in
voltot'io, tlca comprehe_ndida no reghnen 
desta; lei. · · 

Art. 19. A marinha mercante nacional 
ter(~ sempre pref'Crencia em igualdade de 
co ntli~:õcs pa.r;t o transpor te das m ercadorias 
a quo s J refere a peesente lei. · 

Art . 20. O Governo nomeo.râ. os agentes 
vcndedor<-s e expe:lirú, o.s re~ula.mentos ne
cess:trios á execuç.ão desta let. 

A.rt. 2 L. Revogam-se as disposiçõe3 em 
contr<trio. 

-~ala · d::ts sessões. - F n;del'ico B o,·ges . 

N. 196-HJOl 

Oó~·iga os arlmi,•ist,-atlo,·cs de officinas da. ty
pogl·aphio., /.ithograph-ia etc ., da Caz>ilal e 
dos Estados a nmwtlcn:m d Bibliothcca Na
ciona.t e:qcmp/.m-,Js das ob1·as qué ea::ecutarem 
e d à Ot~tnxs Jli'O'Ilídcmcias. 

O GongJ•e,-;so Nacionnl resolvo: 
Art . 1. • Os administra.dot'és de officina.s de 

typo,!!mpltia, lithographia, photogt·aphia. ou 
gr:l vura, situMlas no Diskicto Federal e nos 
l·~stados , s[;·, obrigado~ a r emetter â. Biblio
theca. Nacíon:•l do Ri•) de Janeiro dous cxem
plal'CS ck mM.la, 1Jubl1cnção pe,1•iotlica c um de 
C<Lcl<1 obru do outl'a na·t;u r c zo. q t~c ·execntn.
l'Gm . 

§ 1° ~~~tão comproh cndhl os na contrilmiçTio 
ll'gal não só livros. foi h e tos, revist.as o jor
naes, mas tam brm impressos, avulso.;, o.l>ras 
nwsic;tcs, mttppa,, pln.n tas. planos, ostamp<ts, 
lllC!U:->ÍVC as õbLidas poi' p l'OCI'SSO photogl·; ~
phicoS, scllos, mollallms o outras especies nn
mismaticas, considoeando-so como oi.Jl•as dif
fe;-ontcs as reimpPcs~ões, novas edições, 
en~aios o variantes de qualq1Jct' oruP.m . 
~ 2°. Os ohkctos devem ser remJ~tidos com 

a indicaçâ o. quamlo nelles não estiver ex
pt·essa, da sua significação, do seu p<·eçu de 
Yeod~~ o elo Jlumero do exem}Jlare.~ da. ediç:i,o. 

§ 3.0 No DistTlcto Federal a remessa. deve 
cftccnml'-sc no dia. em que a ob1·a for publi
cada. ou entr-egue a quem a mandou e:tecutar 
e nos Estados até-cinco dias der•oíR ela. pu
blicação ou entrega, devendo neste prazo 
serem levados ao Correio os exemplares a 
tal íim destinados. 
' Art. 2. o No caso .de inobservancia das dis

posiçõct> do artigo precedente, i ncorrerão os 
administraâores das otncinas na pena de 
multa. do 50$ a 200$, ficando os editores das 
obras não I;enfettidas obr igados, logo que 
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termine o prazo do art 1 o, § 3°, a eflectuar 
a remessa em um segundo prazo,ígual ao pri
meiro, sob pena de apprchensão do exemplar 
ou ex-emplares devidos. 

Ao Procurador Seccional do logae commu
nicará o director da Bibliotheba Nacional a 
inft•acção occorrida, afim de tornar-se effe
ctiva. perante a justiça federal a sancção aqui 
estabelecida. 

Art. 3. o São equiparadas ás obras nacio-
. naes, para o e:ffeito da contribuição <> 9 da 
a.pprehensão, as provenientes do estrangeiro 
qué trouxerem indicação de editor ou ven
dedor domiciliado novBra.zil; 

Art. 4. o Os o bjectos remettidos á Bi bliotho
ca Nacional em observancia a esta iei transi
tarão pelos Correio3 da Republica com isen
ção de feanq uia e gratuidade de registro .. 

Art. 5. o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessõet, 16 de setembro de 1901.
Francisco Sd. 

N. 197- 1901 

Autoriza o Pode1· Executivo (t ab1·i j· ao :Minis
teria da Indust1·ia, Viaçlío e Obras Publicas 
o c~·edito espcial. de 60:000$ pm·a occorrer 
às despe:;as da representação dos productos 
braz;ileiros na exposiç(ío de Butf'alo 

O Congrr?Jsso Nacional resolve: 
• Art. 1 . o E' o Pode e Execntí v o autoriza,rlo 
a abrir àõ Ministerio da Industria, Viação 
e Obras Publicas o credito especial de 
60:000$ para occorrer ás despezas dct re
presentação dos productos hrazileiro3 na 
exposição Pau-Americana. .da Bulfalo. 

Art. 2. o Revogam-se a3 disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 16 de setembro de 1901. 
-Francisco Se!. -A' Com missão de -Orça
mento. 

N. 198-1901 

Eleva a 2a classe a Administraçcio dos Cor1·eios 
de Santa Catharina 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1 . o E' elevada á 2" classe, c.om o 

mesmo pessoal que tem a Administração dos 
Correios do Ceará, a Administração dos Cor-

N. 199--1901 

Auton:za o Poc[eJ' E x ecuf·it'O a ab1·ir ao Minis
teJ·io da Ma1·inha o c1·edi to de 47:234$441, 
pa1·a pagamento ao capitão de fragata Aris- · 

· tides Monteiro de Pinho, reformado por de· 
c1·eto de ~2 de agosto de 1894 

Art. 1. o E' o Governo autorizado a abrir 
por contá do Ministerio da Marinha, o credito . 
de 47:2:34$441 para pagamento a.o capitão de 
fra (l'a-Ga Âristides Monteieo de Pinho, refor
mado por decreto de · 22 de agosto de 1894 e 
annuUado esse acto pelo · decreto de 21 d13 
agosto de 1901, passando o mesmo official 
p:1ra o quadro da reserva. . . _ 
· Art. 2. 0 Revogam-se as d1spos1çoes em 

contrario. 
Sala ·das sessões, 12 de setembro de 1901.

Frederico Borges.-A' Commissão -de Orça· 
mento. 

E' lido, julgado objecto ele deliberação, e 
enviado á Commissão de Const:ituição, Legis
lação e .Justiça, o seguinte 

PROJECTO 

N. 195- 1901 

Provindencia sobre as íérias forenses na 
jt~stiça local do Districto &de1·al 

O Congresso Nacional decreta.: 
Artirro unico. As férias . forenses, na jus

tiça lc~al do Districto Fedel'al, comcçat•ão a 
21 de dezembro e tel'minaeã.o no rlht 20 de ,ja
neiro, e, além destas, haver~\, as fLUO cor
l'erão do domingo Je Ramos até o domingo 
da Ressurreição ; revogarias as disposições 
em conteario. 

Sala, da,s sessões, 16 de setembro c:le 1901. 
- [l·incu Machado. - F1·cderico Borges.
Affonso Costa. -Luiz Domin,ques ~ - Bdcio 
Fitho.- Hem·ique Lagden.-. Galdwo Lot·eto. 
-Alencat· GHima1·ües.-Etpidio Figueiredo. -

O Sr. Dricio Filho:(pela. ordem) 
reqúer veeiôcação da votação. 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
que o projecto foi unanimemente julgado · 
objecto de deliberação, isto é, 112 votos de · 
Deputados presentes. 

reios de Santa C.itharina. o §r. Jof!!é Euzebio (pela ordem) 
Ai:t. 2.0 Revogam~se as disposições em con· -Sr. Presidente, peç,o a v. Ex. que consul-

trarw. te á Camara si permitte na inversão da 2a. 
Sala das sessões, 13 de setembro de 1901. parte da or~em do dia, de sorte que logoAe

-Paula Ramos.-F. Tole1~t1:no.- Luiz _Gual-1 p~is do_proJecto,n. 122 A, de 190l,entremem 
berto.-A' Commissão de Orçamento. · d1scussao os proJectos ns~ 102, 168 e 163 A, de 
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1901, q_ue ati'tcri~am o Poder Executivo a con-, O SR. MALAQUIAS GoNÇALVES- Farei o 
ceder l~cença a drvors?s funccionarios publi- que entender desde que estou de accordo 
cos, cuJo. estado ~elmd1•oso de saude exige com o Regimento e com as praxes da Casa. 
que as hcenç·as sejam concedid"s sem de 
mora -· "' - 0 SR. BRICIO FILHO-V. Ex.· vá fazendo 

· as considerações e mande depois a declara-
O SI.". Pre~i:ient;e- Antes de sub- ção por escdpto, como fazem todos. · 

metter á consideração da Cama.ra 0 pedido O SR. MALAQUIAS GoNÇALVES- Não me 
do n.obre Deputado vou submotter a votos 0 submetto ás decisões da Mesa sinão quando_ 
do Sr. Deput~d~, Gastão da Cunha, uc díspen- ellas forem regimentaes e de accordo com: 
sa da Comnu~sao de Diplomacia 0 Tratados as praxes. Hei de defender os meus direitos, 

· e da Especial incumbill<1. de formular uni que são dos meus eleitores. (Ha apartes.) 
projecto sobre minas. · . Pareca que o Governo. não tem quem o 

Consult~du., a Camara não concede a dis- defenda nesta Ca~a, si não pelo yoto. _ 
pensa ye_drda pelo Sr. Gastão da Cunha das Ainda hoje vimos um governista. enrage 
Comm1ssoes de Diplomacia e Tl'atados e da fazer um discurso de opposição, tn.lvez o 
Especial_incumbida. de formular 0 projecto mais vebernente de quantos toem sido pro-
sobre mmas. nunciados nesta Casa. 

S. Ex. pronunciou-se contra os actos do 
O ~r. Presidente _ 0 Se. José Governo do moJo o mais fl•anco possível.· 

Euzebw requereu preferencia para a dis- S. Ex., inspirado, som duvida, pelos di• 
cussão dos projectos ns. 102, 168 e 163 A c~ames do S?u pa.trioti..,;m?•. atacou as tbeo- _ 
isto é, para que a discussãa destes projecto~ rras :financeu•as do Sr. M1~1steo da Ft1:zenda. 
se inicie logo a pó; á do projecto 122 A da O que ro3ta do ~o_ym·msmo do dl:3curso 
2a parte da ordem do dia quando nell' . do Sr. Rodolpho PaiXao ~ · 

t ' a se M d · d d t · · · en rar ·- . · as, mxan o e par e o oppostc1omsmo 
Consultada a Camara, é con-cedida a pre- do nobre .Deputado, que é evidente, cumpre 

ferencia pedida pelo Sr. José Euzebio~ . declarar, para terminar, que votei pelo re-

- O Sr .. Mala qui as Gonça.lves 
(pela m·dem) - St·. Presidente, solidn.rio 
com a bancada pernambucana,- como v. Ex. 

· sabe que sou, na opposição que faz ao nt:.'
fasto governo que, neste momento diriO'c os 
destinos do paiz... ' "' 

0 SR. CELSO frÍ: SouzA.- Apoiado. 
O SR. MATJAQUIAS GoNçALVES- ... de ac

c.ordo ?om t~dos ·os actos que ella tolll pm
t~cado,mcluslve o requel'imento de in f'orma· 
çoes que _E.caba de set' votG.do pela. Ua.mara, 
J?Orque _nao comprehendo que .se noguo in-

. i~rm<~çoes sobre u;n de.'lfa.ique cujo inquo
rito .1~ . está. ternunado, a, nã.o ser quo o 
Sr. Mlm;;tr_o a,~ Fa.zenda quEim oncohl'ir os 
responsaveis, por seren1 seus correligionar•ios 
naq uelle Estado. . · 

. S .. Ex., tão deligente na sua perseguição 
que moveu aos pr•esumidos r.esponsaveis pelo 
~esfalque na Delegacia de Pernambuco, tem 
sido, entretanto, gea.nilcmente descuidado e 
mor,oso em relação ao desfalque da Caixa 
Economica de Pernam lmco, facto a que se 
referia o requerimento rejeitado. 

0 SR. PRESIDENTE- Attenção ! Não ha 
na~a em discussão. A Mesa pede ao nobre 
Deputado por Pernambuco para enviar a 
sua. declaração por escripto. · 

0 SR. BRICIO FILHo-Está. fazendo O que 
todos fazem nesta Cu.sa, · · 

querimento do Sr. Elpidio Figueiredo, tendo 
deixado do assignal-o por não estar presente 
na. occasião em que foi elle apresentado. 
(Muito bem.) 

C.om1)arecem ainda os Srs. Luiz Domin
gues, Virgilio Erigido, Esmm·aldino Ban-. 
deira, Neiva, Nilo Peça,nlla, Custodio Coelho 
o Gastão da Cunha. 

Conún t'ta a 2n. discussão rio projccto n.l50A, 
de 1901, parecer sobre as emendas apre
senta dad pai'<t a 2a discw:;são do pt;ojoct-o 
n. 15~) A, de 1901, que orça a. Receita Geral 
tht Ropublica para o exet'eicio do 1902; 

O Sr. Pre'slden te- Tem a pala· 
Vl'<L o Sr. Carlos de Novao.~. 

0 SR. CARLOS DE NOVAES- Desisto da 
p:tlavra. 

0 SR. PRESIDENTE - Tem a palavra O 
Sr. Francisco Veiga. 

O 81~. Francisco V elga-Pouco 
temp9 tomará á Câmara, apenas o indis
pensavel 1)ara explicar os motivos de diver
gencia com o illustre relator da receita, mo• 
ti vos que o obrigaram, muito a contra gosto, 
a assignar-se vencido ·em alguns' dos pa
receres sobre as emendas oiTerecidas como· 
no primitivo projecto que tambem fôra ven• 
cido em relação ao n. 12 do art. 2°. 

Dispunha-se ahi que o Governo alteraria, 
como julgasse ace!'tado o imposto sobre as 
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loterhs, e parecendo ao orador que essa que ta1i1llem pertencia. á Commissão do or:. 
autorização importava delegar-se uma at~ çame.nto, no seio dclla empregou seus 
üibuição que é privativa do Congl'e.3so, que melhores esforços para impedir semelhante 
é essencial, primordial por assim dize!', a irregularidade e sô o conseguiu, dil-o deante · 
r.tzão de ser dó regimon .representativo, de S. Ex., por uma especial benevolencia 
por mais que· quizesse condescender não quando, em vespera de partir para o Pará.,. 
poude aceitar semelhante disposição e prin- S. Ex., mostrando-se mais brando, accedeu 
cipalrnente por isso, assignou-se vencido. em fixn.r o imposto em l$600, o qqe ainda 

No dia seguinte ao em qric foi a.'1sigliado o representava um augmento de 300 °{0 • 

parecer o nobre Deputado pelo Pará teve a Desde então o imposto tem se conservado 
gentileza de declarar ao orador que em ver" o mesmo, sendo baldado o empenho de o 
da.de elle tinha razão e nesse sentido modi- tornar mais razoaver, e agora mesmo o 
ficou o projecto do.~apparecendo -assim o orador não ousaria insistir pela sua redu~ 
ponto principal·da divergencia. . · cção, si não fôr<t a circumstancia de ter por si 

Outros· pontos em Que não teve a fortuna a opinião insuspeita e de competencia. reco· 
de sé conformar com as · opiniões do illustre. nhecida do Se. director da Recebedoria da 
l'elator da receita foram quarito a alguma Capital Federal. De feito, esse digno funccio
das emendas apresentadas e que lhe. parecem nn.rio, de cujo rehttorio só. hontein teve 
dignas da (tpprovação da Ca.mara, attentos conhecimento, pela leitura qne fez ligeira
os seus fundamentos. · mente do relatorio do honrado e illustre 

A primeira de!las é a que tom o n. 15 e ·Sr. Ministro da Fazenda, naquelle documento .. 
foi apresenta;da pelo seu íllustro amigo re· e em trecho que mereceu ser transcripto 
presentante do Rio do Janeiro o Sr. ·Julio pelo digno Ministro, reconhece formalmente 
dos Santo,;. Para essa emenda. fica respei- Que o imposto é exaggerado e uma das 
tado e gara.ntido aos Estados o direito de causas elo décl'e.;cimcnto da respectiva renda, 
receberem em seus cofres os depositas per- accrescentando quo era razoàvel reduzil-o a 
tencentes a defuntos e ausentes, os do 500 réis, isto é, á metade do_que pro:põe à 
evento bem como os p1•ovenientes de saldo·3 emenda que, não obstante ·ser tão razoavel, 
de orphãos, interdictos, etc. não merece <t lipprovação deS. Ex. · 

Não julga procedente as razões em que se Mostra como é illusoria a modificação . 
fundou o illustre relator para rejeitar -a proposta dividindo~se o producto em tres 
emenda, antes pensa que jurídico e conforrne qualidades difrerentes e variando o imposto 
ao nosso . regimen é o estabelecido nella., em relação a .cada uma dellas, pois, não 
conforme tem sido geralmente interpretada, havendo criterio seguro para es:>as dill'eren· 
pela pratica gera.l, que, segundo ensinam os ças, o resultado set·<t o pr~juizo. do productor, 
mestres, é o melhor interprete. QUO sempre será onerado com o imposto 

Em Mioas assim se tem pl'oecdido e con- maximo, e o do Tltesom·o que só receber~ 
forme o testemunho de varios Deputados, na razão do mínimo. . 
que aparteiam o orador, em muitos outros Respondendo a apartes do 81•. Serzodcllo 1 

Estados essa é a doutrina dominante c acceita demonstra e;:;sa thesc, no que é vivamente 
polos respectivos legisla.dores. · apoiado pelos Deputa.dos d<t Balüa. e de Mina.s~ 

Mesmo admittindo que a, ma teria !3eja con· Conta, pois, que o paeccet' será. modificado 
l;rovorsa c que as leis ostadua,es tenna.m ex· quanto a essa emenda, pois oni favol' delta 
cedido a espltcra. dos poderes locaes,' o meio jtt não são só osinteressttdos c os represan
do os conter é ou~ro, conforme demonstra tantes d.as zona.s em que a industria tlo fumo 
respondendo o aparte do Sr. Sorzedello: floresce, mas os P~'opl'ios represen tantas do 

A segunda emenda em que tambem foi fiseo. 
vencido é a relativa ao imposto de fumo, Não querendo nem de.vendo demorar-se na 
contra cujo exagero o orador clama desde o tribunlõ, passa a tratar da 3a. emenda a que 
inicio desse imposto e, em relação ao qual deu seu voto no seio da Commissão e que 
tem velho teí1·ó, com o nobre Deputado pelo não conseguiu ser pela mesma acéeita pela 
Pará que se tem mostrado intra.nsige.nte,não- legitima (• natural influen9ia do respectivo 
aceitando as lições da experiencia contrarias rela.tor. 
á sua perseverança em nada ceder. . Refere-se essa enrenda á disposição da. lei 

Em 1898, esse imposto era de ,100 réis por n. 559, tle 31 de ~czembro de 1898, na. parte 
kilo p<tra o . fumo desfiado ou 1nigado e o om que conuuina a nullidade dos titulas de 
nobre represe.ntante do Pará, que por esse obrigação c contractos não sellados, ou irre• 
tempo tambem era relator da Receita, pre- gularmente sellados, dentro . do prazo de 
tendeu elevar esse imposto a 4.$, isto é, quiz 90 dias. · · · 
augmen,tal~o em mil por cento! Faz a historia dessa disposição draconiana 

Contra tão descommunal exagero recla- contra a (iual sempre clamou, mas debalde, 
maram logo todos os interressados e o oràdor, . salienta smt .gravidade e importa.ncia. accre:-
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scentando que, melhor do que o orador po
deria fazel-o, fel-o o distincto Sr. Ministro da 
Fazenda no seu brilhante relatorioa hontcm 

_ distribuído, cçmdemna,.de modo eloquente e 
em termos a fazer honra a um juriscon
!mlto, essa. disposição insustentavel, preju
dicial ao Thesouro e ao povo que esti.\, cau
sando serios malles, onde tem sido executada 
e sendo averbada de inconstitucional por 
magistrados dos mais respeitav.eis que por 
isso se negam a cumpril-a. 

E', pois, em nome do honrado Mill'istro 
da Fazenda, e com os argumentos por S. Ex. 
enfeichados no seu rela,torio que o oradol' 
pede a revogação daquelle odioso disposi
tivo, e o restabelecimento da. boa norma 
quanto á cobrança do impostos e o modo de 
punir os que s"iio remis:-.:os a esse dever 
civico. 

Assim tão bem apadrinhada, acredita que 
a emenda a que se refere será acceita. 

Fica a discu:;são adia.da pela hora. 

PASSA-SE A' SEGUNDA PARTE DA 
ORDgM DO DIA 

E' annuriciada a 1 a discussão do projecto 
n. 122 A, de 1901, autorizando o Governo a 
concelier ao cidadão João Pereira Barreto 
ou á sociedade que elle organizar a gaPantia 

· de juros de 6 % e de amortização em 20 
annos da quantia de 2.000:000$, para fundar 
em Aracajti (Sergipe) um banco de credito 
agricola movei, e dando outras providencias. 

Ninguem pedindo a palavra, <'l encerrada 
a discussão c atliada a votação. 

E' annunciada· a discus.~t.o unica do pro
jecto n. 102, <lo 1901, autoriz~•ndo o Govel'!1o 
a conceder um anno do licença,, com todos 
os vencimentos, ao Dr. Manoel .Jo.~ú de 
Queiroz Ferreira, preparador de physica da 
Escola Polytechnica, pa.rc.1. tratar do sua 
saudl3. 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta 
conjunctamente em discussão, a seguinte 

EMENDA 

Ao p1·ojecto n. 102 de f90t 
I 

Ao art. l. o in fine : - e por dous annos 
com soldo s1mplo.~ ao capitão do corpo de 
estado-maior uo exercito Pedro Botelho da. 
Cunha, para tratar de negocias de sau in
teresse dentro do paiz. 

Sala das sessões, 18 de setembro de 1901. 

E' annunciada a discussão unica do pro
jacto n. 168, dt1 1901, autorizando o Poder 
Executivo n. conceder um anno de licença, 
com o ordenado a que· tiver direito, ao 3° 
escripturario do Tribunal de Contas José de 
Moraes. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada 
a disc11ssão e adiada a. votação, 

E' annunciada. a Jiscussã.o unica do pro
jecto n. 163 A, de 1901, prorogando por um 
anno a licença de dous mczes, com ordenado, 
concedida ao 2° escripturario da Delegacia 
Fiscal no ParanCL, Manoel Pereira Mendes. 

O Sr. -José Euzebio-Peço a pa
lavra. 

O Sr. Pl"esidente-Tem a palavra 
o nobre Deputa.do. 

O Sr ... José Euzebio- Sr. Presi
dente, como V. Ex. sabe, eu tive occasião 
do pedir Pl'Oforencia para tres projectos, 
declarando q_ue elles autorizavam o· Poder 
Executivo a conceder diversas licenças a 
empregados publicos cujo estado de saude 
exigia que não se demorasse absolutamente 
a concessão dessas licenças. 

Já. foi enceúada a discussão de dous da
quelles projecto.s, trata-se agora do terceiro, 
que é do Senado, prprogando a licença con
cedida lto 2° e-scripturario da Delegacia 
Fisçal no Paran;'t Manoel Pereira, Mendes. 

O Sn. BRIClO FrLIIo-Peço permissão a 
V. Ex. para dar um ap;trto: conheço as con
diçõe;~ .do Sr. Manoel Pm•eit·a Mendes, roeo
nheç~o que cstit no caso~ do merecer a licença, 
tanto quo dou o meu voto. (1ipoiado.) ' 

O Sn.. Josg' Euzgmo-Sr. Prositlonte,como 
V. Ex. vê, a Casa.. tom-se manif'esl.ado do 
modu favoravel a este projecto ; e ne::;tas 
condições vou terminar, esporando quo olle 
seja, approva.do. 

0 Su,. AFFONSO COSTA -Não pódo deixar 
de ser. · 

Ninguem mais pedindo a. palavra,é encer
rada a discussão e adiada a v'otação. 

E' annunciada a 1 a discussão do projecto 
n. ll2.A, de 1901, autorizando o Governoa 
abrir o credito de 100:900$ ao Ministerio da 
Industría; Viação e Obras Publicas, com o 
fim,de ser entregue ao Sr. Alberto· Santos 
Dumont, como premio pelo resultado de 
sua experiencia de um balão dirigível. 

I 

O S•·· Presidente-Tem a palavra 
o Sr. Noiva. · 

-Ovidio Ab~·antes. o Sr. Neiva-Si louva a Camarapor 
Ninguem pedindo a palavra, é encerrada. haver votado preferencia para tres proje-

a discussão e adiada a votação. ctos de licenças a tunccionarios publicso, 
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· c_ensura o haver :posto á _n~ar~e~ outro de t'!-ntas e seguidas tentativas dos que por 
hcença tambem para um JUIZ secciOnal. que,' dtversas descobertas teem buscado atra- · 
certo, não merec~ menos que aqucllos a ve;;sar os ares, embora não attingissem ao
quem a Cm~ara JUstamente attendera ~ e supremo desir.le1·atum, quo é a dirigibili-. 
é tanto maiS :para d<'spertat~ a attençao, dade contra as correntes dos ventos. 
quando es~e a quo se refere está intercallado Não intenta, nos louvores enthusiasticos 
aos que tiveram essa louvavcl :prefcrençia. que tece ao Sr. Santos Dumont, diminuir 

Está desse modo dando á Camara logar a o valor dos que lhe precedel·am, e está certo 
que se reconheça, como justa que é, a obser- de que a hlstoria, emlJOra severa, ha de 
v ação feita 11or seu distincto collega o chefe fazer justiça ao nosso distincto collega. o 
o Sr. desembargador Montenegro-de pare- Sr. Severo, que :procurou com seu invento 
cor que lla má vontade contt'a a magio3tea- augusto conquist<tr os aro.~, e muito fol
t.ura.. gará. por es:plrito (lo amizade o colleguismo 

Si o que a CamaJ·a queria era a.ttcnder a que a clle caiba.m todas glorias, a que tem 
funccionarios não se olvida:;se destes, e hem direito :por seus esforços que. certo, não 
assim 'do :projecto rotativo ao Dr. Amaro teern superadu, sem duvida, a falta. de ro
Rodrigues de Albuquerque Figueil•edo, 2° cursos e de auxilio. 
teneme da armáda, victima em serviço me- Voltando ao :projocto em debate, convém 
dico do sua dedicação á scionch o ú. cla,;se, no premio que elle determina para o joven 
do que lhe resultou incuravel cegueira, que cultor da. sciencia aeronautica, tã.o joven, 
para sempre o privará dos meios de subsis- quanto sabio e iltustrado, tão il'lustrado 
tencia pela sua :profissão. . · quanto tenaz, tão teuaz quanto convicto, ha 

Está certo de que a Mes 1 sanará esse des- de fender as regiões aereas e alcançar o 
cuido da Camara e attooderá a e.5S3 projecto :premio Deutsch, menos por ambição mone- . 
sem olvidal' os croditos-que determina o :pa- tarin., que despreza, altivo, mais :por amor á. 
gamento das gratificações devidas aos ein- gloria, que si fõr delle, será desta :patria a 
pregados das all'and()gas, e outros para. satis· que ello de longe tão elevadamente busca. 
fazer pagt~mentos devidos e roconhccidos engl'andecer. (Muito bem.) · "' 
por sentença do Supremo Tribunal de Jus- Faz referencias lisongeiras ao lnl.lãoSanta . 
tiça, o que devem preceder ao projecto sobro Cntz, ao qual a In~.endencia. Municipal, onde · 
registro rle hypo~;ltecas. fulge o talento de um Honorio Gurgel, que é 

Vi com satisfa(:ão .<],UO os projcetos quo .a r,epl'osenta.ção real' do cultivo e da acti
tivcl'am l1t'ofercncia niio parturbaram a vidadc, fez merecidas concessões c a maiores 
mat·cha ovanto, quo CHPOI'<l. tenha o :projecto seu aut.or tom direito; relembra o balão 
quo alH'O um CI'Ctlito rlo IOO:OO:J$, como pt'O· Santa 111a1·ia de Julio Cesar, osso paraense 
nlio ao St·. Santo:-> Dumont, pelo J'Csultado uo notavel, que 'liu seu projccto fcLvoneado 
sw1 expnricnnia do 11m b;Lião rlil'lgivol. · pur tã.o mm•Jcidos encomios,de competentes, 

EspcrtL qu 1 hoje mesmo finde-se adiscu:>são cntt·o os qnaes o illustro Sr. Dr. Pereira 
clossn J>I'O.icd"J, quo ~~ uma manil'csta.çã.o sin· Reis. 
em·a do culto o dn. a<hnil'açfí.o de todos os Lembra aos dcscl'ontos-que a descrença . · 
1J1·aziloit•os, elo todos os ltmn(ln:->, que acom- invadiu o ceecut•o notavel do gra.ndc gcnio 
:prtnham os vôos do gonio, acry.;;olado pelo militar da F'ra,nça, q1te assombrou o mundo 
mais l'aoic:~dll patl'iotismo, consag-rado (L roa.- por seus feitos llomol'icos, o si não fosse a· 
llzação do~sn grandiosa idé<t, nit qual tern descrcnç<L, ::;i acceitasse a o!fcrta de Fulton, 
cllo oxhaurido sua fortuna- P<tssando de não tot'ia a':l palavpas de profundo arrepen
millionaPio li. :pobreza cxlirema, tanto, que dim~nto, quando, desterrado em Santa. He
já saccou a ultima dezena de conlios que aqui lona, viu passar , triumpha.nte o primeiro 
:possuía; e tudo para. VCI' realizado esse sou vapor que atravessava o . gt·ande oceano 
nobre :;onho de gloria, que será simultanea- Atlantico. Arrependimento tnrdio! , 
mente imarcessivel para. si e :para a :patria Quão outro ·:poderia ser o seu fim ! · 
brazileira. Depois do telegrapho-, do. telephone, após 

A um aparte responde que a negativa é a essas as:'>ombrosas descobertas em que a ele
descrença, e esta deve desa.pparecer pois de ctricidadc impera, se impõe-encurtando as 
ha muito o homem,- e foi o :primeiro um distancias-conseevando os sons, não :póde 
brazileü•o, . Bartholomeu de Gusmão, que haver duvidas sobre os nobres tentamos 
buscou em vôo altiloco conquistar os âres, scientificos. 
devassando · o espaço como as aguias o os Vae findar-conscio de que depois desses 
condores. ' · merecidos louvot•es, tão justos, quanto sin-

Não vom apresenta.r um estenda.l de co- coros .e enthusiastas, pelo talento e dedi
nhecimentos sobre o assumpto, roceioso da cação de Santos Dumont, o :projecto ha de 
critica acil'ra.da da. im:prensa;mas não deixa. voat',, e célere, da. la para a 2a discussão, e 
de referir-se, ainda. que ligeira.mento, ás cortando os espaços e intersticios parlamen-

camara. v. v 2-1. 
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tares, de amanhã para depois estará nova
mente aqui na ordem do dht. 

Acab:1 de cleYar-c;e tl•<~..t[lndo dG as mmpto 
ponccrnente a.o que va.c p(l.ira.r nas aHnr:ts, 
ora baixa, das nuvens dos desejos á reali
dade positiva. 

entreg~l.l' com desassombro ao estudo dag 
difficuldades economicas que, no momento 
actual, acttbrunham a lrwoura do paiz. 

V<tmo:::, torra á te1!ra, e vejamos quo clis-
- tanto, bom dista.ntc <la.qnell;t:> paragens rpH' 

o povo reputa. celeste . .;, es~?Lo pobre.-; fnnccio
narios. credores do Governo o acl'edor·e3 (h 
attenção da. Camara,- refere-se n.o projecr.o 
já em u!i;irna. di:-;cn..;são, roltttivo aos funccio
narios das Alfanclog:ti:l ; espera. sor u.ttcndi(lo 
quando julga que c~se projocto não soffrc!'á. 
discussão, porque to1los O> repre,entantes 
dos diversos Estado.:: devem tet· interesse em 
vel-o quanto i:w tos votado ; t :ti1to nl.ais 
quanto os credores desse crccli ,;o são acrod•J· 
res de tod<t e prornpta justiç<t. 
. Certo i'oea.m pa.llida-: as palavras que pro-

. minciou (nr.To apoiados) ; mas, OYiden temente 
traduzem o sentinwntu acalorado quo lhe 
vae na alma, qmtndo vô pl'o,jectos desse 
valor. (1liuito bem; muito bem.) 

O ~c. . Presidente - Opportun~
menteT atr·'>:r1 , l'ei ao pedido do nolJt•c Deptt
tado •. ~ 

Ninguem maisperlinrlo ~t pn.l:lna, ó encJr
rad~ a discussão c atliad:t :L vut:tç·iiu. 

Pnss:1-sc. ú. lloP:L dostin<vl:L ao cxpcdion1;o. 

O Sr. Cau•lol"l cln Nov;rH'S (1° Se
Cl'c/tll'io) proct~tlt~ ;lloltut•a, tlo ::;eg-uintc 

' EX. J>l~DII·;~TI•: 

onlcio dll, ~OCÍI'il;trlo N<i.ei.)ll:tl rlr. Agricul
üu·:~. do 17 tl11 etll'l'onto , convid:muo a Ca.
maJ•:t :L ::In l'nwt• reprcscn La.t• no Congt•o;;so tlo 
Agricull,nt•a (Liln t•na. li~a:d no tlia 20 do cor
ron t.o-Fot·am l11)1ltoatlos os Srs. Cornclio r la 
Fonseca, Gustavo Godoy, FrancLsco 8oclr-ú, 
Alves de Brito e Landnlpho de Mag<1lllãcs. 

O Sr. Tost.a tom sido accus<tdo al-
... ·gumas vezes de estar con1 os olhos voltados 

.para o céo a cuidar dos interes:ses religiosos. 
O orarlor vae ·demonstrar que tamlJem se 
inter~ssa. pelas co usas tl<~ terra. Tem e tcrâ 

. por. muito tempo, na pres~nte sessão, os 
·~ olhos voltados l)éJ..l'<J. a . agr·icultura. do paiz do 

cuja salvação os podore:3 publicas ~l:wom se-
rimnente cogitar. · 

O orador não tem necessidade de desen• 
volver largamente o aswmpto do projecto 
que vcrn apresentar autoriza.ndo o Governo 
a ucspenrlee <l.té 50:000$ p:tt',\ auxiliar a. 
Sociedade Nacional de Agricultura em relação 
ao Congresso Agl'icola,q_uc deve inaugura.r-se 
a 20 do COl'l'onte. No project,o fixa-se o 
maximo do credito em 50:oo:n, mas o Go
verno despcnderá. sómente o quo fôr indis· 
ponsaveL. · 

Na.•la se tem feito até agom a favor da la
vom•a. 

Agmtrd;:rra a reunião do Cóngre.;;so Agri· 
cola paPa com seguranç::>. ir ao encontl'o das 
nccessidadei:: agricola.s. 

Prcccdcn o projecto com considerandos, 
nos qu;Los reunidos estão os motivos justifica
tivos da autorização. 

,Nã.o üüá discur,:;o longo, limiGando-so a 
ler os con:>iderandos. Espera que a Camara 
tome-o no apreço devido, não ao orador, mas 
aos agt•icultores do Brazil. 

Fica sobre a. mesa, até ulterior deUberação, 
o segui.nte 

PROJECTO 

Considerando que a Sociedade Nacional de 
Agl'iculiura cmwocou a reunião de um Con· 
g'i·e:-;srJ Agl'icola gertd, de agricultores de to
dos os E:;ttL~_o::; dn. Republica, afim de tratar 
dos in tore>::HH tb lavoura, seriamente amea· 
r,·.ados no momento actual, o qual deverá 
inaugut·;~r-so nesta Cttpital no ditL 20 do cor
t•onte e funcci.onar successivamente até o 
dia ::o; 

Considerando que, para a installação o o 
funeclunamento do Congre:)SO, com a maior 
puiJli cicla.do o. regularidade: d3 modo a tor
n<trern-.so 'conlwcit~as om todo o paiz as dis
ens~õcs c resoluções tomadrts, são nóccssa
rios rccm•so;.; vccun i a.rios de q no não dispõe 
_a socicdtttlo, que a.Liás patrioticamente tem 
se e:>fot•çado, dos,_Lo a sua installação, p<1ra 
pro:>tar :-;orviços á lavoura e ;,o paiz; · 

-- E tu toda par·te falla-se no bom oncn.mh1ha-
. mento da questão fina,nceira pelo Govoi'no da 
União. O convenio do jio1ding loan foi ílel
mente cumprido, c o paiz, quo cst<wa a.mcn.
Çl\do de não podor p<tgar os jm•os e a.mortiza-

Considerando que a reunião dos agricul
tores em · congre;:;so goru.l ·interessa. seria
monte ti. Nação, po·rque a agricultura con.., 
stitue o elemento o nv:üs podel'Oso da riqueza 
pnlJliCtL, e tamborn dos poieres, f'cderaes, que 
na. cl'ise economica. ttctual, precisam de ouvir 
< .t~ opiniões, a.~ reclamações e os votos dos 
<Lgricultores de todo o paiz. parr. acudirem 
com medidas p_romptas e efficazes ás neces
sidade da l;tvom·a. c cnfl'entarem cnergica e 
r os o lutamcn to as difficultlades da criilo o resol~ 
verem o problema oconomico ; 

Pl'Ol)QlllOS o sogninto pro,jecto : 
Art. 1. o O Governo t1 antol'izado a despen

der a.té fi. <lntLntia dl) cincoenta. contos do ões fia divhli1 oxtema, pódo agora se 
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SESSÃO 'EM 18- DE SETErtÚ3Rú "DE 190l 
.,... 
réis para auxiliat' as despezas necessarias á 
insta! !ação e os trabalhos do Congresso Agri
cola, convocado pela. Sociedade Nacional de 
Agricultura para o dia 20 do corrente 

· abrindo o. p1·eciso credito. - . ' 
Art. 2. o Revogam-se a.s disposicões em 

contrario. -

Sala das sessões, 18 de setembro de 1901. 
- Ignacio Tostar.- F. Sodre. - Adalbeho 
Guimariles.- Saty1·o Dio,s.- Felix Gaspa1·. 
- Joviniano Carvalho. - Rod1·igues Daria. 
-Celso dos Réis.-Jojé Dum·te.-Silva Cas-
tro.-Al1.les de Brito.~Deocleciano de Sottza. 
-Lourenço Baptista.~Oli1.leira Figueiredo.
Mm·tins Teixeira. -Pereira Lima.-Pereira 
de Lyra--Ca1·los Ottoni. -1.'heophilo Otton.i. 
-:J:fanoe~ Fulgencio.-Nogueira JwúoT .-Pa
dua Rezende.- Eduardo Ramos.-Tolentino 
dos Santos.-Eitgenio Tourinlw.-Angeto Neto. 
-Indio do Brazil. - Teixei1·a Brandc7o.
Castro Rebello.-Lttiz Gualberio. 

Vae a imprimir o seguinte 

PROJECTO 

N; 191 - 1901 

Concede a D. A:melia Cavalcante de Albuqtter
qv.e, viuva do . capiUío de engenheiros Anto
nio Cavalcante de Albuquerque, uma pensão 
mensal de 100$000, 

A Commissão de Ponsõe.3 e Contas tendo 
estudado e discutido á petição de D. Amelia 
Cavalcante de Albuquerque, viuva ao capi
tão do corpo de engenhoit•os Antonio Crtval
cante de Albuquerque, fallccido em 16 do 
fevereiro do corrente anno o, attcnuondo, 
por estar provado do::; dormmentos <Lue in
struem a alludid<t petiç ~o ; 

Que o capitão de ongonhoit·os Antonio Ca
valcante de Albuquerque fa.llocou om consc
quoncia do molostia allqnil'ida no Amapá., 
onde esteve a serviço do Estado ; 

Quo este facto ó att,estado polo De. Joa
quim Cm·queira do Souza,, medieo da com· 
missão brazileira de Limites com a Guyana 
Franceza, commissão ua qual ora segundo 
commissario o referido marido da supplican-

poderia sobreviver muito o illustre e operoso 
auxiliar da commissão brazileira, que infe
lizmente pagou com a vid,~ <1 intrepidez e 
patl'iotismo com que procurou servir a pa" 
teia nas inhospit<1s o ingratas regiões do 
Amapá (duc. n. 1) ; 

Que a origem da fatal enfermidade é con
firmada pelo medico as::;istente do illustre 
braziloiro nesta cidade, o Dr. Barata Ribeiro, 
quando attesta sou fallecimento em virtude 
das causas já _referidas (doe. n. 2) ; _ 

Que o marido da supplicante prestou di
verso.3 e reaes serviços á causa publica, ser
vindo sempre com muito zelo, competencia. 
e peobidade, como se vê da rospectiya fé de 
offi.cio (doc. n. 3) ; e finalmente, tendo em 
consideraçào a circmnstancia muito valiosa 
de não haver. o capitão rJo corpu de enge
nheirbs Antonio Cavalcante de Albuquerque 
bens de fortuna, não restando á viuva, filhos 
e pes~oas dlt fJ.milia do quem era o unico 
amparo outros moias de :>ubsistencia além 
do meio-soldo no valor de 7.2$ e o mingua,do 
monte-pio, sujoito:H1 descontos, é a commis
são de Pensões e ConG<tS de parecer que seja 
deferida a petição de D. Amolia Cavalcante. 
de A.lbuc1uerr1ue e por isso offerece á Camara, 
dos Srs. Deputados o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1 o. E' concedida. a D. Amelia Caval

cante üo All>tiquerquo, viuva do capitão do 
cngonltoiros Antonio CaVttlcanto de Albu
qttOl'<lUC, f,tlleciclo em CtJ!1.~ertuencia do mo
lelltias adquil'iüas no Amctpá, onde se achava 
em so,·viç'-> do Estado, a ·ponsão monsttl de 
com mil rds (100$000.) 

Art. 2°. Fica o Goveeno n,utorizado a abrir 
os crcditus IH)co;;sltrios par· a immcLlia h oxe· 
cuçfio U.csta, lei. 

Art. 3°. ltevogam -se as disposiç·õos em 
contl'ario. 

Sala das Scssõos, 18 de sotombro do 1901. 
-Gustavo Gocloy, Pre.~idcnte.-Ràynwndó de 
Mi1·anda, relator .-Pe1·ei1·a Lima.-Gonçalo 
Souto.-CaskoMarcellino.--lfianoel Fulgencio. 
-Casko Rebello. 

O Sr. Presidente- Não havendo 
nada mais a tratai\ designo para amanhã a, 
seguinte ordem do dia: 

·• to, accommettido em março de 189.9, na villa 
de E!anta Maeia do Cunany, então séde da 
commissão, de febre interinittente palus
tre, cujos ac~essos tendo cedido á. mcdicuç'io 
classica empregada, reappareceram qmttro 
mezes depois sob a inflncmeia da. mesma. 
causa- o impaludismo _ accentuando-se a la parte, até 2 l/2 horas, ou antês: ·· · , 
anemia e manifestações de nevrite acompa- Votação do projecto n. 122 A, de 1901; 
nhada do edema generalisado o consequento aútorizctndo o Gqverno a conceder ao cidadão 
fraqueza de tod.os os orgãos da economia, so- João Pereira Barl.·eto, ou á sociedade que elle 
brevindo a isse> · perturbação periodica das organizar, ã. garantia de juros de 6 o 1 o e de 
funcçõcs re~piratorias indicadoras de uma ,amortização em 20 annos da quantia de 
cardiOl)atllitt palustre a quo por cedo não 2.000:000$, para fundar em Aracajü (Ser, 
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gipe) um banco de credito agrícola movel, e 
dando outras providencias (la discussão) ; 

Votação do pt·ojeclio n. 102, flo·l90l. auto
rizando o Governo n, concc 1 c r urh an no d.e 
licença, com todos os voneirncntos, ao Dr. 
Manoel José de Queiroz Ferreira., preparador 
de physica da Escola Polytochniea, para tra
tar de sua sa.ude ( d.iscu;;:-;ã,o unica); 

Votação do projecto n. 168, de 1901, 
autorizando o Podcl' Executivo a concod·.w 
um anno de licença, como o ordenado a. quo 
ti vor direito, ao 3" escripturario do Tri
bunal de Conta..'\ .Josd do Moraes (discussão 
unica); ' 

Votação rlo pcojecto n. 163 .A de 1901, 
prorogando pur um anno a licença de dous 
meze.,;, com ordenado, concedida a.o 2" es
criptura.rio da· Delegacia Fiscal, no Pat·an<i., 
Manoel Porcir<~ !\fendes (discus:;ão unica) ; 

Votação do p rojecto n. 112 A, do 19fll, 
autol'izan lo o Governo a abrir o creu i to 
de 100:000$ ao Ministerio da. Indu:.;tl'ia, 
Viação o Obras Publicas, com o fim de ser 
entregue ao. Sr. Alberto Santos Dumont, 
como premio pelo re;:;ultado de sua ex
periencia. do um lxüão dil'igivol (l"' dis
cussão) ; 

Continuação da 2a. discus,ão do projecto 
n. 150 A, de 1901, paeecer sob.re as emendas 
apresentadas pa.ra a 2"' discussão do pt•ojecto 
n. 150 A, de 1DOl, que ot·çn. a Receita Geral 
da Republica pal'a o excrcicio de 1902 ; 

Continuaç~ão da 1 a discussn:o do pt•ojocto 
n. 62 A, do 190 l, alterando a classe l"·, n. I, 
das Tarifas das Alfandegas ; 

3"' discussão do projacto n. ll6, do 1001, 
autorizando o Governo a abrir, por conta do 
Ministe.rio du, Justiça. e .Negocias Interiores, 
o· crorUto de 53:580$940/para pagamento de 
diversas ubrn.s c melhoramentos no odificio 
do Lyceu de Arlos e O!Iicios, hoje proprio 
nétcional;. 

- 3<:. discus;ão do projocto n. 121, de HlOl, 
autorizando o Podct· Executivo a abrir ao 
Ministerio da .Tusf;içt~ c Ncgoc.i.os Interiores o 
credito do 100:000,), supplementar ao n. 14 
do art. 2° ~u, lei n. 746, de 29 de dezembro 
de 1900. 

2"' pltrte, ás 2 l/2 horas ou antes: 

3"' dü;cussão do projecto n. 57, de 19-H, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da F<tzcnda o credito extliaordi
nario de 104:542.~58{ para occorror ao pa
gamento das gratificações dovid<~S aos em
pregados do diverí.las alfandegas da Repn
blica incumbidos do serviço de estatisticcL o 
revisão de despacho:s em 18\J7 o 18fJ8; 

3"' discussão do projocto~n. 67, de 1901, 
autorizantl.o o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Guerra o credito extraordi
nario de 4:806$630, para cumprir a sen-

• 
tença. do Supremo Tribuna.l Federal, que 
mandou paga,r ao major Democrito Ferreira 
da Silva os vencimentos, que deixou de re
ceb0r como lente, em disponibilidade, da 
E.~coltt :Milibr- do l~statl.o do Rio Gr~ndo do 
Sul; 

2·• discuss:'i.o elo projecto n. 105 A, ele 1901, 
do Senado, crc:mdo no Districto Federal 
m:\is um officio do registro de bypothocas, 
com a de-;ignação de tcrc:;iro; 

Discussão unica do projecto n. 147, de 
1901, concedendo ao Dr. Amaro Rodrigues 
do Allmquor·quo Figueiredo, 2° tenente ci
rurgii'í.o contractado da armada, uma pen
sã.o do trezentos mil réis mensaes, autori
zando o Governo a abrir o noco;;sario cre
dito; 

·2"- discus,;ão do projecto n. 7 A, de 1901, 
autorizando o Governo a conceder isenção 
dtroitos de importação au material c1ue fôr 
impodado pelo Estado do Pará para o abas
tocimonto de agua á cidade de Belém, resti
tuindo-se as quantias já pagas ; 

2" discussáo do projocto n. 189, de 1901, 
creando varias cargos na Repartição Geral 
do,; Correios e marca-lhes 01:1 r,espect~vos · 
vencimentos ; 

la cliscussiio do projecto n. 6 A, do 1901, 
declarando abolida a accumulação das cadei
l'i\.S do logic:L c do Uttm atura do internato e 
do Extnrnatc do. Gymnasio Nacional, soh a 
regencia tl.o um só ca.thedratico, o mandando 
pôr em concurso as cadeiras quo vagarem 
em consoquencia dessa tl.isposiçã.o; 

l"' discussão do projocto n. 13D A, de 1901, 
esta.bolccentlo que a:.; otupa.s dos officiaes do 
exercito c d;1 armada nunca serão inferiores 
a I$!00, qw1Jquer qne scj<L a guarnü;ão a 
que portonÇéLm, :-:alvo as oxcepçõe:; da lei; 

Di,;cus:-Jão unica d) prujccto n. 169, de 
1901, aut•Jrizando o Poder Executivo a con
cedm· um anno de licença, com o ordenado 
a que tivor direit.o, ao· bacharel Manoel 
Igna.cio Carvalho do Mendonça, juiz seccional 
do Estado do Pamná; 

Discussão unica do proje~to n. 186, de 
1901, estabelecendo que ao engenheiro Aris
tidas Ga.lvão de Queiroz, aposentado no car
go de director da Secretaria do Ministerio 
da Industria, Viação e Obras Publicas, ' 
compete, desde a aposentadoria, o orde_nado 
do engc~heiro-1lsc<ü do 2a classe, correspon
dente <1 25 annos do serviço; 

Discussã.o unica do projecto n. 267, de 1900, 
autorizando o Poder hxccutivo a conceder 
uma pensão do 1$500 diarios, a contar do 
abril de' l8D8, ao ex-emprcgauo da Estrada 
de Ferro Central de Pernambuco Luiz 
Affonso Ferreira ; 

Discussão unica do projocto n. 100, de 1900, 
elevando a 1$ diarios a pensão e soldo quo 
percebe o 1 o cadete refol~mado, com honras 
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de <1lrerc:3 do . éxcrcitÓ, Orozimbo Carlos 
Corrêa de Lemos ; 

3" discussão do projccto n. 127, de 1901, 
dispondo sob1•e a contagem da antiguidade 
do posto dos ofliciaes do exercito a que se 
refe:·em os arts. lo e 2' da lei n. ::>50, de 
9 de dezembro de 1895: 

3a discu são do projecto n. 58, do I 90 l, 
autrizantlo o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Fazenda o credito extraordi
nario de 8:000$ para paga.mento do aluguel 
da cas<1 onde funccionuu, de· setembro a 
dezembro de 1899, a Delegacia Fiscal no 
E10tado do Rio Grande do Sul, c o supplc
mentar de _20:000$ {L verba. 9•- Caixa de 
Amortização-da lei n. 746, de 29 de dezem
bro do 1900, art. 28-Assignaturas de notas; 

2• discussão do projecto n. 68, de 190 I, 
autorizando o Poder Executivo í1 abrir ao 
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores 
o credito de 3:957$~00, supplcmentar ao n. VI 
do aro. 4° da lei n. 746, de 29 de <lczcmbro 
do ·1. 900, para vcstuario c calçado de dez 
alumno;-; gratuitos que, em virtude da 
mesma. lei, foram admíttir'los no Internato 
do Gymnasio Nacional, cujo numero foi ele
vauo de 50 a Gu; 

3" discussão do projecto n. 77, do 190 I , 
rel<1tivo á emenda, ofi'et•ecid:~ na 2a di~cús.3Ko 
do projocto n. 217, de 1900, autoriz<tndo o 
-Podor Executivo a abr-ir· ao Ministcl'io da 
Guerra o cr·e<lito especial de 8:415$600 para 
paga.mento dos vencimentos do tenente-coro
nel Innocencio Sorzedellu Col'rêa, l'CVcrtido 
ao serviço do mwrcito o do lente d<~ E,;cola 
Militar por acto legislativo ; 

3" discu.-;são do lH'ojccto n. 257, do 1900, 
autoriz:tndo o Potlet· Executivo a ahr·ir <W 
Ministerio du. lVIari n h a o cr·Nlito espet)ia.l de 
6:000$ para pagar os vt:ncii110ntus quo, no 

. corrente anno c no pt•,,xirno futuro, compe
tem ao ex-secretario do oxtineto Ar::;onal do 
Marinha de Pernambuco .Joio S<Lbirio Pe
reira Giraldos · 

:~a discussão 'do prOJccto n. 205, do 1898, 
autorizando o Govet"no <L ma.ndal' })::tgar· aos 
Drs. Fmnci:lco Antunes Maciel e Arthur An
tunes Maciel a quantia. de :385:500$, impor
tancia doJr.ldo vacaum o cavallar fornecido 
ás forças lega.es durante o p~riodo revolu
ciona.l'io de 1893 a 1895; 

3a. discussão do projecto n. 264, de 1900, 
autorizando o Governo a prol'ogar o prazo 
concedido ú. Sociedade Montepio Gora.l de Eco
nomia· dos Servidores do Estado, para indern
nizai' ao Thesouro Federal da quantia do quo 
lhe é devedora. até que P.SS<J. in.stituição regu
larize sua situa~~ão, podendo mesmo rcleval-a 
do pagamento da imporhncia, em que ficou 
alcanç~adu. no anno do 189U; 

2n 1liscussã.o de projecto n. 173, tlo 1901, 
auto1•izando o Poder Executivo a aln·ir ao 

Ministerio da Guerra o credito extraordina.
rio de 68: 195$189, parn. execução da sentença 
em ultima ins~n.nciu. em f<LVOr do tenente
coronel Procopio José dos Reis;, 

2a discussãu do projecto n. lG6, de 1901, 
autorizando o Poder gxecutivo a abrit· ao 
Ministcrio da Justiç<J. c Negociog Interiores ó 
credito do 13:300$ para pagamento do pre
mio c impressão de 1.000 exemplares da 
obra-Tltooria de Processo Civil o Commor
cial-composta pelo Dr. João Pereira Mon-
teiro· ·· 

2a ;liscussão do projecto n. 133, do 1901, 
autorizando o Potlor Executivo a abrir a.o 
Ministel'io d<t Jus&iça e Negocios Interiores o 
credito de 6:$50$, supplcmcntar á :verba ga 
do art. 2° da lei n. 74ti, de 29 do dezembro 
de H.lOO ; 

2a discus:>ão do projocto n. 43 A, de l 901, 
autorizando o Potlor Executivo a abl'il' ao 
Ministeeio da Justiça e Negocio;,; Interiores 
o crJdito extraorJimtrio de 2:827$800, para 
pagamento a D. Eugenia Torreão Corr:êa do 
Ar;Lu,jo, viuva do jui;. do direito em di~poni
bilidaue bu.clmrel Lindolplw Hisbello Corrêa 
do Araujo; · · 

2"' discussão do projecto n. 120, de 1901, 
autorizanuo o Governo ;:~, abrir ao Ministerio 
da Guerra o credito extPaordinario de 
2.401$'l00 para pagamento <.tO mf).rochal José 
de Alllleida. B<1rroto, em virtud~ tlo sentença 
do Supremo Tribunal Fclloral ; 

D iscussã.o uníca do projocto n. 100, do 
1901, a.utot'izando o Governo a conceder 
ao machini;-;ta. de 2" classe d<t Estt•ad<t de 
l•'crr. 1 Contrai uo Brazil Achillos Arnaud 
CotHinho um aurw lle líconçL, eom ol'do
mtrlo. para tratar do sua Scwrlo ondo lhe 
convier · 

ta· ui:-;du:-:~siio ÜO projoeto n. 72, 1l0 1901, dc
clarn.ndo que go.~al'iio 1l:t !'mnqui:L posi,:d i.L 
cor·rc~pondunei<L e :ts rovist.:t.!'l dos rnst.itutos 
Hi:>torieos o Geographieus do llrazil,do Pn,t'<1, 
Ce<Ll'<L, ll:tltia,, S. P:wlo, l'a.t•a.rJ:í. c :-i<tntn. Ca· 
thariua o tios Instituto:> A1·cheologicus do 
Alagôus e Pornambur:o ; · 

tn. discussão do prujo:~to n. 113 A, de 1901, 
autol'iza.ndo o Governo a abt·ir o credito de 
16:0GO$ para pagar ao bacharel Umbelino de 
Souza Marinho os sous ordonn.dos, como juiz 
do direito em disponibilidade, decorridos do 
22 de abril de 1894 a 31 rle dezembro de 1900; 

Ia discussão do projecto n. 22 A, de 1901, 
mandando dispensar dos exames praticos do 
quo cogitam os arts. 28 e 29 do regulamento 
de 31" de março do 1851 os officiaes e praçn.s 
do exercito habilit:J.dos com os cur,-;os das 
a.1·mas a que pertencem o det·oga.ndo a lei 
n. 39 A, do 30 de janeiro de 1892, na parte 
referente a este as:>umpto ; 

In di,1cussã.o do projocto n. 106 A, do 1901, 
autorizando o Governo a abrir ao Ministerio, 
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- da Justíç~a e Negocias Interiores o credito 
necessatio para pagamento do premio de 
viagem, de que trata o art. :?21 do Codigo de 
Ensino,conferidoa Pedro Demosthones Rache; 

Pdiscussãodo projecto n. 174, de 1901, 
mandando que o Governo da Repub1ica. in
demnise, com a quantia de 70:000$, a Victor 
:Moirelles de Lima, polas dcspezas que fez 

- com a pinturtt, mon~agcm e custeio elo Pa
norama do Descobrimento do Brazit (com 
substitutivo <l<t Commiss:t.o ele Orçamento ao 
projecto n .. 261, de 1900; 

la discussão do projêcto n. ll A, de 190 l, 
autorizando o· Poder Executivo a abrir um 
credito da quantia de 2:638$045 ao Ministerio 
da Fazenda, p~u·a pagamento. de forragem, 
agua c objectos de expediente fornecidos pela 
Comp~mhia. elas Aguas do Maceió e outros, 
por conta do ~Hnisterio d<L Guerra, dmante 
os exercícios de 1894, l896, 1897 e 1893; 

Nova discussão elo projecfio n.' 153 E, de 
1900, additivo destacado na :la di,;cussão do 
projecto n. 153, em virtude do art. 133 
do Regimento Interno, autorizando o Go
verno a transferir para Ivíanoel Maria_ Veloz 
a concessão feita a Julio Benevides, pelo de
creto n. 99, de 7 de outubeo de 1892, po
dendo prorogal-a por mais cinco annos; 

Discussão unica do projecto n. 71, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a conceder a 
Antonio de Sa,nta Cecilia Junior, fiel do tlle
soureiro da Delegacia Fiscal d9 Thosouro 
Federal no Estado do ~'linas Geraes, um 
anno de licença para tratar dG SUa saude 
onde lhe convier ; 

Discussão unicaLlo projocto n.184. do 1901, 
autorizando o Poder Executivo a conceder 
dous annos de licença, de accot\lo com o 
tlispvsto no § 2° do :wt. lo do rogulamonto 
puulicatlo na ordem do dia n. ·195, de 17 de 
janeiro de lSGG, ao capitão do corpo de 
ongonheit'Ofl Alí'r·edo So~u·os do Na:-;cimentn 
para t!'atat· do sons intei'csse~ ; 

Discudsllo unica tlo projccto n. 188, de 1901, 
roln.tivo ú cmond<L <lo Senado ao projcctJ 
n. 171 B, do HJOO, da Ca,ma,ra dos Depuaodos, 
que autoriza o Governo a mandar pagar ao 
capitão de fragata honorl\rio c 1° tenente 
ret'ormado Collatino M<~rqucs de Souza a 
quantia de 1:837$680, diil'erença de soldo que 
deixou de receber desde 1870, datn. de sua, 
reforma, até 1897, de accordo com a dou
trina contida no aviso do Ministerio da 
Fazenda de 7 de janeieo de 1869. 

Levanta-se a sessão ás 4 b,oras o 20 mi
. :nutos da ti.).rtle. 

100"' SESSÃO EIII 19 DE SETEMBRO DE 1901 

Prcsidcncia do St. Saty1·o Dias (2° l'ice
P1·esidente) 

Ao meio-dla proccJ.e-se á chamada, a qi:Ie 
respJndem os Srs. Sai;yt'O Dias, Angelo Neto, 
AO'apito dos Santos, Luiz Gualbm'to, Arthur 
Lgmo.3, Serzedello Corrêa, C h ris tino Cruz, . 
Cunha Martins, Nogueira Accioly, F~ederipo 
Borges, Sergio Sa,boya, Gonçalo Souto, Eloy 
de Souzll., Tavares de Lyra, Soares· Neiva, 
Camillo de Holli:!.nda, Ermirio Coutinho, Bri
cio FilllO, João Vieira, Julio de MellQ, Elpidio 
Figuei eedo, José DuartG, Epaminondas Gra
cindo, Raymundo de Miranda, Fausto Car-, 
doso, Seabra, Tosta, Alves Barbos(l., Adalberto 
G;limarães, Pinheiro Junior, Deocleciano de 
Souza, Lourenço BaptisGa, Silva. Castro, Julio 
Santos Martins Teixeira, Oliveira Figuei~ 
redo, 'Joaquim Breves, Theophilo _ Ottoi.li, 
Francisl3o Veiga, Gastio da Cunha, Joao Lmz, 
Ildefonso Alvim, Esperidião, Bueno de Paiva, 
Alff'edo Pinto, Carneit•o de Rezende, Fran
cisco Salles, ·Leonel Filho, Henrique -Salles, 
Carlos Ottoni, Manoel Fulgencio, Eduardo 
Pime9tel, OleO'ario Macid, Gustavo Godoy, 
Fernando Pres"'tes, Domingucs de Castro, Dino 
Bueno Costa Junior, Bueno de Andrada, 
Adolpl;o Gordo, Joaquim Alvaro, EJ.mundo. 
dtt Fonseea, Cajarlo, Paulino Carlos, .Alf1•edo 
EUis, Azevedo Marques, Hermeneglldo . de 
]:Vforaes; Lindolpho Serra., Lamenha L~ns, 
Carlos Càvalcanti, Paula Ramos e Franc1sco 
Tolentino. 
. Abre-8e à sessão. 

E' lida e som debate approvada a, acta da 
ses;3ão antecedente. 

PRii\IEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O ~r. Pre!õ!õidente- Não havendo 
numero para se proceder á vot~ção ~as 
nHLterias constantes !la ordem do d1a, passa
se á. ma.teria em discussão. 

E' annunciada a continuação da 2a dis
cus:-;ão do projecto n. 150 A, de 1901., parecer 
sobre as emendas apre.:;entadas para a. 
2a discussão do projecto n~ 150 A, de 1901, 
que orça a Receit:~ Geral da Republica :para 
o ex~rcicio de 1902. 

O ~r. Pre§idente-Tem a palavra 
o Sr. TosGa . 

O Sr. 'I'osta vem tratar de uma 
questão arida, mas de iÍlGeresses vitaes para · 
o paiz, desejando saber si este assumpto, a 
kiuutação sobre o fumo e seus preparos, é 
questlí.o aberta, sobre a qual se possam fazer 
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considcraçõeH com a esporanç11 de qu3 clhs 
ü1ftuam na votaç:ão, ou si· 6 que>tão fe
chadét. 

Ha oito annos que o orador se con.Jtituiu 
defensor da lavoura. e indu...;tría de fu.mo. Niio 
tl'atará propriamenÇe, nesta questão com..:. 
plexa, do imposto sobre o fumo deJflado, 
porque melhor o farão os Deputado:; por Mina" 
Geraes e Goyaz. 

Acha, entretanto, que este imposto é 
exagerado, porque de 6$ lJOr a.rroha que 
pagava, hoje paga 24$·JOO. OccUl)<U'<i a atten
ção da Casa especialmente com o imposto 
sobre os charutos. 

Foi erÍ1 1891 que a União começou a taxrtr 
os charutos. 

O imposto então decreb.tdo foi de 20 réis. 
Ao clamor que se succedeu, do que fui o 

o:ra<lor éco nesta Camara, felizmcn te 
accudiu o Congre.'lD, abolindo o impo:>to, 
com o que floresceu muito a industPia, 
graças <.t~ taxas que pagavmn os simihwes 
est mngeiros. 

Em 1895, porém, uma emenda do Senado ao 
E>rçamento da Receii;a creou de novo o im
posto, então, de 5 réis. 

Em 1896, foi alterado o imposto, que ficou 
sendo de dons réi~: p~wa os charutos de preço 
inferior a 80$ e cinco réis para os outro:::. 

Em 1898, e::;tes impo:;tos foram elevados 
respectiva,mento a oito e vinte réis, n.ind::t 
muito elevados com o r,~gulamento que de
terminou que o preço <t considerai' era o de 

·varejo tl não o de fabrica ... 
A lei em vigor, finalmente, taxa, os cha.

i·utos em oito réis 'para Oi· de preç; in (b·ior 
a 40$ o milheiro, vinte J:·úi::: par<L os de preço 
até 300$ e 100 réi::: pétra o~ de maior p1•eço. 

J<.'L enor111e é este imposto; ontrc·;:cnto: vem 
ainda. ·o projccto de Ol'Ç\amento em discus~fí.o 
Alcval-o ainda mah. dodal'itiJclo qHL> o iln
posto de oito rúi.;; é paPa. o chêtt'uto d~l proc,:o 
iní'orior a 208 o mil!10iro, o quo eblloc:t rH 
de 1weço entre 20$ c 40$ m~ chtssc dos que 
pagam 20 rt'i:-J. 

A um a parte do Sr. Scrzcdcllo responde 
que os charutos d<1 Bahia. do valor de 20.~ o 
milheiro pagam 8$ de imposto. Isto impori;a 
na. morte da industl'ia. do fumo, j(t não é urna 
medida fiscal. 

Mostra. que as informações da. Direc.toriu. 
de Rendas Publica.:-3, c1ue devia bem cunhe~m· 
estes negocias em todos os seus detalllOS, são 
falhos e falsas, qua.ndo alluclém ao.> lucros do 
140 °/o de retalhista em charutos de custo 
tlo 40$ o milheiro. . · 

A directoria não toma em conta. nem as 
despczas de transportes o de commissões a 
agentes, nem os impostos osta,duaes c muni
cil)ctcs. 

O §ll.~. Presidente-Peço ao nobre 
D:;pul;;.vlo o obsequlo de interrompo!' poi' 
algun,; momontod o sou discurso, afim de se· 
proceder ú:-> votaç:õe;:; comrt::mtes ela ordem 
do dia. 

Comp:wecem mn.is o;; Sm. Urbano Sctntos, 
Carlos Marcellino, Albnqucrqu.e Serejo, Ga· 
briel SaJgado. Antonio Bastos, Inuio do Bra
zil, José -Eusebio, .Jua.quim Pil'es, Raymmido 
Artlwr, Tho1naz· Accioly, Virgilio · Brigido, 
Pet•eir:t Reis, Lima Filho, Trindade, Celso 
ele Souza, Teixcim de S<i, Gomes de Mattos, 
Pereim do Lyra., i\la.lu.ciuias Gonçalves, Mo-. 
ecira AlYes, Esmeraldino B<tndeira, Cut·nelio 
da, Fonseca, Pedro Pem<tmbuco, Afl'onso. 
Costa, AlToxcllas Galvão, Joviniano de Car
Y<llho, Rodt·igue.; Duria, SylviO Romero, 
Car>tro Rehcl_lo, Augusto Franç:a, NI·ilton, 
Francisco Sorlré, Felix Ga.spa.r, Eugenio Tou
rinho; Pa.ul;~ Guirnarã.e:-;, Rodrigues Lima, 
Tolentino dos Santos, Pa.ra.nllo,; Montcnegro, 
Galdino Loreto, José Ma.rce!lino, Celso dos 
Reis, Hcmiq no L~gden, R~ml Barroso; Barros 
Franco .Junior, Nilo P"çm.nha, Cnstodio Coe
lho, Pereira Lima, Josú Bonifacio, rdonteiro 
ela Silveira, Ad:übcl'to Ferraz, Lmnounier 
GJdofl'ec1o, Mayrink. Nogue.ü•a Juniol', Ro
dolpho Paixão, L:·.mart.inc, Pactua Rezende; 
VaJois de Castro, Lüiz Piza, TLlixeira Bt·an~ 
dão, Ovidio Aht•antes, Benedicio de Souza, 
Alencar Guima1•ãcs, Soares dos Santo;), An
gelo Pinheiro, Germn,no I-Iasslochor, Fran
cisco Alonca,8tro, Vktol'ino Monteiro, IUva.
d:wia Corrê't, A.urelia.no Barbosa., Al1'1·odo 
Varella,, Ca.mpo:-; Cartiol', Cassiano do .Na:>ci
men~o e Diogo F'ot·tuua. 

D.Jixarn rle colllpm·ocm· com ca,us;_t pari;ici
patla os Sr.-:. José lloiteux, Pocll'o Chol'lliiJllt, 
Rorll'ignos Fem:tnrks, llu::dolh:t Molll'ã.o, 
,\.ugusil\1 Scvllrd, Si!Ya. ·r-ral'it,, Esf;;~cio. Cu i m~ 
])[';;·, Manoel Cae'i;tno, Vm·gnc d.} Abt·eu, An~ 
g·usto d.o Fl'uitas, li I arco I i riu ~Iuum, S<LIIl paio 
F••l'l'az, M:u·:;ính J C:tiUIJo·:, Peroil'<t rlos ~:tn
tos A llt'eliano dos San tus, ltan~·el PestêLn<L, 
E.;;i.'ovfw Louu, Vil'i:üo ·;:\las:;;ti'ül.thas, Poniclo 
Filho, i\'ccusio 1\waeos, Antonio Zaeharias, 
Artlmt' Torres,. Lindolplto Cu.et.<tno, :Mira.nda 
Azevedo, Oliveira Braga., Antonio Cintra, 
Manoel Alvo,;, Xavinr du Valle, Francisco 
Mour<.~, Pinto da Rocha e Vespasiano de Al
buqt.J.erque. 

E sem causa os Srs. Sü Peixoto, Anizio de 
Abreu, João Gayoso, João Lopes, Francisco 
SCL, Araujo Gôe.;;, Eduardo Ramos, Heredia 
de SCt, Nelson de Vasconcellos; O..,;car Gocl.oy, 
Aun·usl.o de Vasconcello.->, S<t FreiJ•e, Anto
llin'~ Fialiw, Alves de Brito, Monteiro do . 
Barros, Landulplw de· J\1Iagallü1es, Moreira 
da Silva, nodulpho Miranda, Cincinato 
Brag<~, João CandiLlo e M<trçal Escoba.r. 
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O Sr. Prel§idente- Havendo nu
mero legal, vae-se proceder ás votações das 
ma,terias indicadas na ordem do dia e das 
que se acham sobre :.t Mesa. 

E' annunciada. a votação do projocto nu
mero 122 A, de 1901, autorizando o Governo 
a conceder ao cidadão João Pereira Baneto 
ou á sociedade q_ue elle organizar a garantia 
de juros de 6 o 1 o e de <tmortização em 20 
annos, da quantia de 2.000:000$, pi1ra fun
dar em Araci1jú (Sergipe) um banco de cre
dito agricola movcl ; e dando outras provi
denci;:t:> ( P discussão). 

Em seguida é posto a votos e approvado 
em la. discussão, o seguinte 

PROJECTO 

N. 122 A - 1901 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° Fica o Governo autorizado a con

ceder ao cidadão João Pereira Barreto ou <t 
sociedade que elle organizar a garantia de 
juro de 6 o I o de amortização em 20 anno::~, 
da quantia do 2.000:000$, para fundar em 
Aracaju, Estado de Sergipe, um banco de 
·credito agrícola movei, ,sob o titulo- Banco 
Agrícola de Sergipe, tendo por fim: 

a) auxiliar os lavradores, de prefeeen
cia os de canna e algodão, fazendo-il10s 
emprestimos, medmnte penhor de produ
ctos armazenados,e adeanuame.ntos,mediante 
penhor de Sétfras futuras, ao jtiro nnximo 
de 9 o I ; 

b) ab~·ir uma secção cpmmissaria que esta
beleça relações direci.<i.s com as praças do 
norte, até Man(ws, e do sul, até Rio Gt•ande, 
para nellas vender os pt·oductos dos mutua
rios o consignantes quo o q uizerem, do 
çonta delles, mediante commissão que se não 
eleve a 3 o f o ; 

c) promovei' a navegação a vapor do porto 
de Aracajú ao do Rio Grande llclo ue Sti'ntos, 
caso o governo do Estai.lo mantenha a lei 
n. 392, do 23 de outubro de 1000, que a sulJ
venciona com üO:uOO$ annua.os. 

Art. 2. o O concessionario fica obrigado: 
1 . o A depositar com antecedoncia, nét Dele

gacia Fiscal do Thesouro em Sel'gipe; lettras 
assignadas pelos mutuarios, nct importancia 
de 163:000$, valor da garantia de juros e 
amortização dada pelo Governo, e a resga· 
tar essas lettras ao passo q_ue -se lirlui
darem as operações q_ue as tivor0m origi
nado; 

2. o A limitar a importancia dos empros
timos e adeántamemos sobre safras futuras 
ao minimo de 6:000$ eM maximo de 24:000$ 
e o prazo dos mesmos a 18 mezes,no maximo; 

3. o Não oiTectuar novos contractos com os 
mutuarios ances de cumprjdos e saldados os 
ant2riores. 

ArG. 3. o O banco crearâ um fundo especial 
de integralização de 3.000:000$, do qual 
seeão · subscrJptores os lavradores do Estado 
e o propl'io Estado de Sergipe ; esta, si se 
mantiver a lei n. 386, de 18 do outubro de 
1900, que o manda subscrever 300:000.$ do 
capital do banco q_ue ahi se fundar. · 

§ 1.0 Os muttnrio.3 subscreverão para este 
fundo um valor cq_uivalente a lO o /o da im
portancia de seus contrac&os. 

§ 2. 0 O ])anco ·emittirá cautelas das en
tl'adas que os suhscriptores realizarem, e, 
sobre es:>es titulas, emprest:.:t.rá dous terços, 
levando os lucros q_ue, porventura, resulta
rem -dess<t operaçã.o ao credito do fundo es
pecial de integralização. 

§ 3.0 Ess,~s cautelas serão titulotJ de depo
sito e representarão acções a integrctlizar, 
mas só serão tean::lmi~siveis por hJr<J.nça, 
cabendo aos herdeiro,;, lavradores ou não, o 
direito de as integ1·alizar c so tornarem 
accionistas do banco. -

§ 4.0 A integralização do fundo especial 
far-se-ha por chamadas annuaes de lO o/0 • 

Para ella concorrerão ainda, além dos lucros 
resultantes dos emprestimos sobre cautelas, 
as q_uotas de lO 0

/ 0 de seus lucros liq_uidos, 
que o ba.nco par:.t isso abonar,'i.. . . 

§ 5.0 Os valores entrado.3 e destinados á 
integralização do fundo especia.l serão redu
zidos pelo banco a apolices e outros titulos 
de cPedito publico, cujos juros pm'tencerão 
ao fundo. 

§ 6. 0 Si antes de passado o prazo da ga
t•ah tia do amortizaçiio o fundo especial cs
tivm· lntegru,lizttdo, o. banco liquidal'á a ope
l'ação a que olla. der origem, e logo que o 
f'undo estivet• intcgrctlizado, convocará os 
subscriptores dclle para. organizar um novo 
b-.tnco com o capital de 5.000:000$, o qual 
succcdcrá ao primeiro com o mesmo ti
tulo, fins e com os mesmos direitos e obri
gações. 

Art. 4. o O Governo nomeará um fiBeal de 
sua confiança, e lhe fixará, com as attri
buições q_ue entender, honorarios,quo o banco 
pagará. 

Art. 5. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

O Sr. Faust.o Cardoso (pela or
dem) req_uei• e obtem dispensa de interstício, 
pa,ra que o projJcto que <tcaba de ser votado, 
entre na. ordem do dia. · 

~.,-· 

Posto a votos, é approvado em discussão 
unica e enviado á Commissão de Redacção, o 
seguinte 
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PROJECTO 

N. 102-1901 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado 

a conceder um anno de licençct, com tuuos 
-os vencimentos, ao Dr. Manoel Jos6 do Quei
roz Ferreira, peeparadoe do physica da E~
cola Polytectinica, para tratar de sua sande 
onde lhe convier. . 

Art. 2° Revogam-se as di~pJsições em 
contrario. 

PROJECTO 

N. 112 A-1901 

O Congres3o Nadonal decreta: 
Art- l. o Fica o Governo autorizauo a abrir 

o Cl'edito de 100:000;) ao Ministerio da Indl.is
tl'ia, Viação e Obras Publicas com o fim de 
ser entregue ao Sr. Alb3rto Santos Dumont, 
como premio pelo resultado de sua expe
riencia de um balão dirigível, feita em Pariz 
a 13 do corrente.-

E' igualmente approvada a. seguinte cmon-
da do Sr. Ovid_ io Abrantesao mesmo projecto O Sr. Bueno de Paiva. (pela or· 

dt"m)-Pcço a V. Ex. que consulte á Casa si 
«Ao art. l 0 , in fine:-e por dons annos, com conceue dis1nn'la de intersticio, para que o 

soldo simples, ao capitão do corpo de e .~tado- p1'ojec~o que acaba de :-~er votad.o entre em 
maior do exercito Petlru Botelho da, Cunha, discussão amanhã. 
para tratar de negocio:f"'ifo seu interesse 
dentro do paiz.» O Sr. GerlD.ano Hasslocber 

(pela o1·dem) -Requeiro a V. Ex. a verifica-
O Sr. Presidente-Esta emenda ção da votação desse projecto. 

deve constituir projecto especial para seguir 
os tr<1mites de que trata o artigo 1:32 do Re
mento. 

Posto a votos, é appr.wado em discu.;;:;ão 
unica e enviado á Commis1ão de RedtLcç'ão, o 
seguinte 

PROJECTO 

N. 168-1901 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico; Fica o Poder Executivo 

autorizado a conceder um anno de licença, 
com o oPdenado a que tiver direito, ao 
3° escripturario do Tribunal de Contas José 
de Morae;, afim de tratar de sm~ saucle fót•a 
desta Capital; revogadas a.s disposições em 
contrario. 

Posto a votos, é approvado em discu!'.gão 
unica e enviado á sancção o seguinte 

O Sr. Bueno de Andrada (pela 
m·clern) diz qne, qua.mlo fui feito o requeri
mento do nobre DepLltado pelo Rio Grande 
do Sul, já eJta.va. presente á Camara. o reque
rimento do nobre . Deputado por Minas pe- __ 
dindo dispensa de interaticio para o projecto -· 
n. 112 A. 

Qu·.1-l dos dous rec1uerimento3 votará- a Ca
mara ~ Depois do I'equerimento do Sr. Bu.eno 
de Paiva, parece que o do nobre Deputado 
St'. Hasslocher estcí prejudica.do. S. Ex. não 
o apresentou imm~diatamente ao ser decla
rado o resurtado da votação. Julg L um mêtO 
precedente o requerimento do nobre Depu
tado, uma perturbação na marcha dos tra
balhos da Casa. 

Entretanto, sujeita-sa á decisão da Mesa. 

O Sr. Presidente - Attenção ! 
·Apenas a Mesa annunciou a votação do pro-

PROJECTO 

N. 163 A-:-1901 

(Do Senado) 

. jecto, pediram a palavra ao mesmo tempo 
(apoiados geraes) o nobre Deputado por Minas 
Geraes e o nobre Deputado pelo Rio Grande . 
do Sul. ·· 

O Congresso Na.cional resolve: 
Artigo unico. E' concedido ao 2° escriptu

rario da Delegaci01. Fiscal no Estado do Pa
ramí. Manoel Pereira. Mendes um an no de 
licença, em prorogação á de dous mezes em 
cujo goso se acha, com o r0spectivo orde
nado, para teatar de sua. saude onde lhe 
convier; revogadas as di.;posiçõe.; em con
trario. 

Posto · a votos, é approvado em la (lÍS· 
cussão o seguinte 

Camara 'V V 

Eu estava no meu direito, em casos taes, 
de dar a palavra. a quem bem me parecesse; 
e dei a palavra, então, ao nobre Deputado 
por Minas. 

Mas o requerimento que S. Ex. fez não · 
tinha ainda sido acceito pela Mesa, quando 
o nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul, 
reclamando pela palana que havia pedido; 
foz o seu requerimento de verifi.cação. 

Na Camara nunca vi recus<1rem-se reque· 
rimcntos de verificação, e eu só recusarei o 
requcl'imento do nobre Deputaclo si S. Ex. 
desistir delle. . 
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0 SR. GER:IIANO l-IASSLOCIIER-Não,sonhor; 
eu· o m<mtenho. 

O Srt. PrmsmENTE-Bnrão sou ob.·igado a 
proceder á verificação. 

P1•ocedendo-se á verificação, reconhece-se 
·ter sido o projedo approY<tdo por 100 votos 
contra 14, total 114. 

Consultada a Camara,é concedida a dispen
sa pedida pelo Sr. Bueno de Paiva p<tra o 
projecto 112, de 1901. 

E' lido, julgado objecto de deliberação e 
Qnvia,do á Commis3ào de Orçamento, o se
guinte 

PRO.JECTO 

N, 202 - 190 l 

Autoriza o Govenw a despender até a quantia 
de 50:000$ )Jara auxiliar as despezas de 
instaUaçtío e os t1·abal1ws do Congresso 
Agricola 

Considerando que a Sociedade Nacional de 
Agricultura convocou a reunião de um Con
gresso Agrícola . Geral de agricultores de 
todos os Estados da Republica, afim de tratar 
dos interesses da lavoura, seriamente amea-

·~ Çados no momento a.ctual, o qual deverá 
inaugurar-se nesta Capit<tl no dia 20 dei cor
rente e funccionar successivamente até o 
dia 30; · 

Considerando que, para a installação e o 
funccioname.nto do Congre.3so, com a niaior 
publicidade e regularidade, de· modo a tor
narem-se conhecidas em todo o paiz as dis
cussões e as resoluções tomadas, são neces
sarios reClmsos pecuniarios de que não ,dispõe 
a Sociedade, que aliá.; patrioticamente tem 
se esforçado, desde a sua installação, para 
prestar serviços á lavoura e ao paiz ; 

Con~idera.ndo que a reunião dos agrieul
tores em congresso geraJ interes::;a seeia
mente á Naç~Lo, porque a agricultura, con
stitue o elemento nuis poderoso da ri11ueza. 
publica, e tambem aos poderes, que, da crise 
economica actual, precisam de ouvir as 
opiniões, as reclamações e os votoa dos agri
cultores de todo o paiz, para acudirem com 
medidas promptas e efficazes ás necessidades 
da lavoura e enfrentarem- energica e reso
lutamente a:;; difficuldades da crise e resol
verem o prolJlema economico ; 

P1·opomos o seguinte projecto : 
Art. 1.0 O Governo ê autorizado a despen

. der até a quantia de cincoenta contos de réis 
par<~ auxiliar as despcz,~s nccessarias á in
stallação e aos trabalhos do Congre:.,:so Agri
cola, convocado pela Sociedade Nacional de 
Agricultura para o dia 20 ·do corrmlte, 
abrindo o preciso credito. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições om 
contrario. 

Sala das ses:>ões, 18 de setembro de 1901. 
S. R.-Ignacio Tosta.-F. Sodre.-Adalbe1·to 
Guimar(7es .-Saty1·o Dias.-Felix Go,s)Ja1' .
Jovinzànó Ca1·valho. - Rodrigues Do ria. -
Celso dos R-eis. '-Jose Dum·te. -Silva Cast~;o. 
-Alves de Brito.-Deocleciano de Souza.
Lourenço Baptista. -Oliveira Figueiredo.
.L11a1·tins. Teixeim.-Pereira Li?na.-Perei?·a 
de Ly1·a. -C a dos Ottoni.- Theophilo · Ottoni. 
-J.lfo,noel Fulgencio. ~ Noguei1·a Junior. -
Padua Rezende.-Edum·do Ramos.- Tolentino 
Santos.-Ettgenio Totwinho. -Angelo Neto.
Indio do B1·azil.-Teixei1·a Brandao.-Castro 
Rebello.-,--Luiz Gualberto . · 

O §r. Paula Ran1os (pelaordem) 
-Sr. Presidente, eu desejo q ti e V. Ex. me 
preste uma informação. Por occasião da 
votação do projecto n. 102, concedendo à 
licença de um anno, com todos os v~nci
mentos, ao Dr. José Manoel da Cruz Fer
reü;a, V. Ex. silbmetteu igualmente ao co
nhecimento da Camara uma emenda do H
lustre Deputado por Goyaz, o Sr. Ovidio 
Abrantes, concedendo uma licença de dous 
annos"a um offl.ciál.do exercito, para tratar 
de seus interesses. Desejo ·saber si esta 
emenda s~tfre ou não uma nova. discus
são. 

0 SR. PRESIDENTE- Informo ao nobre 
Deputado qu~ já declarei que o projecto tem 
uma só discussão, mas que a enienda tam
.bem approvada deve constituir projecto 
especial e ::;eguip os tramites de que trata o 
art. 1:32 do Regimento. 

0 SR. PAULA RAMÓS-Eea isto o_ que de· 
sejava sabel', e estou satisfeito.· 

Comparecem ainda os Ses. Vaz de Melio, 
Carlos do Novacs, Luiz Domingues, José 
Monjardim, Neiva., lrineu Ma.cllado e Bar
bosa Lima. 

Conti n 11&, a 2a discussão do projecto n. 150 
A, de 1901, parecer sobre as emendas apre
sentadas para a 2a discussão do projecto 
150 A, de 1901, que orça a Receita Geral da 
Republica para o exercício de 1902. 

O Sr. Presidente. __:_ Continúa. 
com a palavra o Sr. Tosta. 

·O §r. Tosta (continuando) lembra que 
em 1899 quando se discutiam os impostos 
de consumo perante a Commissão Especial, 
o orador que della fazia parte, declarou que 
si as aggra vaçõe.:; propostas permanecessem 
m~ lei, a ind ustda de preparados de fumo 
do Ei:!ta(lo da, Bahia fatalmente desapparc
ceria. 
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A esta asserção respondeu o illustre De
putado polo Paeá, o nobre relator do pro
Jacto em debat'?, quo isto não passava de 
uma carta dos seus eleitores. 

-E' um engano de S. Ex., porque nem 
sempi'e o eiltudo dos interesses geraes do 
paiz calam no espírito do eleitot'ado-: A 
votação que o · oradot• obteve em uina uas 
suas eleições, após uma tenaz campanha no 
sentido da eliminação de fortes tritmtações, 
é um exemplo uo que acabo de affirmar. 
O caso de Aristides, o justo, é um outro 

. curio~o exemplo. -
Vem demonstrar o que affirmou em 1897. 

· f:m ~ 899, as férias mensaes dos fabrican
tés de charutos de S. Felix montaram a 122 
contos de réis; em 1900 essas ferias desceram 
a 82 contos de réis e em 1901 a 6.3 contos. 

Lê, para demonstr:u qué a industl'ia está. 
definhando, diversos trechos do relatorio do 
intendente municipal de S. Felix. 

Ha, porém, um ütcto que por si só mostra 
a decadencia da indust1•ia de charutos: um 
importante industrüü mantinha, além da 
fabrica de S. Felix, diversas. outras, em 
diiferentes cidades do Estado. Com a aggra
va.ção dos tributos, viu-se fol'çado a fech<11' 
todas etlas, ficando apenas com a principal. 

O Dia1·io da Bahia, orgão officia.t do . p~r
tido a que o orador pertence, fazendo a de
fesa da política do actua.l Governo, reco
nheceu, não obsttmte, que a aggra,vação dos 
imposto_s determinara a atrophia de uma 
industria genuinamente nacional, o que pre· 
judicava profundamente o Estado. 

Tem em mãos um telegra.mma subscripto 
pelos industnaes, pedindo á Oamara que no 
caso de não ser possível reduzir as taxas, 
conser·var ao men-'Js as taxas <\ctuael. 

E' o que o orador vem pedir: a a.ppt•ova
ção da sua emenda que consigna a manll
tenção das taxas existentes. 

A alteração proposta pelo :'lobre relator 
não aproveita. nem aos fa,brica,ntes, nem ao 
Thesouro. · -

Eram estas as considerações ·que prcter:tdia 
fazer. (Muito bern ; mttito bem.) · 

O Sr. Adolpho Gordo pronun
ciou um discurso, que será publicado depois. 

Fica a discussão adiada pela. hora. 
Passa-se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' · annunciada a. 3"' discussão do projecto 
n.57,de 1901, a,utorizando o Poder Executivo a 
abrir ao Ministel'io da Fazenda o creditoex
traordinarío de 104:542$583 para occorrer ao 
pagamento das gratificações devidas aos em, 
pregados de él.íver~as alfandegas da Rcptt-

blica, incumbidos do serviço de esta.tistica e . 
revisão de despachos em 1897 e 1898. 

Ninguem pedindo a pal:wra., é encerrada 
a discussão e adiada a votação. 

E' annunciada ·a 3a. discussão do projecto 
n. 67, de 1901, autorizando o Poder Ex
ecutivo a abrir n.o Minist<Jrio da Guerra o 
credito extraordinarío de 4:806$630, para 
cumprir a sentença do Supremo Tribunal 
Federal; que ma,ndou pagar ao major Demo~ · 
cr~to Ferreira da Silva os . vencimentos, que . 
cle1xou de receber como lente, em disponi
bilidade, da Escola Militar do Estado do Rio 
Grande do SuL 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a. 
discussão e adiada a votação. _ 

E' annunciada a 2a discussão do projecto 
n. 105 A, de 1901, do Senado, creando no 
Districto Federal mais um officio de registro 
de hyJ_)oth~cas com a qesignação de terceiro. 

O Sr. Tosta·-Peço a palavra. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra --
o nobre peputado. 

O Sr. To@t.a entende que, para crea" 
ção de um lugar como quer o projecto em . 
d1scüs~ão, é neces::;ario o concurso de razões 
de ordem elevada, quae.s as de augmento da 
população, seu desenvolvimento commercial 
e outras causas que, a existirern, não ficaram 
provadas no laconico parecer da Oommissão. 

Examina os fundamento;; do parecee a 
que allude, vendo que nenhuma prova foi 
adduzida para justitico.r a conclusão. · 

V ao submetter á coni:lideração da Camara 
um requêrimento; q_ue talvez possa satí;;la
zer, orientando-a no modo de condU:zir~su 
em relação ao as ::~umpto, _que certamente 
merece toda a attenção ( 11-iuito bem; muito 
bern.) · . · 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e posto cou-
junctamente em discussão, o seguinte -

REQUERIMENTO 

Requeiro que sobre o projecto n. 105 A, 
deste anno, seja. ouvido o Governo para in
formar, por iutermedio do Ministerio da 
Justiça e Negocios Interiore~. o seguinte: 

1. o Si os dous officiaes do Registro Geral 
das Hypothecas não estão correspondemlo ás 
exigencias do sePviço <tOS mnsmos a,fi'ecto ; 

2. 0 Si as informações do sub·procurado1• 
do Districto Federal, preposto 6. fiscalização 
dos cartorios, autorizam o Governo a pensar 
que haja necessidade da CJ'eação de um ter· 
ceiro ofiicio ; 
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3.0 No caso affirmativo ao quesito a,nterior, 
si, crescendo a. riqueza o população do Dís
tricto Federal, a creaç:ão apenas d:: um tct•
ceirooffi.cio do Regh;tro Geral de Hypothccas 
attender;\. ás exigencias daquellc augmento, 
ou si cumpre tambem ct•ear ma,is officios de 
talJelliães de notas e de prote:-Jto de lettras ; 

4.0 Si toem sido endereçadas clirectamente 
á Secrehria da Justiça, ou por intermedio 
do sub-procurador, quaesq_ucr reclamações 
sobre retarõamento no serviço pelos officios 
do Registro Geral - quaes e em que dn.tas ; 

5. 0 Qual o numero de títulos protocol
lizados · annualmente em cada um dos dous 
officios ; · 

6. 0 Qual o excesso da. renda sobre a lo
taÇão de cada cartorio do Registro Geral ; 
- que dados o demonstram ; 

7. 0 Qual a despeza a que é obrigado cada 
officio para manter o serviço, incluindo os 
alugueis de casa e impostos a que está su
jeito ; -como se demonstra~ 

8. 0 Póde o Governo, pelo conhecimento di
recto ou indirecto dos elementos, a que ::;e 
l'eferem os quesito,;; 6" e 7°, assegurat• que a 
creação de um terceiro üfficio permittirii aos 
respectivos officía.es pt•ovarem as despeza.s 
ue séde, expediente e pessoal a que os obriga 
a multiplicidade de suas funcções- e a es
cripturação complexa dos livros de registro; 
-em que dados se funda. 

Sala dil.s sessões, 19 de setembro de 1901. 
- Ignacio 1'osta. 

Fie~ a discussão àcliada pela hora. 
Passa~se à hora destinada ao expediente: 

O Sr. Cnrlo~ de Novaes (i 0 Se
cn~tario) procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. 1 o Secretario do Senado, de hoje, 

enviando emenda á proposição -~esta Ca.m<u'a 
fixap.do as forças elo terr1.1 para o exercício 
de 1901.- A' Commis,;;ão de Marinha o 
Guerra .. 

Do mesmo senhor, ue igual data, transmit
tindo o projecto do Senado que concede um 
anno de licença, com ordenado, ao Dr. Za
cllarias do Rego Monteiro.-A' Commíssão de 
Petições e Poderes. . · 

Do Ministerio da. Guerrà, de 18 uo cor
rente, enviando us IJapeis em que Julia Au
gusta de Souza, viuva do tenente honorario 
do exercito Rozalino Alves de Souza, pede 
umn. pensão.- A' Commissão de Pensões e 
Contas. 

O Sr. Ant.onio Bal!lt.os (') ~ 
Sr. Presidente, no longo discurso p1•oferído 
pelo meu honrado collega o Sr. Elpidio Fi
gueiredo noGei, quando publicado, a falta de 
um aparte de importaEcia e para mim ca" 
pita!. 

S. Ex. dizia assim : 
·« Sr. Presidente, alcancei alguma 

cousa com a p0rgunta que fiz, porquanto, 
nada conhecendo do inquerito pt•ocedido 
em virtude do desfalque verificado na 
Caixa Economica. e não sabendo quaes 
sejam os seus autores, fiquei, entretanto, 
conhecendo um delles, pois o Governo 
declarou pelo orgão competente, que 
nesta. Casa é o leader da. maiol'ía, que o 
Sr. Baltm· não e o ttnico 1·esponsavel pelo 
desfalque da Caixa Economica.'tl 

Este aparte foi dado pelo illustre leader 
da maioria e peço permissão pa.ra ler : 

«Não affirmei que o Sr. Baltar fosse 
responsa.vel pelo desfalque e agora posso 
affi.rmar que entre os responsaveis não 
vi o norne do Sr. Ba.lta.r. » 

0 SR. DINO BUENO - E' verdade, lem
bro-me ter dado o aparte por essa fót•ma. 

0 SR. ANTONIO BASTOS-Folgo de ouvir a 
affirm:wão do nobre leade?' da maioria. 

Uma outra explicação. · Ha pouco, quando 
orava o nobre Deput .tdo por S. Paulo, na 
occasião em que eu o aparten.va com certo 
calor, tive o desprazer de ouvir um_ aparte 
muito desagradavel, e foi este : 

« Não pôde fallar, porque tambem 
trahiu o Dr. Justo Chcrmont.» 

Este aparte não podia ser dirigido ao nobre 
Deputado por S. Paulo, mas ao humilde 
OL'ador . Não sei qual foi o Deputado que o 
deu; em todo o caso, desPjo saber si quem 
o profel'iu o mantém, para que me seja dado 
obter de S. Ex. as explicaçõe.~ que o e<tso 
requer e que reputo necessarias. 

O Sr. Elpidio Figueiredo-
Peço a pala. vra. -

O Sr. Pre!§ident.e-Ni'lo posso con
ceder a palavra ao nobre Deputado por e.;ta.r 
inscripto o Sr. Deputado Pereira Reis. 

Tcm ·a palavra o Sr. Pereira Reis. 

O Sr. Pereira ftei8 vem submet~ 
ter á apreciação da Camara um pro.jecto de 
lei, que diz respeito á solução da crise finan-
ceira. · 

Limitar-se-hia . a ligeiros esclarecimentos 
sobre o as'>mnpto, si hontem o Sr. Roclolpho 

( ·) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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Paixão não tivesse feito referencias ao pro
jacto; por isso é obrigado a expender , consi
derações sobre a doutrina que lhe serve de 
base. 

Esta doutrina, que está resumida na lei do 
Sr. Murtinbo, é a seguinte: para resolver · a 
crise, é necessario_diminuir ~ massa do papel 
circulante, até dar o valor que elle repre
senta, e depois tornar conversível este pa
pel. 

Esta doutl'ina, fortemente discutida entre 
nós, mereceu <1 acceitação de varios sabios 
da Europa. 

O orador lê a opinião que a respeitoemittiu 
Leroy Beaulieu e bem assim a de Levasseur, 
tambem · membro do Instituto de França e 
notabilidade em economia política. 

O Sr. Rodolpho Paixão, acceitando à ve
racidade da lei, todavia não está de accordo 
em sua applicação. 

Pensa S. Ex. que a massa do papel cir
culante não ~ exaggerada, porque as peque
nas transacções são difficultadas pela falta 
do papel. 

O orador entende que esta observaÇ'lio 
não é justa, por isso que a _fa~ta de transac
ções depende da deprec1açao do papel. 
Aliás, isto ê provado péla estatística. 

Ella mostra que, todas as vezes que a 
massa do papel circulante é superior ao va
lor da exportação, ha desvalorização .. c[o 
papel. ~ 

Desde 1860 até hoje, nota-se que todas 
as vezes que a massa de papel está 
abaixo da massa de exportação, o papel tem 
o valor que representa. E' o que diz a esta
tística, como tambem diz qual a lei desta 
deprcciação,que é a estabelecida por uma re
lação deduzida da propria. estatística. 

Si, pois, seu collega acceita a relação, deve 
acceitar as consequencias. -

Outra objecção feita " pelo · seu coll_ega é a 
relativa á conversibilidade; S. Ex. acha bas
tante o fundo de garantia. · 

Si este, porém, fôr ouro . depositado no 
Thesouro, não póde influir na circulação. E' 
preciso que seja ouro exportavel. 

Lê o que a respeito diz o sabio Léon 
Say. · 

Em seguidll. mostra que o seu projecto é 
exequivel e explica ligeiramente um por 
um os seus artigos. 

Conclue, declarando que tem em elabora
ção um outro prójecto, :propondo medidas 
para debeJlar a crise economica, que oppor
tunamÊmte submetterá á consideraÇ'ão da Ca
mara. (Muito bem; .muito bem.) 

Fica sobre a mesa, até ulterior delibera
ção, o seguinte 

PROJECTO 

Art. 1.° Fica o Poder Executivo autori
zado a contractar o resgate do pu.pel-moeda. 
com um banco, existente, ou que se instn.llar, 
nas seguintei:\ condições : 

§ 1.0 O banco incinet•a rá annualmente, de 
accordo com o Governo, uma cert<t quanti
dade de. papel-moeda. O Governe tornar
se-ha devedor do banco desta quantia incine
ru.da, e passará ti tulos de . di vida em o !-Ir~, 
correspondente á importanma. do papel mcl· 
net•ado, reduzida, · ao cambio da ép<?ca da 
incineração . . .. 

§ 2 .• o Os .juros desta dívida não deverão 
exceder de 5% annuaes. 

§ 3.o Quando a massa de papel em circula
ção for convenientemente reduzida, o banco, 
de accordo com o Governo, substituirá todo 
o papel restante na circulação por outro de 
sua emissão ; ficando o Governo devedor do 
bancp da importancia subsLituid~, na fôrma. 
do § 1 o, não devendo , porém, os Juros ex:cedet• 
de 3 o 1o annuaes. 

§ 4:o O papel emittido pelo banco será. 
immediatamente conversível; isto é, apre
sentado a troco no banco, o portador rece- . 
berá immediatamente a · importancia em 
uuro representada pelo papel. 

§ 5. o O banco terá um fundo metalli~o em 
ouro cuja importancia será estabelecida. de 
acco;do .com o Governo ; podendo esta im-
portancia ser varia vel. _ 

§ 6.o As verbas sob as denominações ~e 
resgate de papel-moeda e fundo· de gV:1·antta 
serão de;;tinadas ao pagamento dos JUros e 
amot·tização da. divida. que o ~overn_o c~n
tr ,~hir com o banco. No caso de m::~uffictenCla, 
o Congresso votar<l annualmento o que falta1• 
par a. tal fim. 

7.o o papel omittido pelo banco será co9 
sidoeado moeda nacional ; será acccito em 
todas as repar tições do Governo c ter<i. com
ploto poder lib.el'a to rio. 

§ 8. o O dieeito de emissão do bancq terá 
um prazo estipulado pelo Governo. 

§ g,o O Governo não poderá emittir papel
moeda.. 

§ 10. O banco se onca1'regará da cunhagem 
da moed:\ de prata. A importancia desta 
cunhagem se.rá esta. helocida de a.ccordo com 
o Governo. 

· § 11. O banco comprará ao Governo o ·· 
papel-moeda que necessita.r emq_uanto fiz~r 
a incinemção ; pagando-o em ouro ao cambio 
pelo qual o Governo tiver recebido .ilos 
importadores. · 

§ 12. Emquanto o banco tivet' de incinerar. 
o papel-moeda do Governo, . o imposto em 
ouro aduaneiro será pago em papel ao 
cambio do dia. 
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§ 13. Quer o bànco seja estabelecido com 
capitaes estrangeiros ou nacionaes, terá sua 

, séde na Capital Federal. 
§ 14. No caso de liquidação do banco, o 

Governo continuará, devedor u\>..s quantias 
incinerada.s. mas não das substituidas. 

Art. 2.a Ficam revogadas tts disposições 
em conteario. 

Sala das sessões da Camara dos Deputados, 
19 de setembro de 1901.-M. Pereira Reis. 

Vão a imprimir os seguintes 

PRO.JECTOS 

N. 200-1901 

.Atdoriza o Poder Exewtivo a concede1· um 
anno de licel1ça ao comlucto1· de t1·em da 
Eskada de Fen·o Central elo Brazit Fntn
cisco Alves da Silva Prado 

A Commissão de Petições e Poderes, to
mando conhecimento do ·requel'imento em 
que o Sr. FrancL:;co Alves da Silva Prado, 
conductor de trem da. Estrada ele Ferro 
Centra,l do Brazil, solicita uni an o de li
cença, com vencimentos, e, attendendo a 
que o peticionaria acha-se doente, c·omo 
provou com o attG:Jtadome.lico e com o resul
tado da inspecção a quo foi submettido na 
Inspectoria Gera.l de Saude Publica, é de pa
recer que o seu pedido seja deferido, nos 
termos do seguinte p1·ojecto : · 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. I.o Fica o Poder Executivo autorizadt> 

a conceder um ·anqo de licença, com orde
nado, ao Sr. Franchwo Alves da Silva Prado., 
conductor de trem de 3~ classe da Estntda de 
Ferro Central do Brazil, para tt•atar de sua 
saude onde julgar conven ieni.e. 

Art. 2.0 Revogam-se a.s disposições em 
contrario. · 

Sala das sessões, 19 d9 setembro de 1901.
Espcridicro, presidentc.-Tava1·es de Lym, 
relator.-A. Galvao.- Trindade.- José Eu~ 
zebio. 

N. 201-1901 

Atdo1·iza o Gowrno a conceder ao D1·. Fer
nando Te1·ra, assistente da cadei1·a de cli
nica deJ·mato-syphiligJ·aphica da Faculdade 
de .Medicina do Rio de Janei1·o, mais um 
anno de licença, com todo o onlenado pal'a 
t1·ata1· de sua saude. 

O Sr. Dr. Fernando Terra, assistente da 
cadeira de clinica dermato-syphiligraphica 
da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 
requer ao CougeeSSQ Nàcional mais um anno 
do licença para tratar do sua saude, fóra. 
desta Cal?ita.1, em l?rorogaç~o !lill o+ue, por 

igual tompo e pelo mesmo motivo, lhe for~ 
concedida e expirou no dia 5 do cor1•ente 
moz, visto con Linuarem rebelO. e.~ e pertina
zes os seus solfrimentos, obrig:mdo·o a con· 
servar-se em tratamento no interior do Es
tado tle S. Paulo.· 

Opeticionario exhibiu, para prova de su~. 
allegaoii o e fundamento do seu pedido, dor s 
attesto,dos medicos, que certificam que '! 
mesmo peticionaria solfee de all'ecção pul
monar, cuja cura exige mais um anno, pelo 
menos, de sua ausencia desta Capital. _ 

E a Con~mi:;sãó de Petições e Poderes, a 
cujo estndo fora confiadr.t S3melhante preten
ção, tendo em conslr1eração que a natureza 
provada da_ grave molcstia desse funcciqna
rio é motivo relevante para ser attendido o 
seu pedido, é de parecer que lhe seja conce
dida a licença rcq uerida,, nos termos de sua 
petição e, p·ara este fim, offerece á conside
ração da Camara. dos Deputados o seguinte 
projecto: 

O Congresso Na.cíonalresolve : 
Artigo uni co . Fica o Governo autorizado 

a conceder ao Dr. ·Fernando Terra, assis
tente da cadeira de clinica der;nato-sypllili
gra.plüc . .t da Faculdade de :Medicina do Rio 
de Janeiro, mais um anno âe licença. com 
todo o ordenado, em peorogação da que ter
minou no dia 5 do corrente, para tra.tar de 
sua saude fóra desta Capihl; revogadas as . 
di::;p~sições em contrario. 

Sala das Commis;ões, 9 de setembro de 
1901.-HsperidúTo, presidente. - Trindade, 
relator.-José Ettzebio.-Tauares de L'yra.
A. Galvão. 

O ~r. Presidente- Não havendo 
nada mai~:: a tr·at.ar, designo p:1.ra amanhã. a 
seguinte o1•dom .do diil. : 

Pl'ime1ra parte (<\tê 2 l/2 horas ou antes): 
VotaÇão do projecto n. 57, de 1901, auto

rizando o Poder Executivo <\ ab1•ir ao :tv!inis· 
terio dU. Fazenda ·o credito extraordinario do 
104:542$573, para occorrar ao pagamento 
da.s geatificaçõe.s U.evidas aos emp1•agados de 
divm·das alfandegas da Republica, incum
bidos do sel'viço de e.3tatisGica o revi~ão d.o 
despachos em 1897 e 1898 (3a. discu-ssão); 

Votação do pl'ojecto ri. 67, de 1901, auto
riz:l.ndo o Poder Executivo a abrir ao Mi
nisterio da Guerra o credito extraordinario 
de 4:806$630, p::tra cumptil' a. sentença qo 
Supremo Tribunal Federal, que mandou 
pagal' <to major Democrito Ferreira do Silva 
os voncimentos, que deixou de receber como 
lente, em dispon.ibilidatle, da Escola Militar 
do Est1do do Rio Geande do Sul (3a. dís· 
cu::;são} ; · 
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Continuação da 3a. discussão do :projecto tecimento de agua {L cidade de ·Belém, re-
n. 150 A, de 1901, parecer sobre as emendas stituindo-se as quantias já. pagas ·; · 
apresentadas para a 2a. discussão do projecto 2" discussã-o do projecto n. 189; .de 1901, 
n; 150 A, de 1901, que orça a receita geral creando varios cargos na Repartição Geral 
da Republica pu,1•a o exercício de 1902 ; • dos qorreios e marcando-lhes os respectivos 

Discussão unica . da emenda do Senado vencimentos ; · 
ao projecto n.l5 c; que fixa a força nával 1" discussão do projecto n. 6 A, de 1901, 
para 1902 (mantida por dous terços de declarando abolida a accumulação das ca+ 
votos); · deiras de logica e de litteratura do Internatq 

Continuação da la. discussão do projé.cto é Externato do Gymna.sio Nacional, sob a 
n. 62 A, de 1901, alteraTido a classe P·, das regencia de um só cathedratico, e mandando 

•Tarifas das Alf<tndegas·; · pôr em concurso as cadeiras que vagarem 
Segunda p~rte .(ás 2 1;2 horas, ou antes):. em consequencia. dessa disposição ; ·· - ··· 

1a discussão do :projecto n. 139 A, de !901, 
2a. discussão do projecto n. l 05 A1 de 1901, estabelecendo que as etapas dos officiaes do 

do Senado, ereando no Districto Federal e.xercito e da armada nunca serão inferiores 
mais um officio de registro de hypo~hecas a. 1$400, qualque1• qúe seja a guarniçã;o a· . 
com designação de terceiro ; · · . que pertençam, salvo as excepções d~ l~i : 

2a. discussão·do projecto n. 1~2 A, de 1901, Discussão unica do projecto n. 169, de 
autorizando o Governo a conceder ao cidadão autorizando o Poder Execntiv.o a conceder 
João Pereir(1 Barreto ou á sociedade que um anno dB licença, com o ordenado a que 
elle organizar a garantia de juros de 6 Q/o tiver direito, ao bacharel Manoel Ignacio 
e de amortização em · 20 annos da quantia Carvalho de Mendonça, juiz seccional dq Es-. 
de 2.000:000$, para fundar enJ. Aracajú tado do Paraná; 
(Sergipe)um bane<;> de credito agricola movei, Discussão unica .-do projecto .n. 186, de 
e dando outras pro-videncias; - · 1901, estabelecendo que ao engenhoiro Aris~ ' 

2a discussãt? do projecto. n. 112 A, de tides Ga.lvão de Queiroz,a:posentado no cargo 
1901, autorizando o Governo a abr1r o de director dá Secretaria do ~Ministerio da 
cr.edito de 100:000$ ao Ministerio da Indus- Agricultura; Viação e Ob!!EJ,s Publicas, .coJii- . 
tria, Viação e Obra~ Publicas, com o :fini de pete, desde a aposentadoria, o orden;;~.do de 
ser entregu~ ao Sr~ Alberto Santos Dumont, engenJ1eü•o-:fiscal de 2a. classe, con•espon-
como premio pelo resultaQ.o de sua exp~trien- dente a 25 ánnos de serviço; · · · · 
cia de· um balão dirigiv~l ; · Discussão unica do projecto n. 267, de 

3a. discussão do prójecto n. 116, de 1901, 1900, autorizando o Pode1' Executivo a coi:l
a.utorizando o Governo a abrir, por conta cede1' uma pensão de 1$500 diarios, a coritar 
do Mjnisterio . da Justiça e· ~egocjos In te- de abril de 1898, ao ex-empregado da Estra
riores, o credito de 53:58,0$940, para pf!.- da de Ferro Central . de Pernambuco · Luiz · 
gamento dE> diversas obras e melhoramentos Affonso Ferreira; . · ·• · · · 
no edi:ficio do Lyceu de Artes e Officios, hoje Discussão unica do projecto n. 100, de 

. prop.rio nacional; ·- · · · 1900, elevnado a 1$ diarios a pensão e soldo 
2a. ~iscussão do Jlrojecto n. 133, de ~90~, qu~ percebe o 1° cadete reformado com hon,.· 

autor1zando o Poder Executivo a a.bru ao ras de alferes do exercito, Orozimbo Ca.rlos 
Mipisterio da Justjça e Negociç,s In~eriores o Corrêa de Lemo3; · · 
credito de 6:850$, supplementar ·J. verba 9!1 ga. discussãó do projecto n. 127, de 1901, 
do art. 2° da lei n. 746, de 29 de dezembro dispondo sobre a contage111 da antiguiQ.u.de 
de 1900; ·· · · · · · · ·. · · ··· .,. · do posto dos officiaes do exercito a que se 

3a. discussão do projecto n. 121, de _llJ01, referem os arts. }'OI. e 2<> da lei n. 350, de 9 
autorizando o Poder Executivo' a abrir ao de dezembro de 1895; · · · · 
MiJljster~o d,q. J'tist~ça e 'Negociqs Intái9res ó 3a discussão. do projecto n. 58, de 1901, a~-

. credito ~e 100:000$, .supplemeptar ao n. 14 torizando o Poder ExecutiVo a abrir ao Mi
do art. 2° da lein. 746, ·de 29 de dezembro nisterio da Fazendi o ct·edito extráordinario 
dél900. · · ·" ' ·.· .. · · · , .. · Q.e8:bóO$p~ra'pàgamentod.Oal.Ugu.elda·ca.im 

·· ·Dis,cus~P,~ uni.ca do projeetó n. 147, dE) onde funccior10u, <;te setembro a Q.ezen:~.pro~e 
-1901, concedendo ao Dr~ Amaro Rodrigues 1899,· a pelegi:wia Fisc.al, no EstadQ do Rio 
de AlbtÍquerque Ffgueiredo; · 2° tmiente ci- Grande do St,Il, e· o supplernentc:~.r de 20:000$ á 

. rurgi~o contractado da armada, uma pensão · verba go ...:.. Caixa de·· Amortização - da ·lei 
· de 300$ mensaes, autori~an,do · o ,Goverp.o 9- n. · 7 46, de 29 de .dezembi·o de I 900; art: '28:_. 
abrir ó necessario credito ; · · AssigmiturC~-s dé notéts·; · · ' · "·· · 
· ~~discussão do prqjecto p,; 7 A, ·de 1901, 2.a. discussão do'.:projecto n. 68, de 19Ql; 
autorjzando o Governo a conceder isenção de autol'iz<mdo o Poder Executivo a abrir ao 
·a~r~ito.s de importaÇão ao mat~,riét~ true fôr Ministerio da J:q_stiÇa e Negocias Intei·ior_és o 
m:portado pelo Estado do Pará para ~o abas- creditp de 3:957$200, sup:i;ilementar . a'o n; Vl 
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do art. 4° da lei n. 746, de 29 de dezemhu
do 1900 })ara vestuario e calçado de lO ala 
mnos gratuitos q_ue, em viriiude da mesma 
lei, foram admittidos no Interna.to do 
Gymnasio Nacional, cujo numero foi elevado 
de 50 a 6 ; 

3"' discussão do projecto n. 77, de 1901, 
relativo ~~ emenda oiferecida nà 2"' discussão 
do :projecto n. 21 i, de 1900, autorizamlo o 
Poder Executivo a abrir ao Mioisteri-o da 
Guerra o credito especial de 8:415$600, 
para pagamento dos vencimentos do te
nente-coronel Innocencio Serzedcllo Corrêa, 
revertido ao serviço do exercito e de lente 
da Escola. Militar por acto legisla.tivo; 

3" discussão do projccto n. :257, de 1900, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Marinha. o credito espocia.l de 
6:00,!$ para :pagar os vencimentos que, no. 
corrente anno e no proximo futuro, campo
tem ao ex-secretario do extincto At·sena.l de 
Marinha de Pernambuco João Sabino Pereir·a 
Giraldes; 

3"' di::;cussão do projecto n. 205, de 1898, 
autorizando o Governo a manda.r pagar 
aos Drs. FranciscJ Antunes Maciel e Arthur 
Antunes Maciel a quantia de ::185:500$, im
portancia do gado vaccum e cavallar, forne
cido ás forças legaes durante o período revo
lucionaria de 1893 e 1895; 

3a. discussão do :projecto n. 264, de 1900, 
autorizando o Governo a prorogar o praz.J 
concedido á Sociedade Montepio Geral de Eco
nomia dos Servidores do Estado, pn.ra inde
mnizar o Thesouro Fede1•al da quantia que 
lhe é devedora até que essa instituição regu
larize sua situaçãoJ podendo mesmo rele
val-a do pagamento da importan~ia, em que 
ficou alcançada no a_nno de 1899; 

2a. discussão do projecto n. li3, do 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 

· Ministerio da Guerra o credito extraordina
rio de 68:195$189, para. execução da sentl.lll
ça em ultima inst:J.ncia em favor do tenente
coronel P1•ocopio José dos Reis ; 

2a. discussã.o do p1·ojecto n. 166, de Hi01, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministe1•io da Justiça e Negocio;:: Interiores o 
credito de l~i:300$ :para pagamento do pre
mio e impressão de 1.000 exemplares da obra 
-Theoria. de Processo Civil e Commel·cial
com:posta pelo Dr. João Pereira Monteiro; 

2"' discus.:;ão do projec to n. 43 A, de 1 901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio .da Justiça e Negocias Interiores o 
credito extraordinario de 2:827$800, para 
pagamento a D. Eugenia Torreão Corrêa de 
Araujo, viuva do juiz de direito em disponi
bi-lidade bacharel Lindolpho Hisbello Corrêa 
Araujo; 

2a. disc·assão do projecto n. 120, de 1901 
autorizando o Governo a abrir ao 1\:Iiniste-

rio da Guerra o credito extraordinario de 
2:401$8001Jara pagamento ao marechal José 
de Almeida Barreto, em virtude de sentença 
do Supremo Tl'ibunal Federal ; 

DiscussãG .uniea do projecto n. 190~ de 
l 901, autorizando o Governo a conceder ao 
machinista de 2a classe da Estrada de Ferro 
Central do Br<J.zil Achilles Arnaud Coutinho 
um anno de licença, com ordenado, para 
tratar de sua saude onde lhe convier; 

P discussão do projecto n. 72, de l 901, 
declarando que gozarão da franquia postal a 
correspondencia e -as revistas dos Institutos 
Historlcos e Geograptticos do Bmzil, do Pará, 
Ceará, Bahia, S. Paulo, l'ar::mà e Santa 
Catharina e dos Institutos Archeologicos de 
Alagôas e Pernambuco ; 

la diSCU:3São do projecto n. 113 A, de 1901' 
autorizando o Governo a abl'ir o credito de 
16:060$ para pagar ao bacharel Umbelino do 
Souza Marinho os sous orllenauos, como jniz 
de direito em disponibilidade, docot"ridos de 
22 de abril de 189-! a 31 de dezembro de 
1900; 

la. discussão do projecto n. 22 A, de 1901, 
mandando dispensar dos exames praticas de 
que cogitam os a.rL.;. 28 e 29 do regulamente 
do 31 do março J. l 1851 os officiaes e prttças 
do exercito habilitados com os cursos das 
armas a que pertencem e derogando a lei 
n. 39 A, de 30 de jane~ro de 1892, na parte 
referente a, este assumpto ; 

l" discussão do projecto n. 106 A, de 1901, 
autorizando o Governo a ;ün·ir ao Ministerio 
da Justiça e Negocias Interiores o credito 
nccessario para pagamento do :premio de 
viagem, uo que trata o art. 221 do Codigo 
de Ensino, conferido a Pedro Demosthcnes 
Rache; 

la.discussão d·J ·projecto n. 174, del90l, 
mandando que o Governo da Republica. in
domnizo, com a quantfu. de 70:000$, a Victor 
Meirelles de Lima, pelas de . .;pezas quo fez 
com a pinturtt, montagem e cu~tejo do Pa· 
noram11 d.o Descobrimento do Brazil (com 
~ubstitutivo da Con:pnissã.o de Orçamento ao 
:projecto n. 261, de l!JOO) ; 

la discu:Ssão do projccto n. ll A, de 1901, 
autorizanLlo o Poder Executivo a abrir um 
credito da quantia de 2:638$045 ao Minis· 
terio d<L Fazenda, para :pagamento de forra
gens, agua e objectos do expeuinte furnocido~ 
pela Companhia das Aguas de Maceió e 
outros, por conta do Ministerio da Guerra 
durante os exercicios de 1894, 1896, 1897 e 
1898; 

Nova discussão do projecto n. 153 E, de 
1900, additivo destacado na. sa discussão do 
projecto n. 153,. em virtude do art. 133 do 
Regimento Interno, autorizando ó Governo 
a transferir para Manoel Maria Vellez a 
concessão feita. a Julio Benevides, pelo de~ 
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ereto n. 99, de 7 de outubro de 1892, podendo 
prorogal-a por mais cinco anno:: ; 
_ Discussão unica do projecto n. 71; de 190 l, 
·autoriza.ndo o Poder l!;xecutivo a conceder a 
Antonio de Sanja Cecilill, JuniQr, fiel do the
'soUl'eiro da Delegacia Fiscal dÔ"Thesouro Fe
dera:! no Estado de Minas Geraes, um anuo 
de licença para tratar de sua saude onde lhe 
convieí•; 

Discussão tinica do peojecto n. 184, de 1901, 
autorizando o Poder .Executivo a conceder 
dous annos de licença, de accordo com o dis
posto no § 2° do art. lo do regula.mento pu
blicado na ordem do dia n. -495, de 17 de 
janeiro de 1866, n.o capitão do Corpo de En
genhe-iros Alfredo Soares do Nascimento, 
para tratar dos seus interesses ; 

Discussão unica do projecto n. 188, de 1901, 
relativo á emenda do Senado ao projecto 
n. 171 B, de 1900, da Camara dos Depu
tados, que autoriza o Governo a mandar 
pagar ao capitão de fragata honorario e 1° 
tenente reformado Collatino Marques de 
Souza a quantia de l :837$680, diiferença de 
soldo que deixou de receber desde 1870, data 
de sua refornia, até 1897, de accordo com a 
doutrina contida no aviso do Miaisterio da 
'Fazenda de 7 de janeiro de 1869. 
, Levanta-se a sessão ás 4 lloras e 50 mi
nutos da tarde. 

10!& SESSÃO El\I 20 DE SETEl\IBIW DE 1901 

Prt:sidencia dos Srs. Va; de 1lfello (P1·esi
r.lente), Carlos de i{ouaes (1° Secretario) e 
Vaz de .Metlo (Presidente) 

Ao meio-dia procello-so á chamada, a que 
rospondom os Srs. Vaz de I'vlcllo, · Carlos de 
Novao.s, Angelo Noto, Aga.pito dos Santos, 
Luiz Gunlberto, thLbri.cl Salgado,· Serzedello 
Corrêa, José Euzebio, CllrL-;tino Cruz, Cunha 
Mi.t~'Lllls, Aoizio de Abreu, NoguJira. Accioly, 
J!'redorico Bo1·ges, Soegio Saboya, Gonçalo 
Souto, Tn.val'e8 de Lyra., Soares Noiva, Go
mes de Mattos, Bricio Fill1o, João Vieira, 
Esmeralümo Ba.mleiní., Julio de Mello, El~ 
pidio Figueiredo, José Duarte, Arroxellas 
Galvão, H.aymundo de Miranda, Joviniano 
de Carvalho, Fausto Cardoso, Seab:·a, Neiva, 
Sa.tyro Dias, Alves Barbosa, Toientino dos 
Santos, Paranhos Mon:tenegro, ·José Marcel
lino, Henrique Lagden, Deoclecicmo de 
Souza, Nilo Peçanha, Lourenço Baptista, 
Alves de Brito, Silva Castro, Oliveira Braga, 
Theophilo Ottoni, Francisco Veiga, João 
Luiz, Esperidião, Bueno de Pai va, Alfredo 

Camara Yol, V 

Pinto, C~rneiro de Rezende, Francisco Sal
les, Leonel Filho, Carlos Ottoni, Manoel 
Fulgencio, Eduardo Pimentel, Olegario Ma
ciel, Rodolpho Paixão, La.martine, Fernan
do Prestes, Dom.ingues de Castro, Díno 
Bueno, Costa Junior, Adolpllo Gordo, .Toa
quim Alvaro, Edmundo da Fonseca, Cajado, 
Paulino Carlos, Alfredo Ellis, Azsvedo Mar
ques, Teixeira Brandão, Alencar Guimarães, 
Carlos Cavalcanti, Paula Ra,mos, Francisco 
Tulentino,.Germano I-Iasslocher, Ve.;p<tSia.no 
de Albuquerque, Alfredo Va.relh e Cassia.no 
do Nascimento. 

Abre-se a sessão. 
E' Lida e posta. em discussão a acta. 

O Sr. G-ermano Hal!lslocher 
()- Sr. Presidente, aproveito o momento 
que se me oíferece para pedir a V. Ex •. 
uma consulta á Casa: si consente, que na 
acta de nossos traba.lhos de hoje, se consi
gne um voto de congratulação da nação 
brazileira com a poderJsa nação italiana, 
pela data que ella hoje cominemora. 

Não encarando já o facto pelo seu grande 
alcance social da q_uéda llo poder temporal 
do P?opa, que foi a ren.lização de uma das 
ma.is ardentes aspirações do espirito humano, 
victoria quo não podia dei:mr de ficar assi
·gnalada no seculo 19 de que somos filhos, 
para aprecitu•mos o facto mais como um 
acontecimento nacional, não podemos deixar 
do sentir a mais viva satisfação, com as 
justas alegrias da poderosa nacionalidade, 
que commemora a dat<L de onde pa.rtiu a. 
sua unificação patria. 

Sabemos qae dons povo.'! concorrem para 
o cngnwdecimcato do Beazil pelo furneci
men~o de braços para o t1'abaLl1o livre, do 
qual depende a. rea.llzação do nosso progres
so pêtl'a corrermos pa.relha com o progres:D 
das nações mai:-.; civilizadas. · 

São ;,~ Allcmanlm e a ltêtlia; de sorte que 
em futuro nU-o muito remoto _póde-se dizer 
que a população .bra.zileira ha de ser do;Jta 
dupla origem, e ha de lembrar~se das tradi-
ções da sua raça. . 

Portanto, o 20 de setembro será tambem 
uma datct bra.zileira, porq uo não somos rei tos 
sinão das tr,~dições dos nossos antepassados; 
a nossa hi::>toria é o evoluir constante. 

Nestas condiç:õ~s, me parece que nós, bl'a
zileiros, que tanto devemos á nação italiana, 
não podemos deixar de congratularmo-nos 
com este povo que commemora hoje indubi
ta velmentQ a maitl bella de suas datas nacio
naes. 

Ao mesmo tempo acho que nós, espíritos 
cultos, commemoramos, na data de hoje, a 

(•} Este diSC\trSO não foi revisto pelo orador. 
25 
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quédn. do poder temporal do Papa, que era 
um attenta.do com que se flagellava a face 
da humanidade. (Muito bem, muito bem). 

' O Sr. Presidente-O Sr. Depu
tado Germano Hasslocher pede que se lance 
na acta de hoje um voto do congratulação 
com a nação italiana, que. commemor11 hoje 
uma das datas mais gloriosas da sua his
toría. Os senhores que ap})rovam o r•eque
rimento queiramlevantar·se . (Pausa) Está 
approvado. 

feita pelo illustre Deputado pelo Pará, quan • 
do, entretanto, o aparte não fora dado por 
clle mas pelo illustre leade1: da maioria, por 
quem a rectifi.cação devia ter sido feita. · 

Sr. PresÍG."\;í{te, aproveito a occasião para 
fazer um pedido ao iUu:>tre léade1· da maioria. 
s. Ex.. decla,rou, no referido aparte, do qual 
~ómento hontem tive conheciniento, pois 
não o ouvi na occasiã.o em quo discursava, 
que não havia aftl.rmado ser o Sr. Balthar 
responsavol pelo desfalque e agora pôde 
n.(Iit·mar que entre os responsaveis, não vio 

Em seguida-~ approvada a acta da se:~são 
antecedente. 

O §r. Elpidio Figueireclo
Peço a palavra par<t uma explicação pes
soal. 

O §r. Pl'esi<:lente-Tmn a pala
vra o nohre Deputado. 

O Sr. Elpidio Figueiredo 
(1Jam uma expl-icaçcTo pessoal) - Sr. Presi
dente, o illustro representante pelo l?ará. 
cujo nome peço liçença para declinar, o 
Sr. Antonio Bastos. na sessão de hontem, 
lendo um trecho de um discurso ineu, notou 
a falta de um aparte que . diz elle ter sido 
proferido pelo niio menos illustt•e Deputado 
por S. Paulo, o leade1· da maioria .. 

Nessa occa~ião disse elle : «Este aparte 
foi dado 1)elo leader da maioria, e peço 
permissão pctra o .ter : « Não affirmei 
que o Sr. Balthal' fosse responsavel 
pelos desfalques da Caixa. Economica de 
Pernambuco ; agoi'a posso affirmar que 
entre o .~ responsave.is nã.o vi o nome do 
Sr. Baltlmr.» 

Nas notas que me foram entregues não 
consta. o aparto t·cfcrído pelo 81•. Antonio 
Bastos, por isso na publicação do meu dis
curso deixou de ser inserido. O illustre 
Deputa1lo polo Pttl'á, pedindo pormi:-;:;;ão para 
ler o que, diz olle, ter ::;ido dito pelo leadrw, 

· parece c1ue tinha em m'iios as not<1S tachy
~ra.phicas e pu.ra que não pcürc nenhuma 
<tuvida no espil'ito de quem quer que seja, 
peço ao illustre. Deputado que rcqueh•a a 
exbibição dos autographos, pois não sou 
capaz de retirar os apartes càm que sou 
honrado quando occupo a tr~huna. (Apoiados 
gm·aes.) 

UM: SR. DEPUTADO - Todos fazem essa. 
justiça a V . Ex. 
· O SR. DJNo BUENO- Acredito que o Sr. 
Bastos não fez essa supposição de V Ex. 

o nome do Sr. Baltha1'. 
Faz-mo crer. á vista rlisto, que o estudo, 

de que fallou S. Ex. ha dias, está terminado, 
que os nomes dos responsaveis pelo desfalque 
da: Caixa Economica de ·Pernambuco são 
conhecidos. 

Assim, peço a S. Ex. que interponha pe
rante o Governo o seu valioso prestígio 
pa,ra que sejam re~ettidos para Pernambuco 
os docnmento.) que estão no Thesouro e q'J,e 
são indispensaveis para a insta.uração do 
processo contra os respon.3aveis pelo referido 
desfaltl ue. · 

Este foi verificado em julho do anno pas
sado ·e são decorridos mais de 12 mezes 
sem que SG tenha dad3 inici;) ao competente 
processo. 

S. Ex., o leade1· da maioria, poderá influir / 
perante o Governo para que a lei seja re
speitada e a, acção da justiça pos~a recahir 
sobre os criminosos, os defraudadores da fa-
zenda pt~blica. · 

O SR. DrNo BUENo-Posso infor•mar a V. 
Ex. que o Governo não se tem descuidado 
disto. 

·Em aparte eu disse isto a V. Ex. 
0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDO - Entretanto, 

os documentos não foram remettidos . para 
Pernambuco e a denuncia ain.da não foi 
dada. · · · ·· 

O SR. DrNo BUENO - Em aparte, porque 
não podia. falar segunda vez;, expliquei o 
facto. 

0 SR. ELPIDIO FIGUÉIREDO :-:- Creio ter 
explicado <í Camara o . motivo de não ter 
sido inserido no meu .discurso o aparte r_efe
rido pelo -Se. Antonio Ba:o;tos, e ,ao ruesm.o 
tempo estou satisfeito pela. qpportunida.de 
que se me offer.eceu par~ . splici4r <lo ill:us
tre leader um-a medida r.eclaniada pe~os · in~ 
teresses da Justiça PublicD,.. (J'r.[uitq qem ; 
muito bem.) ·· , -

O Sr. -Dino Bueno....,;..;. Peçoa pa-

0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDO - Estra
nhei que, em vez de ser o apartisti que 
-vies~e á tribuna fazer a rectifi.cação, fosse 

l~vra para uma expl~cação pe~so~l. · · 

O Sr. Preslde;n.t.e-:-:-Tem a pa!ª'vra. 
o nobre Deputado. 
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out1•os oradores Jnscriptos; a, sua qualidade 
de relatol' faz preterir aos demais. 

O Sr. Di no ·nueuo (pm·a uma ex
plicaçao pessoal) (') -Sr. Presidente, o hon
rado Deputado pelo Pará, a quem o nobre 
Deputado por Pernambuco acab:J. de se re- O Sr. Serzeclello Corrêa di.z 
ferir, nií.o está na Casa; o, cot:no o incidente que, ,j<t tendo diversos oeadores critic?-do 
se refere tambem a.o orador que agora. está varios ponto:> do orçamento, hitvendo mmtos 
occupctndo a attenção da Camara, julguei-me outros tnscriptos e j:L tend.o a im1wensa cen
obrigado a pedir a palavra para uma cxpli- surado não ter ainda havíd.o defesa, vae res:-
cação pessotü. ponder ligeiramente, mais como palest.ra cqm 

Seeei muito hrevo, Sr. Pt•esid.ente. os seus di.-Jtinctos collegas, do que como diS-
0 nobre Deputado pelo Par;L procurou-me curso, á~ diversas censuras quo o orçamento 

hontem no recinto desta Cama,r<t,apresentan- tem recebido. · 
do-me o discurso do nobre Deputado por Per- O pi~imciro . orador que se occupou do 
namhuco, a proposi'Go do desfalJtne que se as,;umpto foi o Sr. Cornelio da Fon~eca, seu 
verificou na Caixa Economica desse Estado. dicrno colle()'a de Commissão, que assignou o 

Em certo e determinado ponto, . inter- Ol;amento com tres restricçõe;:;, todas im
pellou-me S. Ex. sobl'G :-;i me lembrava do procedentes. 
<~parte que tinha dado naquella occaslão · 1. a Pm·que 0 1·elat01• nCío baseott os seus 

Respondi a S. Ex., textualmente: é __ ver- calculas tornando a média dos t 1·es ultimas 
dade, lembro_:me de qu~ na.q1.1ella occa:nao eu exercícios. 
disse que nao affirme1 que o Sr. Bcütllar Não tem ra.zão. Nas rubricas em que foi 
fosse respon~avol pelo ~esfalque, e ~go1:a possivel fazer .. foz. E~n algumas. ~tê tom~m 
p_esso .affi.rm<w que entre .os respon::;aveis la mérlia dos .em. co qlt~mo3 exe1:Cl.cws. Com.o. , 
nao y1 o nome do ~r. Balthn.r • nã:o foi. po3s1vol segmr este sa.bw systema, 

· Foi :por ~~te motivo que o nobre Deputa~o adaptou 0 exemplo de Leon Say, fazendo a. 
teve occa~I~o do repetir. todas ~s :p:;tlavra~ compal'ação com 0 ultimo exercício. . · 
{].e.ste aparte, porque fOI elle r epet1do por 2 . (J. Pol"que 0 o;·çarnento nao, constgna re-
mim, ao. no.br~ Deputado. . ceita dos lazaretos-. 

Esta ~a razao por que apparece o aparte Nem 6 po,;sivel que o consignasse. Re-
em sua ~ntegra. . . ~ ceita fallivel, como é esta, não podia constar 

~credtto que o nob:·e Deputado pelo I ar~, do orça111ento. Si a houver, ella será con
ass.un como eu1 de mmha parte, nunca attn- tacla á rubrica_ Receita eventual- que o 
buunos ao nqhr!3 D~putado _PJr Peenamhuco orçamento contém, não só em papel como 
o facto da elunmaça.o posstv~l de qua.lquer em ouro. · 
~parte_. Ao contl'arw, fiquet convencldo, .. e s.(J. Que a 1·eceita o1·çada nl:to chegm·ia para 
ISto disse ao no~re J?eputado pelo Para,, cobril· as despezas. 
de que o aparte nn,o fOI to!n<_!:do pelo tachy- Tmlo faz affimu~r 0 contrario. O projecto 
grapho-pela grande confusao· no moment~; de orçamento é maior em alauns milh;:~res 
pois muitos fol'<Ln; os. a:par.tes t1•ocados ac1nL, de co!~ to.> 00 que a propostt~ do Governo, 
de modo que d1fficll f?I ao t~~hygraplto que já et'.~ superior ás despez;ts. E' rn•eciso .· · 
aPa,_nhar o aparte c1ue . tive occa.sw,q do pro- mai~ contar quo ost<~s aiucla <levorã.o ser cor~, 
rer1r. tadas e que a, arrecadação das diversas renuas 

E' simplesmente o que tenhc- a diz o r. tom sido largamento compen:;adora, .e dado 
(Muito bem, muito bem.) . r<~zã,o aos algwrismo;; om que tem Slllo o r-

. çadas . . _ 
PRIMEHtA. PAR TE DA ORDE DO DIA Deix<t do responder as cons1det'açoes do Sr. 

O Sr. Presidenie ..:.._ Não havendo 
ntiíneró legal para se proceder ás votaç~es 
das ma terias ·constantes da ordem do d1a, 
p11,ssa-~e á materia em discussão. 

E' annunciada a continuação da 2a dis
cussão do pt·ojecto n. 150 A, de 1901, pa!'ecer 
SJ.bre as emendas apres~ntadas para a 2a. 
discussã,o do projecto n. 150 A, de 1901, c1ue 
orça a Receita Geral da . Republicél, para o 

Affonso Costa sobre a controvertida questão · 
de ser ou não sciencia a Economia Politic<1, .. 
assim como <is quo S. Ex. fez, condemnando 
urit morto, o íttncling loan, que já nos leg()ll · 
os beneficios que dello se esperavam. 

· Concor·da com .S. Ex., quando affirm~ que 
a orio-em dos nossos males estct nas emissões 
·ae p~pel-moeda, affi.rmação que equivale a 
um leal applauso á politica fl.:o,a.nceira do 
Governo. 

Onde, porém,S. Ex. errou completamente, 
O Sr. President.e - Tem a pa- foi dizendo quo, esgotada. a reserva em ouro 

lav-ra o Sr. Sorzedello Corrêa, embora :P,aja c1 ue o Governo tem em Lond1•os, o Brazil não · 
poderia continuar os seus pagamentos ~m es~ 
pecie. 

-exerciciQ de 1902. · 

c.) Este discurso não foi revisto pelo orador~ 
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Para tal inexactidão affirmar,S. Ex. ,eleva estabelecer uma taxa, decretar um imposto 
a cinco milhões esterlinos os nossos en- não é propl'iamente descontar vencimentos. 
cargos, quando tanto não é a sua ·cifra, e Pensa que os vencimentos dos juizes fe
rebaixa a 123 mil contos a renà.a de 180 mil deraes, dos conselheiros de guerra e dos 
de que tem de ser cobrada. a porcentagem em membros do Congresso podem ser taxados •. 
ouro. - O ultimo orador a occupar-se do orça-

Passa a responder ao nobre Deputado Sr. menta foi o seu amigo Sr. Rodolpho Paixão, 
Galdino Loreto, deixando, entretanto de que, não ol1stante ser um admirador,_ um en~ 
,parte,_a q uestã.o de discriminação de rendas thusiasta da política financeira do Governo, 
í'ederaes e estaduaes, que não é opportuna disco1·da do resgate do pape:-moeda. 
no presente debate, e combatendo a censura O orador, cujas opiniões a respeito, exter-

- feita por S. Ex. aos pequenos saldos dos nadu.s em pareceres, em discursos parlamen-
Correios e Telegraphos. • ·'" tares, em conferencias publicas e em elo• 

Apezar de se não tratar realmente de re- cumcntos officiaes, são bem conhecidas, não 
p:1rtições a que se deva pedir renda, melhor discutirá, no momento, a vantagemdoresga
é a situaçã.o actual dos pequenos sa.ldos do te de que ~en1pre foi apologista. Recordar-á, 
que a anterior, de que resultavam constantes apenas, que, quando Ministro da Fazenda, 
e grandes de{icits. resgatou 5.000:000$, não proseguindo nessa 

Pensa tambem S.Ex. que havendo uma ru- politica, devido á revolta federalista e a ou
brica- Arrendamentos e aforamentos- tor- tros factos que são bem conhecidos. 
na-se necessaria a rubrica- Foros. . Não pôJe concordar com a emenda do 

Esquece-se, porém, o no1n•e Deputado de seu nobré collega, referente ao imposto so
que aquelta rubrica orçamentaria refere-se bre vencimentos de funccionarios publicas. 
a arrendamentos e aforamentos autorizados Tinha vivos desejos de minorar as diffi.cul
pelo Congresso e cuja renda tem um fim es- dades dessa importante classe, mas attan
pecial. dendo á situação financeira que ainda não 

Para attender á observação do illustre col- está consolidada,, que ainda requer saldos, 
lega, teria de violar a lei que estabeleceu o não poude deixar de exigir dos nossos com
fundo de garantia. patriotas a continuação desse sacrificio que, 

Foi o honrado representante do Districto reconhece, é hem penoso. 
Federal, o Sr. Hemique Lagden, o quarto Em compensaç-ão acceitou, ligeiramente 
orador que se occupou do Orçamento da H.e- modificada, uma outra emenda do nobre 
ceita. representante mineiro, a que reduz ·o im-

Agradece a S. Ex. os generosos conceitos posto de consumo sobre o sal importado. 
que emittiu sobre os esforços do oradol' e O nobre Deputado por Minas, seu campa-
sobre o parecer em debate. nheiro de Commissão de Orçamento, veiu 

Sente não ter podislo dar parecer favora- depois justificar as suas restdcções ao pa
vel á emenda apresentada pot• S.Ex., isen- recer. Affirma S. Ex. que está com a opi
tando do paga.mento de dil•eitos aduaneiros ·nião do Sr. Ministro da Fazendu., exarada no 
o material importad·o pelos institutos pro- relatorio quanto ao imposto de fumo. 
fissionaes de't'L Capital. Está autorizado a declarar que o illustre 

Receiou que outras municipalidades vie!!!- Sr. Murtinho não concorda com a taxa lem-
sem pedir identico c tão largo favor. brada pelo funccionario que confeccionou o 

Salienta, entretanto, quo um desses esta- rela!orio ~esta _-part~. B' _21ma ~il_l2ples su~
bclecimcnt;os tem conseguido e.'Jsa jsenção g~stao do funccwnarw e nao opmiao do Ml-
om dous orçamentos consecutivos e o orador mstl'o. _ 
jámais se oppor<.t á concessão desse favor, Quanto á arrecadaçao de ~ens de ausent~s 
sempre que for de justiça. e defun~os, P.en~a que S. Ex .. ta~_!lem: nao 

o nobre collega, Dcpni;ado por s. Paulo, t~I~ razao. S1 nao lm na ~onst1tm.~ao dispo
Sr. Azevedo Marclues, sustentou a emenda Siçao expressa _9Ue autorize a _pnu~o a fazer 
de que é autor>, isentando de irp.postos os ~,s:~s arre~adaçoes, tambem na,o ve._para os 
-vencimsntos dos juizes do Disteicto Federal E,titdos, amda que esses ben;:; SeJam em 
por iss? que, em. sua. opinião, pertencem elle~ terras. . , O'"., d . -
á mag1stratura. federal e, como tal e em face 9s bens _de ~stran':'vnos por. ~c1sao dos 
do preceito constitucional não lJodem sof- tnbunaes sao arrecadctdos pelo JUIZO federal 
frer de-·contos; · ' e, quando l:a trata<!_os, pelos representantes 

::; das respectivas naçoes . 
. Acceita, para argumentar, a opinião do Entretanto, não tem duvida em acceitar a. 

nobre collega, isto é, que os juizes desta opinião do nobre Deputado, si assim entcn-
Capital são magistrados f"ederaes. der a Camara. 

Disco~·da, porém, da interpretação que Defendeu ainda o nobre Deputa.do por Mi-
s. E:x:. dá ao texto constitucional, porquanto nas a emenda do Sr. Julio Santos, que at1to-
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riza o Gov~rJio a, rever o regulâmento do 
sello e dá outras providencias. · 

Não acceitou a emenda: primeiro, porque 

. O oradol' não p3rtence ao numero daquel
les, que, na decadencia romana queriam pa
nem et circenses; elle per-tence ao numero da
q_uelles que sf1hem trf1halhat• em prol da Pa
tria e dos altos itüeresses da Republica. 
(.Muito bem; muito bem. O m·aclo1· d vivamente 
felicitado pelos seus collegas.) 

· a lei foi votada apenas ha dous annos, após 
largo debate na Camara ; segundo, porque 
clla foi solicitada como medida do ca.l'acter 
governamenta.l; terceit•o, porque va.e dando 
os melhores resultados, a ponto da renda as-
cender de sete mil a quinze mil contos. ·o Sr. Carlos de Novaes não 

Fallou em seguida o nobre Deputado pela vem fazer um discurso sobre o Orçamento 
Bahia, o Sr. Tosta, sobre o supposto au- da Receib tão bl'ilhanternente relatado pelo 
gmento de imposto sobre charutos da Bahia. illustre companheiro de representação. 
Não tem duvida em ficar no stato quo, depois Vem apenas justifica1• uma emenda que 
das explicações de S. Ex. a respeito do que ofl'ereceu no sentido de ser dotado com a 
allega o director da Recebedoria. . . · quantia de 20 contos o Instituto do D1•. Al-

BoP ultimo fallôu o nollre Deputado por varo Alvim. 
S. Paulo, o S1•; Adolpho Gordo. S. Ex. fez Quando apresentou a alludida emenda pra
um discurso puramente politi_eo. N~ste sen- tendü\ dar alguns e::;elarecimentos junto á 

.tido é que versarão as suas ultimas conside· Commissão; os seus aiTa.zet>es de 1° secre-
rações. · tario; porém, não o permittiram. 

Sente que as bancadas desta Camara não Sabem tmto;_; os gra.ndes serviços ctue a . 
estejam replectas para recordar a declaraç~o electricidade tem prestado ultimamente em 
do nobre leader da maioria, de que o Sr. Pre~ suas applicações therapeuticas. · 
sidentõ da Repulüica não intervem nem in- . E' assim que muitas molestias que até bem 
terveiu jamais na verificação de poderes o, pouco tempo só poderiam ser curadas com a 
portanto, na verificação de poder~s do seu remoção de doentes para este ou aquelle . 
Estado. Sabe q_ue nos corredores desta Casa ponto, a electricidade tem consegui,lo de-_ 
se diz o contrario. bellar. E' o caso do beriberi, molestia quo 

E' levado a acceitar esta affirmação, por gra::;sa no norte do Brazil. 
que tem cousciencia de que nesta .Casa é um Int."elizmente, e.sta molestia. ataca muito os 
dos homens que mais se teem esforçado, que. nossos officiaes tanto do exercito como da 
mais decidido apoio teem prestado á política marinha, como suecedeu com a com missão 
do Governo actual. . do Amapá. 

Já que fez referencia a · este facto, faz Sabe a Camara que para montar um esta.~ 
ainda uma outra ao deixar a tribuna. belecimento compl.eto e perfeito como é o 

O seu nobre collega de bancada, o Sr. An- dymtmo-therapeutico do Dr. Alvim é ne- , · 
tonio Bastos, ainda hJntem e mais de uma csssario não pequena quantia ; ao contrat·io, 
vez apontou ao ora,lol', como unica conducta requer grandes dispendios não só de quem 
correcta, o caminho da opposição ao Sr. o monta, mas da parte dos doentes que o 
Campos Salles. · procuram. 
· A um aparte do Sr. Antonio Bastos, res- Em geral, os nossos off:lciaes victimados 
ponde o orador que o nobre Deputado ainda pela beriberi são pobres e são obrigados 1 
moço subalterniza os grandes interesses o seguir com suas familia.s paea va,rios ponto~ 
aspirações do pa.iz á mesqui>:~_ha política do p<dz, com gt·a,ndes sacl'ificios pccunia
local, aos bastardos interesses da politicagem. rios. Si for approvada a sua emenda, quo 

Não acceita a intimação de S. Ex. não. acarreta despeza para o era rio publico, 
Sabe o orador o que deve a si mesmo, o pois pede as sobras das loterias, apresl'3ntarâ 

que deve ao seu paiz · U.e trabalho e esforço em 3"' discussão uma outra determinando 
(apoiados geraes), para comprehender que o tratamento obriga,torio e gratuito para 
qualquer que sejam os seus dissentimentos certo numet'O de officiaes. . 
da política local, as sua,s amarguras, n~o No cas? da e_menaa ser approvada em. se- -
tem o direito, nesta hora que a sua Patrra gunda dtscussao, o orador apresentara. na 
geme ao peso de grandes crises financeiras terceira discussão outra, emenda ampliatlva 
e economicas, quando a Republicasevê sitia- e- expli~ativ:a da primeira, declarando quaes 
da por todos os lados, de negar a sua colla- os seus mtmtos e qual o modo por que de:rem · 
boração sincera e dediCada á reconstrucção se1• prestados os favores de que ella co~1~a. 
da. sua economia. Refere-se o orador ao franco e dectdido 

Já viu annunciada a proxima partida do acolhimento que mereceu da imprensa o os
nobt•e Deputado para a Europa. Vá; mas tabelecimento ao qual a emenda vae bene· 
consinta. que o obscuro orador continue aqui, ficiaL' e salienta mais uma. vez a circumstan
nesta Camara, a dar o seu es~orço áqu.illo j cia de q_ue o Gov~rnonão .te~á.de d~speuder 
'lHO suppõe o bom da sua Patr1a. cousa alguma, po1s que o auxtho é t1rado do . 



Câmara dos Deputados -Impresso em 21/05/2015 09: 19 - Página 6 de 27 

Al'í.NA.I!):S DA OAMAH.A 

producto elas lotei·ias. Lcmbl'a ainda o ol'ador 
que os goV(11'!10S dos mais culto$ paizes da 
Europa, entre os quaes os da Allemanha, 
Austria e Dinamarca, subvenciona,m com 
avultadas quantias os estabelecimentos dest;~ 
o1•dem qUL~ lá existem. . - · 

Dadas estas oxplica.ções, espera que ~na 
emenda, que visa um fim tão u.til e patl'l o
ti.co, merecerá a approv<:~.ção (la Camar<1. 

Norrueira .Juniot·, Moreira da. Silva, Bueno 
de ~\ndrada, C i ncinato Braga., João Candido, 
Ba.r bosa Lima, Marçal Escobar, Soare::; dos 
Santos, Francise0 Alencastro e Campos Car
tier. 

Passa-se tl. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

· ( llfuito bem ; muito bem)· E' annunciada a 2(1. discussão do projecto 
Fica a discussão adia(la pela hora. n. 105 A, de 1901, do Senado,. creand~· no 

. Coinpareceram mab o.~ Srs. Carlos Mra"' Districto Federal mttis um offic10 de registro 
cellino, Albuquerque Serejo, Artl~m· L~mos, I de-hypotllecas com a designação de terceiro_. 
Antonio Ba;;to~, Indio do Brazll. Lmz Do
in1n()'ue.-:;, Joaquim Pires, Raymundo Arthur, 
Tho~az Accioly, Virgilio Brigido, João ~o
pes, Francisco Sá, Eloy de Souza,· Peretra 
Reis, Lima Filho, Trindade, Camíllo de Ho~· 
landa, Ermirio Coutinho, Celso de Souza.,T.el
xeira de Sá, Malaquias GonçaJves, Mol'Gn'a 
Alvea Pedro Pernambuco, Affonso Costa, 
:E_;pamfnondas Gra.cip.dõ, Rodrigues Dori.tt, 
Castro Rebello, Augusto França, Tosta., lVIll
ton Eurrenio Toul'inllO, Paula Guimarães, 
Ad~lbert~ Guimarães, Augusto de Frdt<~s, 
Galdino Loreto, Pinheit·o Junior, José Mon-

. járdim, Heredia de Sá, Nelson de . Vascon
cellos, Oscar Godoy, Sei Fl'eire, Ba.r~~os 

. Franco Junior, Custo(lio Coelho: Pereu·_a 
· · Lima; 1viartü1s Teixeira, Gastão da Cunha, 

José Bouif<:~ocio. Monteiro da Silveira, AU.a.l
berto Férraz, LC~<mounier Godoft•edo, Heni.·~-

. que Salles, Mayrink, Padua Rezende, Valms 
de Castro, Luiz Piza, Hermenegildo de Mo
raes, Ovir1io Abrantes, Benedicto de Souza, 
Lindolpho Serra, Lameulla Lins, Angelo Pi
nheiro Rivadavia Corrêa, Aureliano Bar
bosa e'Diogo Fortuna! 

Deixam de comparecer com causa partici
pada os Srs. Urbano ·Santos, Jos<i. Boiteux, 
Peàrb Ghermont, Rodriguc,; Fernandes, Gt~e
dellm i'viourão, Augusto Severo, Silva Mttr·Iz, 
Estacio Coimbra., Comelio (la, Fon:;ecct, Fran
cisco Sodré, Manoel Caetano, Vergne de 
Abreu, Marcolino Mourct,Dio.nysio Corqueira., 
Celso dos Reis, Sa.mpaio Ferraz, Raul Bar
roso, Mn.rtinho Campos, . Pel'eira dos Santos, 
Aureliano dos Santos, Rangel Pestana, Es
tevão Lobo, Virin.to Mascarenhas, Penido 
FUho, Nocesio Ta. vares, ~ntonio Zach<1ria:'J, 

· Landulpho de Magalhães, Arthur Torres, 
Lindolpho Caetn.no, Miranda Azev~do, . Gus· 
tavo Godoy, Oliveira Braga, Antomo Cm~ra, 
Manoel. Alves, Xavier do Valle, Francisco 
Mour<1,Victorino Monteiro e Pinto r1a Rocha. 

E sem~ C:liiStt o;:; Srs. Sct Peixoto, Juã.o 
Gayoso, i'>erJil'a de Lym, Araujo Góes, Syl
vio Romcro, Felix Gaspar, Rmlt'igue~ Lim<~, 
Eduardo Ramos, Irincu Machado, Augusto de 
Vasconcellos, Antonino Fialho, Joaquim Bl'e
ves, Monteiro de D~\l'l~os, Ildefonso Alvim, 

O Sr: Presidente -Tem a palavra 
o Sr. Neiva. 

·o Sr. Neiva..-No·momento em que 
o orador assoma · á tribuna desta Camara, 
que faz pa.rte .do Congresso Brazileiro, um 
outro Congresso que, inquestionavelmente, 
attrahe a attenção de todo o paiz, realiza a 
sua reunião . de .instaJlaÇão com a presença 
do Se Presidente da RepU:blica e do Sr. Mi
nistro da. Indnstria. Oxalá, que os esforços 
dos :3eus iniciadorJs sejain largamente com
pensados com fructos beneficos, e desdo já o 
orador declara solemnemen te que será nesta 
Ca,sa um éco constante em favor das me
di.Jas pralic::ts, que esso Congre:lso .votar; no 
intuito nobre e patriotico de arra.ncar a 
lavoura das· gan·;ts (lo aniquillc.tmento, _ em 
que ella se estoi•ce, ella que é uma das forças 
vitaes deste paiz, e quo tanto concorre para 
o progees~o do seu Estado natal. (Apoiados). 

.Muito bem andou a Mesa da Camara que 
nomeou uma commissã.o de Deputados para. 
a..Compauhai· os trabal110s do Congresso, ~ntre 
os quaes seu competente collega, antigo o 
prcz<tdo amigo, o illustrc conselheiro Sodré. 

Preoccupa t;tmbem o e .~pidto do qrador, e 
naturalmente do toda á Camara, um outro 
facto elo dia e e.,to de natureza política: a 
reunião da, ConvcnÇ'.àO, <JUO den~r_? de poucas 
horas se realizará e donde surgu·ao os nomes 
dos c::~n<lidatos á p~caidenci~ e víco-pl'e~
del}Cia da Republica, qua terao a sagraçao 
da escolha popular. _ 

Outro acontecimento de monta, que nao 
podia. ser esquecido, pois que na historia 
O'a:nhou as proporções esculpturaes de umn. 
~ontanha, a.vassala a imaginação do ora~or: 
tr;th··Se dcss:t celelH'a.ção que a glorwsa 
Italia hoje realiza, lembrando a data aurea 
da entrada das tropas gariba.ldüuts na ci
<lndc otoemv embol'a. o Ol'iulor houvesse om 
tempo na Imprensa cmi~tido sou ,juizo in
i'enso ~i, essa invasão. 

:\Ias .20 de sotembl'o nã.o é unicamonto uma. 
data; ii;a1íana: é tambem uma data brazi
l.eira,, Elh1. lembra es!la. lleroica, tentativa, díl. 
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l~epublica Piratintns, g_ue na sua curta du- queza com que já discutiu ba anuo esse pro 
ração deixou na historia o sulco luminoso de jec.to, a que o Congresso em boa hora matou, 
uma época immorrodoura. e, no entanto, senti<t então as difficnldades 

A Arte tem tambem no dia. de lt)jC o seu J.e uma luta que ia teavat' com um talento 
culto: mais. tarde verá cantada no Lyrico o pt'ochtmado pela imprensa, como é o illustre 
extraordínari::J drama lyrlco de Leopoldo Mi- lJr. Azevedo Ma,rques. 
guez-Saldm~es-que já mereceu da crHica, Seu intento é esclarecer-se: não cabala; 
indígena o a.pplauso c ü, sagraçã'J un<1nime. não insta, dis;ute; não suppliclt, argumen-

Nínguem pod01;â. dizer quo o ori1dor csteja tará. · 
a divagar; factos desta natureza não podem Pecle supplice quando se trata dos inter• 
passar esquecidos neste Congresso, onde de- esses immediato.J; palpitantes de sua qüeridâ 
vem reflectir toilos o:3 assumptos c1ue sere- Bahill., mas son intento no caso vertente, 
!acionam com a agricultura, com a politica, limita-se a esclarocet·~se e, para dar arrllas. 
com a historia da Patria e de uma ni1ção de seu proceder, não trepidará em dar seu 
il.miga. e com ·essa sublime Arte que immor- voto ao projocto, si o convencerem de sua 

· talizou Cal'los Gomes. . · . necessid<:tde. 
Commetteria, p.)rém, grave injustiça, si na Não está a increpar a Commissão de 

enunciação dê todos esses factos não recor- Justiça, onde conta 1)atricios, amigos, e -
dasse tambem. uma Ctl'cumstancia impor- muitq meno.'l o seu illustre collega, re- . · 
tantissima: o MunicilJio Federal festejahoje pr>esentantc de Minas, cujos talentos apre-
o anniversario da sua autonomia, o que· foi cia, cujos traba.lhos louva, ernbora, com 
uma das victorias do actual regimen. E nin- franqueza, delles clissinta, em um ou outro 
guem mais poderá pensar que o orador está ponto que julga antagonicos com as expan
divagando. · - sões. democra,ticas quo visa a RepubUca.-

0 asslimpto de que trata o projecto em Tambem faz parto de Commissão e não se 
debate diz com a justiça local e· o orarlor incommoda si seus proprios collegas não lhe 
estáno Districto Federal.. (Risos e apoiados.) acceitam a opinião. . 
O projecto visa a creação de um logar para Define o que ·é commissão parlamentar, 
o qual já ha um candidato indicado. O ~ra- qúa.es seus fins, e mostra ser o principal-o 
dor faz votos para g_ue esse candidato tenha examinar as q_uestões, elucidando-as para· 
uma nomeação, mas porque sejam e'lses os que os Deputados, que não· podem estudar 
seus vôtos, não de-ve co:n_sentir ein que pro- todos os assumptos simultaneamente, te- · 
jecto de tão alta monta, QUO contém medida nham uma opinião dos competentes q_ue os
já denegada pelo Congresso, sJja adaptado colheram pai.'a e . .;clarecel"OS. 
por acclamação, á revelia Llos Deputados. Arlmira e tem vivo enthusiasmo pelos ta
E' assumpto que deve ser estudado medita- lentos do relator, e sente delle estar div;or~ 
damente. ciado neste ponto. 

Affeito a fallar com tod,\ sincePidade e le- o s1~. ALFREDo PINTo-Rétribuo a v. Ex •. 
aldade, habituado ás lut,~s e disposto a ellas 
em qualquer terreno, quando se dê~ a oppor- O SH.. NEIVA diz que nada, produz que 
tunida.de, faz, om a guen'<t üo ftanc<), or<t a mereça a,ümil'ação · 
guerrilha, ora a guerra de fa.ce á face, a - O SI{. FAUSTO CARDoso-Tflm sempre 0 
peito descoberto. scmpt·c : quando tnêLis não fosse, lxtshtva 

Portanto,si ctuizesse, continm.l.l'Ía a guer-ra 1sto: ú um homem c1ue faz do coração phanal 
de flanco, potlel-a-hht fazer; e -vv. EE:x. da vida. 
nestes oito annos de cordma . amisto.>a, 0 SR. NEIVA- E por eU e que est<L; 'ora, 
sabem pGrfeitameútetlue o oradór,natureza sangrando. (Riso.) 
rabelde, indisciplin<tda, não _afieito a uma 
obediência, que muitàs vezes parece mu- UlVr SR. DEPUT.A.Dó- E3ü~ jorrando luz. 
$ulmana, acostumou-se, desde muito moço, O SR. NEIVA. pede o requerimento de infor-
talvezporque não conheceu pae, talvez por- mação apresentado pelo seu disGincto ami
que veiu da pobreza, sem recmsos, acos- go e collega o Sr. Tosta e declal'a que 
tumou-se a levantar a cabeça e só obedecer elle lla de ~ér votado por un<mimidade ; 
aos impulsos da affeição sincera e de ami- pois ha de ter os votos dos que acompa
zade decidida,. nlunu qttancl -mêmc o Governo, mesmo por-

Porbnto, quando entendesse g_ue havii1 de que não comprehcndo quc.despr(_3zem elles a 
continuar nesse syste:wl, de comlmte, nio opinii'io competente di1quelle, que ainda ha 
havória, quem dolle o di;;suadisse, salvo si pouc:o tempo, tinha,mos a fortuna de contar 
materialmente, ficasse impossibilitado de en!;re no:>sõs collegas, C(),lmo, set·eno, cor
empregar os meios que estão a seu alcance. r·ccto e attenJioso,. intelligente e h:.tbil di
Não cogita mais de taes meios de guerra. Está rigindo a sua egregut banca.da, a wdos aca
na tribm]a a, discutir; o fal-o-lm com a fmn- ~ tande, o procurando ser agradavel ; tendo 
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uma palavra de bonda,de par~ um, uma, ex
pressão mesmo de miserieordia para os que 
della procisassem,e que hoje embol'a cha.mado 
ás altitudes do Poder Executivo, parece que 
não mudou, pois conti:1üa a dispensar-nos a 
mesma, lhaneza. 

Como, pois, não ouvil-o, quando é ellc o 
chefe supremo do Poder Judiciario? ! Ap
pella o ora,dor principalmente para a ban

, cada mineir<t, e não será em vão o seu ap
pollo. 

Quanto ao:~ opposicionistas-elles não o 
são systhematicameni;e, collocam os prin
cípios acima dos caprichos ; teem o de;,;ejo 
natural de votar bem olucidados os a.s
sumptos, e os seus apartes fitvor~vcis são 
.provas cfficazes, de que acceitarão esse re

C<tnteloso entende que deve consultar; tem 
medo dos novos moldes. Pelo antigo systoma 
concluirla amanhã. seu discurso, pelo moder
no, falta hoj~. <tma,nhã. .j(t. se conta como se
gundo discur.'lo, mnbo1•a seja positivamente 
a continuaçã.o ; todavia acccntua, c1ue o que 
o:;tú discutindo(\ o al't. }e, si ama.nhã. não 
puuel' findar vae ao salte:tdo (1·iso) isto- é 
voltará.. para a 3"' discus~ão. (11Iuito hem.) 

Fica a discussão adiada pela hora. 
Passa-se á hora destinada ao expediente. 

O §r. Carlos de Novaes (1° Se
c,·ek w·io ) declara que não ha expc<.liente 
sobre a Mesa. 

querimento, que outro objcctivo não tem O §r. Ila.odolpb.o Paixão -
:sinão o de apurar a. verdade. (Apoiados). Se. Presidente, pedi a palavra sómentepara 

O orador nota que rlivagou um pouco tra- apresentai' á J',;Ie.::a um voto de solidariedade 
tfl,ndo da. divisão politica. no Pa.rlamcnto, _dos fabricantes de lacticinios ao projecto que 
porque aguardava o Diario do Cong1·esso, tive a honra. de apresentar, relativo a im
que solicitou da Mesa, e que tão taedio fui, posto sobro os me,;;mos lacticinios. E peço 
ainda assim um pouco menos de quo é o. a V. Ex. ClUO mande pul}liC<ir não só este 
mesmo para chegar pela ma.nhã á sua r e- voto de solidarietlade; como aquelle que fôra 
sidencia. Devolvel-o-lla, porque tem por enuereçado a :1 Congresso Mineiro pelos mes
habito restituir o que lhe ni'to pertence. mos fabricantes, para que se elucide a ma-

-Lê os primeiros quesitos· do requerimento teria. 
de informaç>:õe::l do Sr. Tosta, antes de 
continuar na analyse, lemln•a que si já fosse 
·disposição regimental<"). indicaç~ão Hasslochcr, 
permittindo a leitura dos discursos, o orador 
della se aproveitaria, receioso de orar 

O Sr. President.e - O pedido do 
nobre Deputado será opportunamente satis-
feito. · 

Sobre assumpto attinente (L nossa legislação, DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. RODOLPHO 
e que diz respeito tL Constituição e quiçá a 
interpretações. Discutindo verbalmente o 
assumpto, tem medo de gaguejar. 

0 SR. MOREIRA ·ALVES- V. Ex. gaguoj tt 
quando quer; é um gago convencional. 

O SR. NEIVA.-Não, nio é da convenção, 
já foi. (Ri-so.) 

Dividiu sua oração em tres partes;· na 
primeira provou a t•a.zão que h a. p<wa a Ca
mara votar pur unanimidade gregos e 
troyanos, (quaes serio os gregos ?) o reque
rimento; começa. .a segunua parte que 
concerne aos itens ; em terceiro lugar, fun
damentará emendas. 

Pede que fique registrada a. opinião do 
Sr. Hasslocher- de que e~se emprego já 
está indicado para quem seja; que S. E:c 
apresentará emenda crea.ndo mais <lous cat'
torios, e que acha. conveniente a suppres
são do concm·so; louva-o mais uma vez e 
acompanhal-o-ha em pa,rte. 

A um apar·to sol1ro a indopendcncia do 
poderes, diz que u.dia Cí:ho· hLdo da questão; 
ora trata apenas do que c~tá pentlente do 
debate; mas a hora cst:i. dada, c é ol1rigado 
a concluir, quando encetava a segLmda parte 
do seu discurso, 

PAIXÃO 

Srs. Membros do Congresso Nacional
Os a.baixo assignados, inrlustria.3s, estabele
cidos na cidade ·do Uberaba,, do Estado de 
l\Eoas Geram;, veem, na ma.is completa soli
dariedade, pl'csta.J' ó seu apoio à repr. •son
tação que vos foi dirigida por in termedio do 
honrado Sr. Padua Rczemlc, firmad<L por 
varios f<~bricantes de manteiga do nosso Es· 
tado. 

A industria que exercemos merece da parte 
do Congresso Nacional a maxima attenção, 
corno os favores que de sua situação cco
nomica decorrem e se impõem. Tal tem 
sido, ultimamente, a discussão que a seu 
respeito se levantou no seio do Congresso, 
como fóra delle, que julgamos ocioso pre
tender mais dizer, elucida<la como se acha a 
ma teria. O que, com relação ao nosso caso, 
poderíamos dizer-posição da nossa fabrica 
u. imla, mais do que as outras, sujeita aos 
exaggerados frete;) de transportes--não o 
iiLrcmos, porque vossas luzes supprirão a 
dcficiencia propo~:ital desta representação, 
cujo fim principal é, além de mostrar a soli
dariedade de vistas e de sentir dos indus
triacs de lacticin_ios,prestar uma homenagem 
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aos honrados Srs. Rodolpho Paixão e Pn.dua! O pcior é. que os esforços do industrial, 
Rezende, pelo patriotico projecto de lei_ q. uo a.~· c.9m. relação . . á. industria, o~jccto desta., não 
respeito o1l'creceru.m á vossa deliberaçao. sao compcnsa~os, como dcv1am. 

Como complemento do que n~s rc.:;ta. !1 ~n<lo ?On:'lpml. con~rn. clla ; rn.lta d~ m~-
pondcrar, junta.mo' a l'Cpt'csentaçM t!UC~U'l- terta. pr11na na, m.olhda de uma a.pphcaçao 
O'imos ao Cül10'l'Csso Estn.dual, cujus cons1de- razoé1.yel o econonnca; a que se aufere, cara; 
~andos appli~tun-se perfeitamente ao que mão tle obra olevad.issirni?' ; fretes de trans
Dra, nós industriaes, pretendemos obter de portes ex~gerados, c unpostos estaduae3 
vosso patriotismo e de vossa sabedoria. que <.~tt·opluam o natural dcsdob1•amento e 

d t b d 1901 _r. n- augmento da inclustria nascente. 
U_berab;;t, ? e se. Gm ro e • "u com relação á m:mte1ga, o imposto de ex-

quetra, Rtõewo & BOJ ges. port;tçã.o é injustificct vel e. até mesmo ve-
- xa~r~. · 

REPRESENTAÇAO AO CONGRESSO MINEIRO Actu:.t1mente, l1 pauta é do 100 réiS por 
. . . . . kilo, descontada a tara, confot•me oenvolucro 

Srs. Memhr?s do Congresso Leg1slattvo d_o r em que é exportada a manteiga. 
Estado de Mmas-Pr~valecendo-nos .do~ ~1- Pois bem ; . o industrial não vende a. va-
rei tos de representaç?-o q_?.e a. Co.nstlt~Iça~ rejo, vende por atacado. 
do Estado confere ao ctdadao mme1ro, ':_tmos Calcule-se, como por exemplo, o nos~o 
dirigir esta a VV. EExs ·' ::ta. persuaçao de caso, e vcr-se-h11 que a industria, assim tri
que cumprimos. um dever _91Vlco, ,chamand~ butada., está economicamente impossibiti
vossas esclarectda.~ atten~o~s ~ata Ul~l dos tad.a de viver. 
problemas economiCos do, VIda wdustr1al do Vamos dar aqui elementos parn, um cal-
Estado, que pede immediata solução. culo. 

E' conhecido o des!3nvolv~mento que .n~s~es o imposto-100 réis por kilo, frete da 
ultimas tempos a 111dustna dos lactlCmtOs Mogyana, ao cambio de 13 pence, como 
teiu tomauo ~o Estado. · . . . encomm,en'da (manteiga, genero de facil 

Contam-se Jft bastantes fa1mca.s~ prm.Clp.al- deterioração , quando fresca, precisa da 
mente de manteiga, e ~ :producçao mme1ra O'rande velocidade p:~.ra suaexpedição) até 
igualmente se faz senttr nos grandes mer- s. Paulo, por exemplo, 230 réi.~ por kilo; 
cados consumidores. . preço do le·ite, por litl'O, 150 réís,-e, tra-

0 Jornal do Conmz,me1·cw no seu ?'et~·ospec~o ballutndo-sc com operarios llUC vencem 
do anno passa.do a.ccentuou um~ dnmnut- por dia. no mínimo, 3.500 i'óis, ter-se-ha, 
ção <le 21.120 ca~xa.s. do mantetga.'l, .~5mdo evitlente~entc, dcmonstr<1do <t · impossibi
pn.rn, 1900-~0. ~b. c~lxa~, contra 5l.2:)0 em lidade do Incro a que a.lludimos, diante f!._o 
1899. Essa dumnmç.ao, Sl bem occas10nada pro1;o do vondtt por a. tacado -4.500 1·ezs 
por mottvos conhe~ld?s, quaes o.s re:mltan· por kilo, sujeito ainda <.ts (lOSlJCZa.s de com
tos da crise ocunom1ca. financetra, quo 0 missã.o, cn.rretos, etc .. etc. 
paiz actualment~ l!lo1fl'O, em part?, . tovo Não dosconlwcolllOf:i quo [~ União tem 
logar pelos S~?-PPt'lmentos de. mant?rg~ n~- feito algo po1• c,;ta industria,, o ainda n.go!n. 
cional, que vwrmn preencher. oss~ cla.t o da na Cn.ma!'a dos St'd. Doput11dos Fodera.es, nao 
importação, no mm•ca~o do ~10. autortzaHdo pu.:-;sou despercebida css:.~ questão. 
a inscrever a prl.!ducçao n~cwnat om quar&~ Elovn.ram-sc t;txas do impurtação po.rD. a. 
Jogar, pois é log1co. co~lun·-se quo n.s 6._99.:> manteiga pura o pa.t•a· n.s margarinas; mas, 
caixas de p1·ocerlenczas cltve1·sas,. como diz 0 de qup sel'VO esso auxilio quasi nullo 1 
n~t1·ospecto cita.d,9, fossem ~acwnaes. , Contra. o cstrangeü•o não P_9(tcmos luta1•, 

Assim posto, na.o é . temeridade aJlirmar- porque ello tem o que nós nao temos: ma
se que do Minn.s saluu, om grande pa1•to, teria prima barata, mão de ob1•a barata, 
esse supprimento, porqua.nto notav~l tem transportes reduzidos, machinas por p!'eços 
sido, como já. dissemos,. o desenvol~Jmen~o que não poderemos obter, por isso z~es~o 
dessa. industr1a entro. n~s quo, com mais arma.do para uma luta na. qua.l, a pnon se 
vantagens do que os stmllares de Santa Ca- pôde annunciar a victoria delle ! . 
thar-ina e outras proced?ncias, procuram 0 Oll pequenos favores da. União, no em tanto, 
mercu.do do Rio de Janetro. não foram so(J'uidos do iguaes pelo Estado. 

Facil é comprehonder-~e tamb.em o ~sf~rço Até o mez pa.ssado a pauta era. de 120 r.éis 
quo tem emprcgadl) o m~ustria! mrneirJ, por ldlo, e não nos consta c1ue tenha h~v1do 
collocando c;:tpita!3s nessa. mdustr1a. _ trabalho algum para olJter-se a roducçao de 
. E' conhecido atnda. que a prod.ucçao, em ta,rifu.s. 
Minas · actualmente, excepção da, quo tea- o facto commercial é este : a manteiga 
tamos' vae diminuindo, e a do ca.fe está em nacional vende-se cJm difficuld~~dc enorme, 
luta t~l, que assusta o seu futuro ! em concurtencia com a estmng~ira., e o in-

Bom seria sô isso! dustrial ve-se nas pontas deste düemma: ou 
Camara Vol. V. . 27 
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vendei' com prejuízo, ou ver sou stock se 
- avolumar sem encontra,r sahiua para, elle. 

Os poderes publicas teem sido indi1I'er.:mtcs 
a esse. estado de cousas, cobra o imposto, ou 
nao cobra; mas n110 cog;·tam de saber "si o Es
tado produz ou não. 

E' uma illusão, um engano; mais vale 1n·o
duzi1· e niio cob1·a,·, do que pi·etencle1· cobrm· c 
nüo ter de quem. cobrar : eis toda a questão 
na sua mais simples expressão. 
. Ap1·otecçao, portanto, á nossa industria, 

se impõe, sob pena de vel-a morrer. 
Ainda agora, illustre homem de estado, 

quo foi ministro da agricultura na actual 
administração, escreveu verdades a es.:;e 
respeito em importantíssimo editorial do 
J01·nal do Commc1·cio, do Rio, e fez, com 
argumentos irrefutaveis, a apologia da 
p1·otecçc1o, nos termos que nós a comprehen
demos e queremos, que são as do Exm. Sr. 
Dr. Americo Werneck. 

Traçou. com a mão de mestre, . o quadro 
real da nossa situação economica. E nem 
outra cousa fizeram as nações, que hoje nos 
enfrentam o nos esmagam com a sua JJ~O
ducção. 

Dentre os exemplos quo poderemos citar, 
destacaremos os Estados Unidos da America 
do Norte que, com relação ao:: lacticinios, 
assombram o mundo com resultados da sua 
industria. 

Chegaram, ao que clzegm·am, mas protegen
do antes de tudo e ainda, hoje protegem. 

-l!Iac-l[inlcy a maior persJnificação do 
proteccionismo, subindo ao poder-supremo 
magistrauo da grande nação-em nome 
mesmo dessa b<tndeira. 

Parn. corroborarmos, o c1ue vamos asse~ 
vorando, citaremos ainda mais o que o mi
nistro da agri~ultura da União Americana 
no seu relatorio de 1899 diz. 

Lê-se <i, pagina 381: «Nenhum ramo da 
agricultura nos Estados Unidos fez ma,jor 
progressJ do CJ.Ue o dos lacticinos durante o 
XIX soculo. 

Nenhum outl'o recebeu maiores. e mais 
directos favores da arte, rlos inventos, das 
luzes da sclcncia moderna e da competencia 
de operarios babeis. Organizações coopel'a
tivas e commei•ciaes formaram-se para con
duzirem os negocios locaes e defender os 
negocios locaes e defender seus geracs inter
esses. Leis estaduaes e subvenções (o1·am 
'Votadas pm·a animw· e desenvolver essa in
dustria. (Os gryphos são nossos.) Os lacti
cinios tnrnaram-se a espociliuado dos distt·i
ctos de ârea vasta, em differonte.3 partes do 
paiz. Actualmente é considerada essa in
dustria como entre as mais progressivas c 
grandemente desenvolvida nos diversos sys
temas de exploração agrícola nos Estados 
Unidos. » 

Foi protegendo que a industria do leite 
na Uniãõ do Norte, chegou a o3to resultauo 
em 1899: 

1'1'Ianteiga 1.430.000.000 libras, ho valor 
de 257:400.000. 

Queijos 300.000.000 libras, no valor de 
27:000. 000. 

Leite 2.090.000.000 de galões, no valor de 
167: 000. 000 vendendo-se a libra de man
teig-a (cerca de me.io kilo) na média, a 18 
conta vos ; o queijo a 9 conta vos, e o leite, 
a 8 centavos o galão (4,h5), com· uma po
pulação bovina assim discrimanada: 

ll. 000.000 de vaccas destinadas ;is fa· 
h ricas de manteiga ; 

1.000.000 de vaccas destinadas ao fabrico 
do qneijo, e 5.500.000 de vaccas destinadas 
exclusivamente à .producção do leite. 

Conclue nssim, na parte referente aos la.
cticinios, o ministro o seu relatorio : 

« Todos esses algarismos dão um total 
para os lacticiniôs produzidos no paiz 
equivalente a 451.600.000. Si a esse total 
se reunir o valor do soro do leite, do soro da 
m<tnteiga e dos demais productos que se · 
possam annualmente aproveitar do leite 
parn. os fins d<~ alimentação, o tota.l annual 
desses productos excedo de 500. 000.000. 
Affirmando esses dados como exactos, mos
tram elles que a importancia commercial 
dos lacticinios nos Estados Unidos é tal quo 
impõe. a maior attenção e justitlca todas as 
medidas razoaveis para defender seus inter-
esses. » -

Tudo isso que <i.cabamos de citn.r é grande, 
é assombroso, mas não se fez c nem so 
poderia f<i.zer sem o alto criterio adminis
trativo daquella governação admiravel: com
prchendcndo o problema sob a sna f'órm<:~ 
essencial, deu-lho tudó o que prccis<tva para 
viver e prospet·ar. Leis estaduaes e subven
çõcs-state la1os anel aproprial.ions of'money
no dizm· do ministro americano, foram as 
base.;, os alicerces, ainda mais auxillados 
por todos os f; ~vores, de uma, p1·ot:ccça:o bem 
entendid<~ suggerira durante o largo espaço 
de um scculo de trabalho, ob3crvações, mo
lhor<~mcntos e protecção. Pttrtindo desse 
ponto e com essa orientação, fatalmente 
chegar-se:hia ao resultado deslumbrante quo 
acabamos. de mostr<l;r. 

Porque não se f<J.rá o mesmo entre nós~ 
Si a nossa situação economica é preca

ria-diga-se a veJ•dn.de-ella só poderá ser 
de bcllada trabalhando-se e produzindo-se. 
:Mas, para tr<obalhal' e produzir são neces
sarios 1neios e luc1·os. 

Querer o contrar·io, é uma utopia. Para 
compctcnci<1s como as voss<~s n?io ha mister 
desenvolver a these. E nem so diga, que 
somos os unicos a reclamar. A tê por inter· 
mecHo d~ Sociedade Nacioh~l de ,Agricultura, 
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recla.m.es ne:;te sentido se levant:wam diri
gidos ttos poderes publkos do Es1;ado. 

Queremos pouco, uma vez que o muito 
não é possível pedir: -hasta-nos, por em
quanto, a isençao do imposto de exportação. 

Quando a industria dos tacticinios en Lre 
nós attingir ao seu apogeo- forte de vida 
e capaz de lutar contra as similares uo 
estrangeiro - então, sim, deverá ella con
correr -para a riqueza do Estado. 

com competcncia o fazia, no momento, como 
o juiz presidente do Tl'ibuna.l do Jury, o di
rector dos Corr·oios mantem-se de nm modo 
illngat e.arbítrario a sustentar uma theoria. 
que nem a propeia lei cogita, nem o simples 
reguL.tmento desta repartição pôde man
ter. 

Antes disso, é matai-a no n,tsccdouro, sem 
vantagem pu.ra nínguem. 

Sômente das vossas luzes e d.o vosso pa
triotismo, hem compenetrados da vossa no
bilissima missão, depende o successo de uma 
das mais interessantes imlustras mineiru.s. 

Aguardanuo vo:ssa decisão. 
Saude e fratet·nidade.- Junqueira, Ribeiro 

&: Borges. 
Uberaba, 16 de junho de 1901.» 
Fica sobre a mesa até ulterior deliberação 

o seguinte 

PROJEOTO 

O Congresso Naciona.l resolve: 
Art. L° Fica antorizatlo o ramo executivo 

do pocler publico a abrir o credito ncces
sario <W Ministerio das Relações Extel'iorcs 
para, a manutcnç'ií.o do consulado de Napotcs, 
assim como a. ct'car um consulado em Glas
gow e outro em Southampton, a.beintlo para, 
isso igualmente os creditas peecisos. 

Art. 2. o São revogadas as disposições om 
contrario. 

Sala da.ssessões, 20 de setembro de 1901. 
- Al(rcclo Varella. 

E' salJido que o regulamento daquella ro
JXtrtição diz frà.ncamontc quo esses emprega
dos quü.ndo ~orteiados para o Jury, poderão, 
meditmtc requisição, voltar para os logares 
que exercem, uma. vez qncojuiz não os requi
site quando im1wescimlivcl a, smt presença 
âc1uelle tribunal, por m·gcncia, que de mo
monto póde solJrevir. 

O Sr. director dos Correios, tendo recebido 
umn. communlcação, como disse ha pouco, 
delicada, c01·tez, com a m:1ior urbanidade, 
partida de uma autoridade digna. de acata
mento, teaquejacla e conhecedora das leis que 
cstã.o em vigor e disteihuidora de justiça, e 
que cumpria ser res}'leitada, o Sr. director 
dos Correios, convencido da verdaue e ini
quidade quo commette, pois sente-se o seu 
í'<tl::mamento nt; permuta, estabelecida de 
ofli.cios entro elle e o JUl'y, mantem-se de 
um modo t:1l que acima. deite pcwece não 
llavm• mais ninguem, nem leis mesmo. 

O que é certo é que além dos descontos 
quo so est<t ützendo, além da mtí. vontade, e 
até mo:5mo um corto rancOr quo já se foz 
~entir, o quo<~ cePto, digo, é quo, llepois dessa 
troca do olficios, o quo se pôde coHigie é o 
<1bsurdo, a prepotencia o até mesmo a. falta 
do ddica.dezn. qno mostra em certn,s c deter· 
minadas occasiõe3. 

Disse na primeil'a vez o felizmente com a. 
acquicsceneia c apoio dos mons honrados o 
independentes collegas que se achavam pro
sentes, <1uo ofllcios sobre a questão haviam 

O Sr. 1-Ienrique Lagden.- Sr. sido trocados e não os leJ'ei para. nã.o cançar 
Presidente, contimb ainda em teii,wsia, a, attonção da. Camara e pelo adea.ntado da 
olJstinando-se a não seguir os clictarnes da hora. 
consciencia e as determinações da lei, o_ o SR. ESMERALDINO BANDEIRA.- Esse di-
Sr- director dos Correios desta Ca.pital. roctor tom até incorrido em responsabili· 

Na sessão do terça,-feira tive occasião de dado penal com tal procedimento. 
trazer ao conhecimento da Casa, na hora elo 

''-expediente, as irregnlaridàdes e abusos que O SR. BRICIO FILHo.- B' um desrespeito 
estão sendo commettidos na. Repartição ao Poder Judiciar1o. 
Geral dos Correios. . 0 SR. HENRIQUE LAGDEN. -Pois bem, SI' • 

Tive occasião ile dizel' QUO isto era mo ti- Presidente .... 
vado pelas faltas commettidas, segundo o 0 SR. Bmcro FrLno.- A norma é esta 
modo de ver deste d irector, pelos funcciona- mesmo: contra todos os poderes, de fôrmn, 
rios que, servindo no Jury, não haviam vol- CltlO só fiquo 0 Executivo. 
tu.do á. repartição em dias em q HO não 
tinham sido sorteiados para a formaçã.o do O SR. HENlUQUJ~ LAGDEN.- Mantendo-se 
conselho. esse director nossa posição absurda e ridicula, 

Nesse pvocBdimento incorrecto que de- chega olle até ao ponto de ameaçar com a 
monstra mais a acção de um <lictador, de tlemissão aq uelles que querem cumpl'ir com 
um verdadeiro régulo, depois de considera- o seu dever dentro da lei, que isso lhes ga
ções de cortezia, depois de prévio conheci- rante, o que nã.o será. do admirai' c1u vistn, 
mento levado a esta. at~ctoridade por quem 1 do despotismo de quo já. se l~evestó', . 
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----------------------------------------·--------~-----------·--------------
O SR. Esm:R.\WINO BAKDEIR.I..-'- Diliicíl- rüp;l.rtiç.ão ás 13 horas da manhã, p:tra, no 

monte se acrcditrt.nt em semelhante c;)usa. otnt.~n Go, quando ahi chegam, encontrarem 
fech:tdas a.s portas do estabelecimento:· O SR.HB~RJQülo LAGJJEN-Aqucstão chegou 

~' tr\l pc•nlo qnc .Í'~ lllll j!liz o!ficiou lwntcm 
ou h:1jc, scguncl;) ouYi dizc;r, ·avisando o 
Sr. clíe.wtcn', caso cllc não mandasse aJJOnal' 
esses dia.s, que lcvin,na o twbitPariamente 
fol'am descontados, !J.Ue ,judicialmente pro
cedel'itt co!ltea clle. 

Está. contido no regulamento <l ue o clirector 
dos Correios pocloeá requisitar p1.ra ·o ser
viço do saa -rop11rtioão 1kquollc;:; fnnccionarios 
no~ tlic:1.s em qnG ni'í.o forem sortei:1!los. Mas, 
isso depende da dccis:to do juiz, conforme 
a.:s circum;;ta.ncias c u.s.necessid.ades man
darem. 

O SR. Es~n:RALDI.\10 BANDEIRA.- E' prin
cipio a.cccito na admlnistraç.ão, que dcsd e 
que um dos funccíonarios, como os do Cot'
reio, sae da. sua, repu.rtiç.ão par<1 o serviço 
tlo Jury, fic<t sujeito ao ::O.Eni.sterio da.. Jus
tiç.a,, o qualquer o:dgenci~~ do Sl'. tlire
ctor é <1. ttonhtoria ela lei exprossfl. do prn
cesso, de~re;:;peita ao principio geral da 
administraçã1>, é offcnsiva ao seu collega . 

O SR. BRTCIO Fu.no-lss1 ú nn.s conrliçõcs 
nor>IT'I:l.P-~; mn.~ n:1s a.nm•ma.es, como e e~ta, 
nlío se pas~n. assim. 

0 SR. Ill~"R.lQUI' LAGDm'\-0 a.ctu::t.l dit·c
utor cl10g11 ao absut'Jo tb dtzoe que mt<la. 
influe p:'l.ra evit:Lt· que o fllncciona.rio cp1e 
prost:t o s:m scl'viço f1'l .Juey del:-:o do pt·c
st'll-·o lto Cor1·eío, emb:~ra muitrt.s vozes cllo, 
por cil'cumst:.Lncirt.s de todo inrlepen(lento.~ (lo 
stm vont:J.do. seja. do novo ch<tmado p;u•a 
ü1·~m· parte (liJ .Jul'y. 

Diz o Se. rlit'cctor qmrh(l. um<.~. dispoilição ... 
O SR. 13arcro Frwo-Ha até dUTiculJ.ade 

})ara. se conseguir o numerJ. 
0 SR. IIE:-<!UQUI~ LAGDEN - • • • que 

diz que o fhnccionario sorteiado uma vez 
. pa1'a a sessão, em um <mno,não poder:1.mais 

exePcibr esta mc3mn. funcçao no mesmo 
anno. 

:Mas, que cnlp.J. tem o flluccional'io que 
ó sorteictdo c que, cmbor<L o juiz o I'.equi,;ite 
e faça valer a sua autotiliade prescl'ipta 
em lei, para de um momento p:t.ea outro, 
em Yil'tude deste l'llllccionario não t~w to
mado parte na sessã:rno dia em que foi sor
tei<J.do, ser obrigado a voltar'? 

O SR. Barcw FrLno- E ha um ponto im
portante - a hora em que se verifica si elle 
entrou ou não pam o con~ell10 é uma hora 
em que nãó' poderá mais assi.gna.r o ponto. 

O Slt. HlmRICJ UE LAGDP.N -Ainda mais,·· 
Sl' .. Pee.údeute, impõe-se n. funcciona.rios que 
móram no . .; suburbios o comparecimento á 

V o-se, por alli, Sr. Presidente, que um 
empregado que va.e ao jury, para exercet' 
esse dever• civico, cuja llol'a. regimental da 
abertura da ses>'ião é o meio-rlia, cuja cha
mada e organizaçlj,o do conselho terminam 
á l hora. e i"LB vezes mais tarde,soifre a impo
sição de, quando não tome parte no conselho, 
vil' assignar o ponto, muito além da hora, q_uo 
está dct3r•minn.da. p11ra a entrada no ser
viço. 

Nestas condiçõe.-;, o director dos Correio~. 
n.pezar de reconhecer o erro em que labora, 
continú:1 na teimosia e rebeldia de não sub
mct1ier-se á disposição da lei. 

O 811. Bn.rcro FrLno-Está em plena di
ctadura., e assim procedendo não faz mais 
que seguil' o chefe do Executivo. 

O Sn., HBNmQuE LAGDEN" - Trago mais 
um ponto P<wa provar quão irregular é o 
procGdimento desse homem, quo do dircctor 
do Correio só tem a compJstura. V. Ex. 
. ~alJB qlre o regulamento da Repartição dos 
Col'L'eios cou~ignc:1. que todo funccionario 
que adoecer, no pr imeiro dia. officiarâ ao 
(iit•octor a impossibilidade de seu compare
ci1nento; si a atrccçã.o o prostear por: m<i, i.s 
tempo, no terceiro dia é olJrigado a apre
sr.nta.r attcstado medico, c, si ainda persist i. L' 
o seu estado, no oitavo dia terú. de apre
scntu.l' novo at.tesbn.do, soliéi tando lieença 
pat·t~ seu trr1Gu.mento . O llil'ector, porém, 
pitla. por cima da IBi, exige o a t tesbdo n o 
pl'imcil'O dia, no torcoit•o pede um outro e, 
si o funecionario não se ~ub ·J rdina a cssc:1. 
formalidade ridícula e co.ntl'(~ria. á lei, perde 
dous, tL·es e mais dias e é até suspenso. 

Veja. V. Ex. que, ;l.lém destes factos que 
muito depõmü contra o caracter do S. Ex., 
outros são ainda praticados, c que m a h.l 
tu.rclo tl·a.roi ao conh:ecimento da Camara, 
não como delD.tor, pois nunca na minha vida 
ropt'BSBUtei este papel, m a.s como repr esen
tante da Nação que deseja. ver cumprid<!o 
exact<\mente a lei por· aquelle que se acnâ 
na alta direcção de important e repartição, 
e não déí~ar que se abuse ou se exorbite ridl· 
culizando c amesquinhando os seus subalter
nos, considerando-os simples sorvos. 

Faz isto, pois, a este direotor, quenãosabc 
cm·responder á e.>pectativa de quem o collo
cou ali, evitando cumprir os deveres que 
lile impõ~m as leis e não torm~r-ge apenas 
um aulíco tendo de director apenas a con
ftgUl' a.ção. 

Era o que tinha a cli.zer (11Iuito bem ; 'irmito 
bem.) 
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Vão a imprí~ir os seguintes. 

PROJECTOS 

N. 142 A- 1901 

à.idato.3 já depurada dos menos dis~inctos 
antes mesmo_ da cxhibiç~ão de q_uaesquer 
pt•ovas; esse mcrito profissional, ao envez de 
trazer em consequencia natura-l c compre
lten,;ivel accre,;cimo de vantagens como ga

Reorganiza o corpo de engenheiros na'Uaes _e lútrdão ao esforço desenvolvido pelos laurea-
fw;a o pessoal do quadro 01·dinario. (Gorn dos, relega-os para; uma categoria subal
pareeeres _dc~s Comrnissões de kia1·inlta e terna á que tinham anteriormente, mata
Guerra e Orçamento) lhe,; os estímulos, corta-lhes as mais legiti-

, mas aspirações o, emfim, humilha-os ante 
A Commissão de Marinha e Guerra;, á qual seus pares invertendo a escala hiGrarchica, 

foi presente o projecto do Sr. Deputado O li- muito embora com irreparavel sacrificio dos 
veira Braga, que reorganiza o corpo de en- pl'incipios fundamentaes da disciplina mi~ 
genheirosnavaes e fixa opessoa.ldo respectivo litar. 
quadro, vem_ desempenhar-se da incum- E não se supponha que nas considerações 
bencia que lhe foi commettida, interpondo acima expostas ha alguma proposição hyper
seu parecer sobre o mesmo projecto. . belicamente cxaggorada para armar ao cf-

Que a situação actual do corpo de enge- feito e conquistar de sorpreza ovoto favora
nheiros navaes está solicitando uma reforma vel da Camara. parn. alguma medida reivin
de modo a a ttender melhormente, não só ás dicadora dos direi tos desses officia.es. Não. 
multiplas necessidades das especialidades Tal procedimento não se compadeceria com 
technicas aifectas ás suas cinco secções, mas a seriedade da honeosa. funcção que é cha
ainda aos direitos que competem aos mada a desempenhar uma Commissão da 
respectivos officiaes, é facto de eviden- confiança da Casa. 
cia manifesta. Collocados em um qua- Para demonstrar á evidencia a inilludivel 
dro á parte, pelo decreto do Governo veracidade dos conceitos acima exarados, 
Provisorio n. 327, de 12 de abril de basta a transcripção pura e simples de al· 
1890, a circumstancia de terem a . me3ma gumas das disposições do regulamento vi· 
origem que os demais officiaes do •corpo da gente. 
armada-a Escola Naval-deveria garantir- Principiemos pelo a1·t. 20,'que diz o se~ 
lhes os mesmos direitos que a estes perten- guinto : · 
cem e em cujo goso so achavam antes de «O accesso às classes do quadro de enge
effectuada a transierencía para o citado qua- nheiros navaes sorti, gt•adual o successivo 
dro. Tal coma,porém,não se deu. E um corpo uesde sub-ongonhoiros de 2a clltsso até enge
formado pela elite da marinha de guerra na- nhoiro de 111 cla.sso.» 
cional, segundo a presumpção da loi, visto Como so vê da. loitura. deste artigo, no 
que, para concorrer-se a uma do suas vagas, corpo do engenheiros navaos, o a.ccesso so 
necessario se tol'na, polo regulamento em tltz não por postos, como so pouol'ia suppor, 
vigor (art. 5°, do decreto n. ~1.197, do 19 do mas por classe:_;, l~ ,~l;e facr.o, que ntt apparon
janeiro de 1899), haver obtilto no cm•so Tii\· citt tt~lvcz nã.o met'liÇtL l'Cparo algum, tem, 
vai approvações plenas e distinctas; esse otl'cctivamente,um real o grande alcance. 
corpo, repete a Commissã.o, encontra-se om O estado militar do individuo cat·actel'iza-se 
·um plano inferiot• á 1 a classe du. arma.da,~·om fundamentí1lmcnto pelo posto que ello pos
que tivesse havido uma razão plausivol,um sue; sem esta gradação peculiar ás collecti
furidamento juridico para determinar esta vidades armadas, não é possivel conceber-se 
especie ·de rebaixamento. . a hierarchia militar tal qual ella existe como 

E1 uma inexplicavel anomalia. que urge condição es .. :;encial de ordem, cohesão e esta
destruir em beneficio mesmo da harmonia bilidado dos exereito.3 do mar e de terra. _ 
que deve reinar entre esses dignos servidores O posto dá ao cidadão alistado em- qual-
da Republica. / quer milícia as honras e prececlencias a 

Realmente não se comprohende que possa quo fez jus, investindo-o de direito em certa 
existir desigualdade de direitos e de rega- somma de autoridade inau{'et·ível quo lhe 
lias no seio de uma corporação cujos mem- permitte exercitar o com mando da unidade 
bros são destinados a identico fim e derivam- correspondente em importancia aos seus 
se da mesma fonte original, Sll.lvo si ahi se serviços, merecimentos e antiguidade; desde 
-opera_um trabalho de selecção que espontá- pois que eUe desapparece, tudo isto que é 
neamente deve collocar em evidencia o me: inherente a sua natureza, deve ipso-{acto 
rito profissional. E' precisamente o caso desapparecer tambem, restando apenas uma 
dos engenheiros na vaes, com uma di1ferença classificação de funccionarios, secundaria de
apenas-, em prejuizo da logica e da eq_uidade baixo do ponto de vista militar, a qual 
o merito profissional que se revela em um quando muito se póde ajustar com propl'ie
concurso regulamentar, cuja relação de can~ dade ao mcchanismo orga.nico das corpora-
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ções complementares, anncxas ao exercito e 
a, armada. 

Accoitcmos, porém, como perfeitamente 
compatível com a inclole militar da insti
tuição o accessJ por classes, tendo cada uma 
dellas a graduação competente nn, esca.la dos 
postos da armada. Ainda ·as::;im rosalta. a 
injustiça flageante do artigo regulamentar 
de quo se Ü'<ita em relaç~ão aos engenheiros 
navaes, porquanto, oquivu.lendo a primeira. 
classe delles ao posto de capitão de m<u; e 
guerra, ahi fixa-se o limito até onüe podem 
attinglr as aspirações desses o!Iiciaes que 
assim se voem encet'ratlos clentw do cir
culo restricto de verdadeira corporação an
nexa, sem gosar entretanto elas vant.a.gens 
de sua co-relativa do exerdto cujo accesso 
vae até marechal , não obsta.nte infringü·-se, 
desta arte, a doutrina do <Lrt. 85 da Consti
tuição Federal, o qual dispõe que «os ofll
ciaes elo quadro e d<tS classes anncxas da 

,.. aemada terão as mesmas patentes e vanta· 
gens dos do exercito nos cargos de categoria 

" correspondente». 
O art. 43 do regula.mcnto em questão 

submette o pe:-Jsoal d,L engenharia naval a um 
regimen especi<tl, no que diz respeito ás re
formas, deixanuo de fa.cto suspensa para ellc 
a compulsori<t, que somente lhe será appli
cavel depois de um <teto futurO,l)Ol'tanto pt•o
blematico do Poder Legisla. ti vo, ~wto c1 ne ta.nto 
se pôde realizar como não, ha.ven<lo entre
tanto, em pleno vigor, lei reguladora do a:;
sumpto para os officiaes da 1 a classe d:L ar· 
ma.da., em cujo numero, repete "' Commissfio, 
não pódo deixar do estar ,inclnido o rcf'eriuo 
pessoal. E qual tol'ia sido o pcn::;n,mcnto ge
rador do somelh<Lntc db;positivo '? Dar· uma 
componsaçfto aos engonlieiros navn,o.~ pela 
innegavel diminuiçào do dil·Llitos qun soll't•om 
ao serem ineluidus no rcs]>octivo qn;ult·o ott 
ante::; dcsintcgral-os do uma voz pat·a sem
pre e resolutamente da 1" cl:Lsso da rn<u·inhu., 
cortando os elos todo~, este inelu:::ivo, quo os 
uniu. a seus antigos camaradas?-

A Commissão inclina.-se, bem a seu pezar, 
a acceitar a segunda. hypothcse fot'mula.da, 
porque elfectiv<tmente parece ser este o p0n-

_ sarnento inspirador de tl uasi todas as üisposi~ 
ções do regulamento de 1899, maxime na 
que vae ser transcripta por ultimo, a· qual 
subverte os princípios C[Ll'deacs da disciplina. 
militar, plantando a anarchi<1 no SJrviço da 
marinha de guerra. e permittindo sinão pro
pulsionando, as rna.i:-J inconvenienteseprejudi
ciaes manifestações por parte daquelle~ oíii
ciaes, tão doloros<~ quão fundamente feridos 
em suas prerogativas. 

Eis o artigo : 
« Para os effeitos da disciplina em geral 

os engenheiros navaes serão considerados, nos 
mesm,os postos, como mais modernos que os 

offici<1.es da armada e mais antigos que as das 
dema·is classes annexas. » 

g aqui fica a Commissão em sua ligeira 
cl'itic<~. 

Os diversos dispositivos do regulamento 
n.3.197, cuja inconveniencia esUt patente por 
est<1. analyse perfunctoria, são sufficientos 
.para, ministrar os subsidios intlispensaveis ao 
julgamento da Cama.ra, sobre a urgencia de 
1:n11a reforma nesse ramo de serviço da admi
nistra,ção nava:l. 

O Ministro de Estado da Marinha, por 
sua voz, em seu relat~Jrio deste anuo, 
incluiu as seguintes pala.vras : « No actual 
regulamento do corpo de engenheiros no
tam-se disposit;ões que convém fazer (les
apparecer, tornu,ndo mais clal'os alguns pon
tos (l\10 por natureza não podem ficar ob
scuros, dependentes de inteeprctações». 
Nestas ciecumstancias, a revisão do l'egula
mento actual do corpo de engenheiros na
va.es, impõe-se como necessiLlade inilludivel 
c mgente. Traduzindo esse sen·&imento, o 
Sr. Deputado Oliveira Braga apl'esentou o 
peojecto n.l42, que,sem duvida alguma, vem 
melhorar geandomente a situação do corpo 
acimit referido. Basta dizer-se que provi
dencia com justiça sobt•e as condições para a 
reforma ,dos profissionaes não oriundos da 
Escola Na.val, estal.lelece a compulsoria para 
os engenheiros, segundo os mesmos preceitos 
que l'egulam a, da genel'alidade dos officiaes 
da. armada. e emfim est<Ltu3 medida tendente -
a salvaguarJar O> direitos dus cx-engonhei
ros·tdumnos reveetidos <LO ctun,dt•o geL'al pm• 
fJt'ça do citado regulamento n. 3. l97. 

O .augmento ·no quadro dos engenheiro'> de 
l vicc-almil'ante, inspector geral, l ca}1itão
tenente, engenheiro de · :-p classe e de 4 
primeiros tonences, sub-engenheiros de la. 
cia:Ho, !JllO tolllam a. denominaç·ão do en
genheiros de 411 clas>e, é até certo ponto com
pcns :~uu pela suppres~ã.o dos 6 sub-enge
nheiros de 2° classe actualmente cxistento::1, 
h a vendo apenas o accrescimo real de des
peza, na imporkmcia de 8:400$, annual
mente. 

As exigcncias do complexo serviço da en
genharia naval justific,un realmente o au
gmento acima, nas 3a e 4a clas.-JeS_ do corpo ; 
qnanto porém â creação do loga1' de inspe
ctor geral, vice-almirante, sómente é admis
sivel si, como consta, além dos serviços 
tochnicos cuja superintcndencia cabe ao~ 
officiacs genera.es engenheiros na vaes, outros 
de ordem admini:strativa. do:' quaes muitas 
ha, alitts, intimamente ligados <tquelles,. 
forem affectos aos mesmos. De resto. sobre 
o~te pa.rticular, a Commissão ainda não alte
rou seu modo de pensar, consubstanciado no 
atlditivo destacado do projecto n. 184, de 
1898, que abria o quatlro dos engenheiro~ 
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navaes no posto de capitão de mar e guerra 
e mediante os requisitos in dispensa v eis, per
mittia que voltassem ao quadro geral da 
Armada como contra-almirantes ad insta1· do 
que se verifica no Ex:ercito Nacional em re
lação aos officiaes do corpo do engenheiro> c 
de accordo aliás com a Constituição de 24 
de fevereiro, no já. citado art. 85. 

dos e electricidade e hydraulica,divididos em 
cinco secções, a saber: 

1 a. secção-Construcção na vai. 
2a. secção-Machinas a vapor. 
3a secção-Artilharia e pyrotechnia. 
4a secção-Torpedos e electricidade. 
5a secção-Hydraulica. 

. Todavia, apezar desta pequena divergen
Cla no modo de encarar tão importante as
sumpto, a Commissã.o de Marinll(l, e Guerra 
entende que o projecto sujeito a seu estudo, 
co1•responde a uma imperiosa necessidade 
no momento actual e attende em grande 
parte â gra-.:e lacuna de que se resente a 
legislação da marinha de guerra, no que diz 
respeito ao seu corpo de engenheiros. Accei
ta pois, em suas linhas geraes, o alludido 
projecto, quo a Camara certamente, em 
sua alta sabedoria emendará, escoimando 
da.s falt11s e defeitos que porventura nelle 
existam. 

b) O quadro ordinario do corpo de enge· 
nheiros mwaes constará do seguinte pessoal: 

Sala da Commissão, 17 de setembro de 
1901.:--R. Paixao.-Carlos Cavalcanti, rela
tor.- - ,<::! r :t1·es dos Saatos.,.--Albuqtte?·qtte Serejo. 

A Lulllrrlissão do Orçamento estudou, na 
parte que lhe pertence, o projecto n. 142, quo 
reorganiza o corpo de engenheiros na.vaes, 
tendo em vista. o parecm' elaborado pela 
Commissã.o do M•winlm e Guerra; e pareceu
lhe que o rofol'ido pl'ojccto, por attender 
melhor aos direitos da classe dos engenhei
ros na.vaes e á. necossid•tde do serviço, está no 
cu.so de sor a.cccito, si a Camara ass1m o 
ontenddl' em sua sabedoria, tem a dizer que, 
com a sua appt·ovação, ha um augmento do 
despens<L 8 :"lU0$000. 

Sala da.s Commissões, 18 de setembro do 
190 l.-Pa·ula Guimaraes, presidente. -May
?"inh.-Sc?·:;ctlello Con·êa.-l.Vilo Peçan1w.
F1·ancisco Sei. · 

PROJECTO N .142, DE 1901 

O Congresso Nacional resolve: 

1 engenheiro inspector geral- vice-almi
rante. 

1 Gngenhei.ro chefe-contra-almirante. 
5 engenheiros de la classe- capitães de 

niar e guol'ra. 
5 engenheiros de 2a classe- capitães de 

fragata. 
7 engenheiros de 3a classe- capitães te

nentes. 
lO engenheiros de 4a classe- primeiros 

tenentes. 
c) Os offi.ciaes do corpo de. engenheiros 

nav~tes servirão effectivamente até os limi
tes de idade ostabelecúios no art. 5° do de
creto n. 108 A, de 30 de dezembro de 1889. 

d) Os vencimentos dos engenheiros navaes 
con:>tarã.o dos soldos e etapas das respectivas 
patentes, sendo as gratificações as fixadas 
nos regulamentes das repartições onde ser
vil'em. 

e) Os actua.Gs engenheiros navaes não pro
cedentes da Escola Naval poderão optar pela 
t•eforma nos postos em que se acharem ou 
pela. a.poscntadoria, de a.ccordo com o dis
po:-:;to no art. 3 :~6 do regulamento quo btüxou 
com o decreto n. 7•15, do 12 de setombro de 
1890; sendo computatlo para. relbrmtL ou 
tqJosentadol'itl toclo o tempo em quo os cita
<l.os engenheiros estiverem em estudo:-~ du.s 
suas cspccialitla.dos o no dc:>ompouho do i'nn
cç~õos da engenharia naval. 

Art, I. o Fioa. o Governo autorizil.do a reor
ganizar o corpo de engenheiros na vaes, de 
accordo com as seguintes bases: 

() Os antigos ongonhoiros-a.lumnos que por 
força do decreto n. :~ .197, do 19 do janeiro de 
1899, foram revertidos ao c1ua.dro da ar
mada, poderão ser addidos ao quadro tle en
genheiros nn.vaes, ao qual irão pertencer, 
preenchidas as formalidades legaes, indo 
occupar na escala logar al1aixo dos enge
nheiros navaes mais antigos do que elles por 
occasião daquella transferencia. a) Ocorpo de engenheiros navaes será con· 

stituido pelos officiaes transferidos do corpo 
da armada effectivamente empregados nas 
especialidades do construcção naval, machi
nas a. va:por, artilharia e pyrotechnia, torpe-

Art. 2. o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 30 de julho do I90l.
Olivei1·a B1·ava, 
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COUPARAÇÃO DA DESPEZA A FAZER COM O NOVO QUADRO PROPOSTO PARA O CORPO DE 
ENGENHEIROS NAVAES CO:-.I A QUE FAZ ACTUALl\IENTE 

Quadro proposto para o cOJ")JO de engenheiros navaes 

1 engenheiro inspector geral-vice-n.lmirante, soldo ..... . 
1 engenheiro-chefe-contra-almirante, soldo ................ . 

9:600$000 
7:200$000 

5 engenheiros de 1 a classe-capitães d.e mar e guerra, 
24:000$000 
19:200$000 
23:520$000 

soldo ........................... ~ ...........•....... 
6 engenheiros de 2·' classe-ca1Jitães do fragata ....... . 
7 engenheiros de sa clas.3e-capitães -tenentes, soldo ... . 
10 engenheiros de 4a clas:Je-primeiros-tenentes, soldo ..•. 24:000$000 107:520$000 

Quad1·.o actua~ 

- 1 . engenheiro-chefe-cont1·a-almirn.nte, soldo ............. . 
5 engenheiros de la classe-capitães de mar e guerra, 

7:200$000 

24:000$000 
19:200$000 

soldo .............................................. . 
5 engenheiros de 2a classe-capitães de fragata, soldo .. . 
6 engenheiros de 3a classe-Capitães-tenentes, 

soldo ......... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20: 160$000 
6 sub-engenheiros de la classe- primeiro-te-

nentes, soldo.......................... 14:400$000 
6 sub-engenheiros de 2a classe- segundos-te-

nentes, soldo.......................... 10:080$000 95:040$000 

Agg1•egados. 

1 sub-engenheiro de la classe- primeiro-te-
nente, soldo .......................... . 

1 sub-engenheiro do 2a cla,sse - segundo-te-
nente, soldo .......................... . 

2:400$000 

1:680$000 4:080.~000 99:120$000 

Diffe1•ença annual para Jl!ais no quadro proposto:......................... 8:400$000 

Contadorin. da Mal'inha, 24 de julho do 1901.- O contador, A. de Babo Juni01·. 

N. 156 A- WOl 

Declara que pe1·cebenio a grati(tcaçr.io da ta
bella n. 7, estabelecida pelo dec1·eto n. 389, 
de 13 de junho de 1891, os commandanles 
das Escolas ele Aprendi;;es Jtim·inheiros, 
quando não exe1·ce1·em os ca1·gos de capitaes 
de po1·tos 

Sujeito ao estudo da Commissão de Mari
nha e Guerra o projecto n. 156, de 1901, 
sobre as gratificações que devem perceber 
os commandantes das Escolas de Aprendizes 
Marinheiros, qua,ndo não exercerem os car
gos de capitães de portos, clla passa a cmit
tir o seu parecer: 

O avi:w de 1 de março de 1892 mandou 
que passassem a ser exercidos pelos com
mandantes das Escolas de Aprendizes Mari
nheiros os logaros de capitães do:.l portos dos 
Estados do Maranhão, Piauhy, Ceará, Rio 
Grande do~Norte e- St~nta Catharina, perce-

bondo os ditos commandaÍ1tes, por esse sm•
viço, a1ém dos seu:-! vencimentos, a gratill
caç~ão mensal de 100$, de accordo com o que 
determinou o§ 13 do art. ()o da lei n. 26, de 
30 de dezembro de 1891.. 

A' vista de::;te dispositivo da lei começa
ram as tabeilas orçamentarias a marcar 
gratificações iguaes para os commandantes 
das escolas, conforme as categorias, tendo 
em vista a accumulaçi'i.o do cargo de capitão 
do porto, dando em resultado uma injustiça 
que o projecto procura sanar. 

Assim é que a Escola de Aprendizes Ma
rinheiros desta Capital que nunca foi nem 
podia. ser commandada pelo capitão do por
to, a mais importante de todas pelo elevado 
numero de aprendizes marinheiros que sem
pre tem em seu estado effectivõ, ficou o seu 
commandante, por effeito da citada lei, per
cebendo menores vencimentos do que os dos 
outros commandantes, porquanto não tem 
direito aos 100$ addicionaes que todos ou ou-
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tros vencem pela accumulação do cargo de 
capitão do porto. 

Entende a Colnmissão, que o projecto não 
só vem reparar uma injustiça, como tn.m
bcm estabelecer doutrina para quando as 
necessidades do serviço determinarem uma 
resolução do Congresso, no sentido de ser 
qualquer escola separada. da admi.nist1~ação 
da Capitania do Porto; e por isso é de pare
cer a Commissão que o projecto deve ser 
approvado pela Camara. 

Saln. das Commissões, 9 de setembro de 
1901.-Al·ves Barbosa, presidente, com re
stricção. -R. Paixtío, com restricções .-Al
buquerque Serejo, relator. 

PROJECTO 

N. 156-1901 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. 0 Os commandantes das Escolas de 

Aprend.izes Marinheiros cruando não exer
cerem os cargos de capitães de portos, per
cebem a gratificação da tabella n. 7, estabe
lecida pe~o decreto n. 389, de 13 de junho 
de 1891. · 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 16 de agosto de 1901.
Nelson de Vasconcellos e Almeida.-Irineu 
].[achado. 

N. -197 A- 1901 

Atttori:-cL o Governo a abri1· ao Ministerio da 
Indust?·ia, Victça'o e Ob1·as Pttblicas o cre
dito especial de 60:000!;p, para occo1-rer âs 
despezas da 1·ep1·esentaçtto dos productos 
brazilei1·os na exposiçao de Bt~-ffa~o 

A representação dos productos brazileiros 
na Exposição Pau-Americana, de Buii~lo,será., 
certamente, de vantagem para. os interasscs 
de nossa. Patria. · · 
·· Já a opulenta coUecção de mioeraes do 

nosso solo que alli se está exhibirdo, está a 
attrahir para a riqueza de nossas jazidas a 
atterição dos capitalistas e industriaes ameri-
canos. · . 

Embora possuída pala inidativa particular 
de um operoso brazileiro, a nossa coparti
cipaçã.o naquelle grctnde certamen das indus
trias do continente nã.o produzir<'t exito 
completo, si não fo1·em concedido os meios 
de occorr·er ás avultadas despezas que ella 
acarreta. 

Este é o fim do projecto n. 107, de 1901, 
concedendo um credito, não que remunere 
uma iniciativa. I>atriotica e desinteressada., 
mas que a complete, a ~esenvolva, a torne 
mais inteiramente provmtosa. 

Camara V. Y 

E', por isto, a. Commis.3ão de Ül'çamento 
de parecer que o projecto seja approvado. 

S:tla das Commissões, 20 de setembro de 
1901.-Paula Guirnaraes, presidente.-Jt!Iay-
1·inh, relator.-Nilo Peçanha.- Prancisco 
Sá.-Se1'zedello Co1'J'êa. 

PROJECTO 

N. 197- 1901 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. L 0 E' o Poder Exe.mtivo autorizado 

a abrir ao Ministerio da Industria, Viação ,e 
Obras Publicas o credito especial de 60:000$ 
para occorrer ás despezas dlt representação 
dos productos 1Jrazileiros na exposição Pan
Amel'icana. de B uffalo . 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das seasões, lô de setembro de 1901. 
-Francisco Sá. 

N. 203- 1901 

Autoriza o Pode?' Executivo a ab1·i?· ao 
ll[inisterio ela Pazenda o creclito de 
21: 346$456 pat·a pagm· a A. Avenier & 
Cornp. e" a Cor1·êa Chaves & Pinto, de accor- --· 
do com a sentença judiciaria que mandou 
1·estituir-lhes o que demais pagaram á A~
fandega desta Capita~. 

Em petição dirigida ao Congresso Na· 
cionalsolicitam A. Avenier & Comp. e Cor
l'êa Chaves & Pinto, representados por seu 
procura,dor, o advogado Carlos Peeeira da 
Silva, a ·concessão do credito de 21:346$456, 
em que foi . condemnada a. Fazcn.da Na~ 
cional por scmtenç<t do Supremo Tr1buMl~ 
na acção proposta 'Pí1l'a haverem a. resti
tuição d~ igua.l somma que. de ma1s pa· 
garam á Alfandega sobre sal Importado du
l'<tnte o anno de 1896. 

Para prova do seu direito juntara:m a 
certidão. passada :Pela 2• Sub-D1rectorm da 
Contabilidade do Thesonro Federal, datada 
de 14 de setembro de 1901, da qual 
consta o despacho proferido pelo Sr. Mi- _ 
nistro da Fazenda no requerimento em que .. 
os supplicantes solicitaram o citado paga
mento, despacho concebido nestes termos: 

« O pagamento ~ó :Poderá . ser realizado 
por meio de cred1to concedtdo pelo Con
gresso.» 

Este mesmo despacho foi l)Ubficado no 
Dial'io O(ficial do 14 do corrente, tambom 
junto <i. peti<,~ã.o supra, referida. 

Assim, a Commissã.o úe Or~.ttmc.nto ó d() 
par·ocer que scj<~ adoptado o seguinte prlljecto 
de lei : 

28 
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O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo 

autorizado a abt'ir ao 1víinisterio da Fazenda 
o credito de 21:346$456 para pag<w a 
A. Avcnier & Comp. e Corrê.J, Chaves & 
Pinto, em execu1;ão de sentença. do Supt'emo 
Tribunal Federal, que condcmnou a Fa
zenda. Nacional a restituir-lhes a. somma 
que de ma.is pagamm li Allandega. desta 
Capital sobre sal que importa.ram durante 
o anno de 18!:16; tc~wndo' as neccssarias ope
rações e revoga.das as disposições em con
trario. 

para l 902 (mantida por dous terços de 
votos) ; 

2a discussão do projecto n. 105 A, de 1901, 
do Sonu.do, croando no Districto Federal 
mais um officio de registro de hypothecas 
com a designação de terceiro ; · 

Sala das commissões, 18 de ~etcmbro d : 
1901.--Paula Guimarttes, pl·esidente.-.11fay
~·ink, relator.- Cassiano elo Nascimenti.J.
Nilo Peçanha.- Sa.- Fr·ancisco Se1·ze•~ell, 
Corrêa. -F1·ancisco Veiga. 

O §r·. Presidente- Não havendo 
nada mais a tr::ttar, designo p<tra amanhã a 
seguinte ordem do dia: 

l"' parte (até.2l/2horas, ou ante;;): 
Votação do projocto n. 57, de 1901, auto· 

rizando o Poder Executivo a, abrir ao Minis· 
terio d(;l. Fazenda o credito extraoruinario de 
104:542$583 11ara occorrm' <to pagamento das 
gratificações devidas aos cmprog;t(los de di
versas aln.tndcgas drt Repttblica, incumbidos 
rlo soeviço de estatistie:.t o revisão lle des
pa.clws em l89í e 1898 ( ;)a discussão ) ; 

Votação do projecto n. G7, de 1901, auto· 
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis
teria da. Guerra o credito extra.ordinario do 
4:806$030, l)<.tra cumpril• a. ·' sentença do Su
premo Tribunal Forloral, que mandou pagar 
a,o ma.jot• Domocrito Fol'reÜ'a. da. Silva os 
vencimentos, que tloixou do recolJCl' como 
lento, em tlisponibilid;Ltlc. da. Escola Nlilir.a.r 
do EstaLlo do IUo Gl'<.mtlo do Sul ( 3:~. dis
cussão) ; 

Continuação da 2"' di,:cnssil.o do pl'ojocto 
n. 150 A, tlo l<JOl, pa.rocGr sobro as emen
das apl'csontttdtts para a 2" discus::;ã.o do pro
jecto n. 150 A, de 1901 , e1ue orça a Receita, 
Geral da. Republica pa.ra o exercício do 
1902; 

Continuaço.ão da l n. discussão uo projecto 
n. 62 A, de 1901, al teranclo a classe 1 "', 
n. 1, dM Tarifas das Alfa.ndegas; · 

3a uiscussão elo projecto n. 1.21' de 190 l' 
. autorizando o Poder Executivo a abrir ao 

:Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, 
o credito de 100:000$, supplementa.r ao n. 14 
do art. 2° da lei n. 746, de 29 de dezembro 
de 1900 ; 

2~ parte (~ts 2 1/2 horas, ou antes): 

2a discussão do projecto n. 122 A, de 1901, 
a.utoriza.ndo o Governo a conceder ao cidadão 
Joã.o Pereira Barreto ou á sociedade que elle 
orga,nizar a. garantia de juro . .; de 6 o;o e de 
amor·tização em 20 annos da quantia. de 
2.000:000$, para. fundar em Aracajú (Sol'glpe) 
um- banco de credito a.gricola. move!; e 
dando ontl'as providencias ; 

2"' discussão do projocto n. 112 A, de 1901, 
autorizando o Governo a. abt'Íl' o credito de 
100:000$ ao :tl'linisterio da Indu:'ltria, Viação e 
Obras Publicas, com o fim de ser entregue 
ao Se. Alberto Santos Dumont, como premio 
pelo resultado de sua experienci.a de um 
balão dirigível ; 

2"' discussão do projecto n. 166, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Mini::>torio da Justiça e Negocias Interiores o 
credito ele 13:300$, para pagamento do pre
mio e impre,;são de 1.000 exemplares da obra 
-Theoria de Processo Civil e Commercial
compo:;ta pelo Dr. João Pereira Monteiro ; 

3n. discussão do projocto n. 116, de 1901, 
autorizando o Governo a abl'Ü', por conta 
uo :Ministerio da. Justiça . e Negocios Inte
riores, o cre1lito de 53:580$940, para paga
gamonto do diversas obras e melhoramentos 
no odificio d.o Lyceu de Artes~e O:fficios, 
hoje proprio nacional ; 

2a discussão do projocto n. 133, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ivlinisterio da Justiça e Negocias Interiores 
o credito de 6:850$, supplomentu.r á verba 
!J"' do aet. 2° da, lei n. 746, de 29 de dezem-
bro do 1900 ; . 

1n. discussi'í.o do projecto n. 139 A, de 1901, 
est;tlm1eccndo que as etapas dos officiaes do 
exerdto e da armada nunca sorão inferiores 
it l$i00, .qualquer que soja a guarnição a 
quo pot•tençam, salvo as excopçõcs da lei ; 

Discussão unica do projecto n. 147, de 
1901, concedendo ao Dr. Ami1ro Rodrigues 
elo Albuquerque Figueiredo, 2° tenente ci
l'Ltrgi.ão contractado da armada,- uma pensão 
J.o trezentos mil réis mensaes e autorizando 
o Governo a a.brir o necessario credito; 

2a discussão do projecto n. 7 A, do 1901, 
autorizando o Governo a conceder isenção 
de direitos de importação ao material que 
for impo1' taclo pelo Estado do Pará para 
o abastecimento de agua á cidade de Belém, 
restituindo-se as quantias já pagas ; 

Discussão unica da emenda. do Senado ao 
projecto n. 15 c, que fixa a força. naval 

2"' discussão do projecto n. 189, de 1901, 
crearido varios cargos na Repartição Geral 
dos Correios, e marcando-lhes os respectivos 
vencimentos; 
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Ia discussão do projecip n. 6 A, de 1901, pagamento dos vencimentos do tenente-coro· 
declarando ab:)lida a accumulação das ca- nel Innocencio Serzedello Corrêa, revertido 
deira.s de logica e de litteratura do Inter- ao serviço do exct·cito e (le lente da Escola 
nato e do Ex1;eenato do Gymnasio Nacional, Militar por acto legislativo ; 
sob a regeneia, de um só cathedeatico, c 3'' diseussão do projocto n. 257, de 1900, 
mandando pôr em concurso as cadeiras quo autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
vagarem em consequcncia dessa disposição; Ministerio da Marinha o credito especial de 

Discussão unica do projectq n. 169, de 1901, 6:000$, pal'<1 pagar os ven_cimentos que, no 
autorizando o Poder Executivo a concecler corrente anno e no proximo futmo, compe
um anno de licença, com o ordenado a que tem a:) ex-secretario d:) extincto Arsenal de 
tiver dü•eito, ao bacharel Manod Ignacio Marinha de Perna.mhuco João Sahino Pereira 
Carvalho de Mendonça, juiz seccional do Giraldes; 
Estado do Paraná; 3a discussão do projecto n. 205,de 18D8, 

Dlscussão unica do projecto n. l86,de 1901, autorizc\ndo o Governo á m<tndar pagar aos 
estaheleceqdo que ao engenheiro Aristides Drs. Francisco Antunes Maciel e Arthur 
Galvão de Queiroz, aposentado no cargo de Antunes Maciel a quantia de 385:500$, im
diroctor dtt Secretaria do Ministerio d<L Agri- portancia do gado vaccüm c cavallar for
cultura, Viação e Obras Publicas, compete, nocido ás forças legaes durante o pel'iodo 
desde a a-posentadoria, o ordena,do de enge- revoluccionarto do 1893 a 1895 ; 
nheiro-fiscal de 2"' classe; correspondente a 3a discussão do projecto n. 264, de 1900, 
25 annos de serviço ; autoriz<1mlo o Governo <t- prorogar o prazo 

Discussão unica do projecto n. 267,de 1901, concedido á Sociedade Montepio Goral de 
autorizando o Poder Executivo a conceder Economia dos Servidores do Estado, pa.ra 
uma peni!ão de l$500 diarios, a cont<1r de iuLlemnizt~r ao Thesouro Federal da quantia 
abril de 1898, ao ex-empreg<tdo da Estrada de quo lho 6 devedora até que essa instituição 
de Ferro Central de Pernambuco Luiz Afl'onso re~ulal'ize sua sil.tmção, pod . .mdo mesmo re· 
Ferreira ; levttl-a do pagamento da importancia, em 

Discussão unicado projecto n. 100, de 1900, que ficou alcançada no anno de 1899; 
elevando tt 1$ diarios a pensão e soldo que 2"' discussão do projecto n. 173, de 1901, 
percebe o 1 o cadete refo1'mado, com honl'as autorizu.nclo o Poder Executivo a abrir ao 
de alferes do exercito, Orozimbo Carlos Cor- "Ministerio da Guerra o credito oxttaordi
rêa do Lemos · nario de 68:195$189, para execução dtt sen-

3a discussão do projecto n. 127, de 1901, tença om ultima instancilL em favor do 
~ dispondo sobeo a contagem da antiguidade tenente-coronel Procopio José dos Reis. 

do po::~to dos officiaes do exercito <L que se 2a rllscussão do -projecto n. 43 A, de 1901, 
referem os arts. lo e 2° d<t lei n. 350, de 9 autorizanclo o Porlor Executivo a abrir ao 
de dezembro de 1895 ; lviinistorio ela Justiça c Nogocios Interiores o 

sa discussão do projccto n. 58, de 1901' au- credito oxéraordinario de ~:827qi800, para pa
torizando o Podel' Executivo a abril' ao Mi- o·amento a D. l~UO"OUi:l. Torreão Corrêa de 
nisterio da Fazenda o credito cxtrtwrclinario,, ~\ranjo,. vi uva do Juiz etc llircito em di::>po~ 
de 8:00:1$, para. pagamenlio do aluguel da nibilidado bacharel Lindolplw Hisbollo Corrêa. 
c<1sa onde funccwnou, de setembro a dozem- de Araujo · 
b1:o cl~_l899, a DelegacüL Fismtl, no Es't~d? d~ I 2a discus~ão do projocto n. 120, de 1901, 
Rto Grande do Sul, e. o snppleme_ntcti_ de autoriz::mdo o Governo a abril' ao :Ministerio 
20:0~0$ á vm·ba 9·~-CaiXa_ c~e An~ol'tlzaçao- cb Gn~rra o credito extraordinario de 
da _I~~ n. 74~;.,. de 2~ de Clozcn;?ro de 1900, 2:401$800, para pagcuuento ao marechal José 
ar}~ ~~-A.~~1onatur~1.s. de notas ' ~ _ do Almeida Barreto, em virtude de sentença 

2. dlscu::;sao do pr OJecto. n. 68, do_l90l,at~- do S rpremo Tribunal Federal . 
tortzando o Poder Executivo '" abru· ao MI- .1 

_ • . ' 
nisterio da Justiça e Negocios Interiores o D1::1cussao _ umca do proJecto n. 190, de 
credito de 3:957$200, supplemcnt<1r ao n. VI 1901, ,<-t~ltor1zan~o o G?vc.rn~. ~. conceder,ao 
do art. 4o da Ioi n. 746, de 29 de dezembro mn.clnmsta de ~ class~ d,t E::;tr,tda de ~erro 
Q_e 190_0, para vcstuario e calçado de 10 alu- Centr,ü do Bra~Il, Aclulle::; Arn,aud ~outmho,. 
mnos gratuitos que, em virtude da me~ma. um anuo de lwonça, com ordo~a.do.' para. 
lei, foram admittidos no Internato do Gymna- tratar de sua t~audo onde lho convier , 
sio Nacional, cujo numero foi elevado de 50 ta discuss~o do projecto n. 72, de 1901, do-

. a 6'o ; clarando que gosarão da franquia. postal a 
3a discussão do projecto n. 77, de 1901, corre&pondencüt e as revistas dos Institutos 

relativo á emenda offerecida na 2a discussão I-Iistoricos o Geographicos do Br::tzil, do Pará 
do projecto n. 217, de 1900, autorizando o Ceará, Bahia, S. Paulo, Paran•t o Santa Ca
Poder Executivo a abrir ao Ministerio da tharina e dos Institutos Arolleologicos do 
Guerra o credito ospeélal de 8:415$600 para Alagôas e Pernambuco 
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1 a. discussão do pt•ojecto n. 113 A, de 1901, 
autorizando o Governo a a,brir o cradito de 
16:060$, pa,ra. pagar ao bacharel Umbelino 
de Souza Marinho os seus ordenados, como 
jLüz de direito em disponibilidade, decor
ridos de 22 de abril de 1894 a, 31 de dezem
bro de 1900 ; 

P· discussão do pt•ojecto n. 22 A, de 1901, 
mandando dispensar dos cxn.mes praticos de 
que cogitam os <trts. 28 e 29 do regulamento 
de 31 de março de 1851, os officraes e praças 
do exercito habilitados com os cursos das 
a,rmas a que pertencem e derogando a lei 
n. 39 A, de 30 de janeiro de 189.2, na parte 
referente a este assumpto ; 

Ja discussão do projecto n. 106 A, de 1901, 
autoriza.ndo o Governo a abrir ao Ministe
rio da, Justiça, e Nogocios Interiores o cre
dito necessario para pagamento do premio 
de viagem, de que trata o art. 221 do Co
digo de Ensino, conferido a, Pedro Demos
thenes Rache ; 

Ja. discussão do projecto n. 174, de 1901, 
mandando que o Governo da Republica in
demnize, com a quantia, de 70:000$, a Victor 
Meirelles de Lima, pelas . despezas que fez 
com a pintura, montagem e custeio do Pa
norama do Descobrimento do Brazil (com 
substitutivo da Commissão de Orçamento ao 
projecto n. 261, de 1900) ; 

Ia discussão do projecto n. ll A, de 1901, 
autoriza,ndo o Poder Executivo a, abrir um 
credito da, quantia de 2:638$045 ao Minis
teria da Fazenda, para pagamento de for
ragens, agua, e objectos de expediente for
necidos pela Compu.nhia dfts Aguas de Ma
ceió e outros, por conta ·do fllinislierio da 
Guerra, dumnte os exercícios de 1894, 189G, 
1897 e 1898; 

Nova, discuss:io do projocto n. 153 E, de 
1900, a.dditivo destac<tdo na 3a discussão (lo 
projccto n. 15:~. em virtude do art. l3:l do 
Rogimen to Interno, autot·izando o Govcmo 
a transfol'ir para Manoel Maria Vellcz a. con
cessão feittt a Julio l3enovides, pelo decreto 
n. 99, de 7 do outubro de 18V2, podendo 
prorogal-a por mais cinco annos ; 

Di~cu·ssão unica do projecto n. 71, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a conceder a 
Antonio de Santa Cecilla Junior, fiel do Ghe
sourlliro da Delegacia Fiscal do Thesouro·Fe
deral no Esta,do de Minas Geraes, um anno 
de licenç~a pa.ra tratai· de sua SQ,ude onde lhe 
convier. ·· 

Discussão unica do projecto n . 184, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a conceder 
dous annos de licença, de accordo com o dis
posto no§ 2° do art. 1° do regulamento pu
blicado na o1·dem do dia n. 495, de 17 de 
janeiro de~ 1866, ao capitão do corpo de en
genheiros Alfredo Soares do Nascimento, 
para tratar de seus interesses; · 

Discussãounica do projecto n. 188, de 190b 
relativo á emenda do Senado ao projecto 
n. 171 B, do 1900, da Camara dos Deputados, .· 
que autoriza o Governo a, mandar pagar ao 
capitão de f1•agat<~o honorario e 1 o tenente 
ref,Jrmado, Collatino Marques de Souza, a 
quantia de l :837$680, differença. de soldo que 
d8ixou·de receber desde 1870, dat<t de sua 
reforma, até 1897, de accordo com a doutrina 
contida, no a viso do Ministerio da Fazenda 
de 7 de janeiro de 1869.; 

la di:;cussão do pl'ojecto n. 157 A, de 1901, 
declarando que, no caso de licença a · um 
lente ca.thedratico da Escola Naval, será a 
cadeira regida pelo lente substituto a quem 
competir na occasião o exercício das fun
cções de repetidor dessa cadeira, com voto 
em separado ; 

Discussão unica do p1•ojecto n. 283, de 
1893. concedendo a D. Juliana Moro! Garcez 
Palha, viuva do tenente do exercito Diogo 
Ga,rcez Palha, a pensão annuãl de 960$000. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 30 mi· 
·nutos da tarde. 

102a SESSAO El\1 21 DE SETEMBRO DE 1901 

Presiclencia elos S1·s. Vaz de Mello (presiden
te), C(trlos ·(le No'f!aes (1° Secretm·io) Vaz 
de 11:fello (p1·esidente) e Luiz Gualberto (4° 
Sec1·eta?·io). 

Ao meio-dia procede-se á chamada, á que 
respondem os Srs. Vaz de Mello, Carlos de 
Nova.es, Angelo Neto, Agapito dos Santos, 
Luiz Gualberto, Carlos M<trcellino, Gabriel 
Sa,lga,do, Antonio Bastos, Serzedello .Cort·êa, 
Christino Ct•uz, Cunha Martins, Nogueira 
Accioly, Frederico Borges, Sergio Sab:Jya, 
Soa.l'es Nciva, Camillo de Hollanda, Celso de 
Souza,, Teixejra do Sá, Gomes de Mattos, 
Bricio Filho, Esmeraldino Bandeira, Julio de 
Mello, Elpidio de Flgueit·edo, José Duarte, 
Raymundo de Miranda, Joviniano de Carva
lho, Seabra, Tost.t., Francisco Sodré, Felix 
Gaspar, Eugenio Tourinho, Satyro Dias, 
A1ve3 l3arboza, Ada1berto Guimarães, Ro
drigues Lima, Paranho .~ Montenegro, Pi· 
nheiro Junior, José Marcellino, Heredla 
de Sá, Celso dos Reis, Lourenço Baptista, 
Oliveira Figueiredo, Viriato Mascarenhas, 
Fmncisco Veiga, Gastão da Cunha, João 
Luiz, Ildefonso Alvim, Bueno de Paiv;t, 
Alfredo Pinto, Carneiro de Rezende, -Fran
cisco Salles, Adalberto Ferraz, Leonel Filho, 
Henrique Salles, Mayrink, Carlos Ottoni, 
Eduardo Pimentel, Olegario Maciel, Miran· 
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da Azevedo, Gustavo Godoy, Fernando Pres
tes, Dino Bueno, Costa ,Tunior, Adolpho Gor
do, Cajado, Alfredo Ellis, Hermenegildo de 
Moraes, Lindolpho Serra, Carl.os.Cavalcanti, 
Paula Ramos, Francisco Tolentino, Germano 
Hasslocher, Francisco Alencastro, Aureliano 
Ba,·bosa, Vespasiano de Albuquerque, Cas
siarno do Nascimento e Diogo Fortuna. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e posta em discussão a acta. 

O .Sr. Tost.a-Sr. Presidente, hon
tem não pude comparecer á Camara, no 
~omeço da ses:;ão, porque tive de assistir á 
mauguração do Congresso Agricola ; che()'uei 
aqui depois de 3 horas. 

0 

Lendo pela manhã o Diario do Congresso, 
vi que o illustre representante do Rio Grande 
do Sul, o Sr. Germano Hasslocher, na d is
cussão da a.cta, apresentou um voto de con
gratulação da nação brazileira com a nação 
italiana, pela entrada das forças garibaldinas 
em Roma pela brecha da Porta Pia .. 

Sr. Presidente, a questão roma.na ainda 
está de pé, nas mesmas condições em que 
Pio IX a collocou; é uma questão de alta 
política universal. 

Todas as nações catholicas ou acatholicas, 
que cntreteem relaçõe.-; diplomaticas com a 
Curia, tcem uma dupla representação na 
Italia : uma no Quirinal c outra junto <L 
Santa Sé. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER - Todas não. 
O Brazil presta-se a esse ridículo ; é um dos 
poucos que so prestão a esse ridículo. (Nlio 
apoiados.) 

O SR. TosTA-Sr. Presidente, é uma ques
tão de alta lJolitica e de cortczia, diplo
matica. 

Estou certo de que, si a. Camara estivesse 
. na occasião repleta., não teria sido íLpoiado o 
requerimento do nobre Deputado, nos termos 
em que S. Ex. o formulou, consideranuo a 
questão do poper temporal como um<L ques
tão liquidada, como uma conquista de civi
lizaçã.o. 

0 SR. GERMANO HASSLOCIJER- V. Ex. não 
póde dizer isto; V. Ex. não pódo dizer que o 
meu requerimento não seria apoiado. 

O SR. TosTA -Não devo occupar a attenção 
. da Casa por muito tempo, porque o orça.
mento da receita está em discussão. 

Quero apenas salientar que o voto da 
Cam\J.ril. em relação á propost:.1. de congratu
lação não passou de uma cortezia e não 
significa um voto formal sobre a questão 
romana contra o chefe da Igreja o em favor 
do rei da Italia. 

0 SR. GERMANO HASSLOCIIER-V. Ex. não 
não pôde dizer isto tambem; não tem autori
zação para tanto. 

O SR. ToS1'A-0 nobre Deputado accmou
me h<'· poucos dias de inexactiuão quando 
declarei que a nação brazileira é composta 
de catholicos e atlirmou que me aproveito 
das occasiões para fazer a lJropaganua ca
tholica, isto é, da doutrina que felizmente 
é acceita pela gran<le maiorLt da nação 
brazileira. 

0 SR. GERMANO- HASSLOCHER-Não discuto 
esta ques~ão. 

O SR. TosTA-V. Ex. e a Camara querem 
saber a que extremo chega a intolerancia 
dos acatholicos entre nós ~ 

0 SR. GERMANO l-!ASSLOCHER-lntolerante 
é V. Ex. 

O SR. To&TA__:-Não ha de conseguir impe.., 
pedir a propaganda dos catholicos no 
Brazil. 

0 S1~. GERMANO HASSLOCIIER-Ora ~ 
O SR. TosTA-V .Ex. lein. os telogrammas 

publicados n'O Petiz e por elles vcrifi.cn.rá 
que o padre Julio Mn.ria está fazendo con
ferencias na Bahia c que o seu auditorlo é 
selecto. 

0 SR. FRANCISCO SonRf:-E' O que ha de 
melhor na sociedade balliana. 

O SR. TosTA_:_O.s chamados anticlericaes, 
os inimigos da Igroj<t, temendo a propa- -
ga.nclu., mandam dar tit'os de re":otyet:;:; e 
atir·<u' bombas na cathcdral para llltlmHlar 
os crcn·~es ! 

o SJ~. GEIUifANO HASSLOCIIER- v. Ex:. é 
q_no reprol'lenta o fa.nu.tismo das massas. 

Vo:lEs-Não apoiado. 
O S1t. Tos'l'A - Fanatismo, jesuitismo, 

ob.;curantismo, sã.o palavras ôcas, que já não 
fazom o !leito. 

Entre nós j:1 passou a. moda do desre.3peito 
humano pa1'a os catllOlicos. 

E' possivel que o illustrc Deputado pelo _ 
Rio Grande do Sul esteja acima do Bossuct, 
Dupanloup, Montalemuert, de todas essas . 
aguias do pensamento. Eu prefiro estar com .. 
ellas a. estn.r com o nobre Deputado. 

0 Sr. GERMANO HASSLOCHER dá um aparte. 
O SR. TosTA-Sou um simples soldado da 

milicia christã.. 
0 SR. GERMANO HASSLOCHER - V. E~ • é. 

Deputado... ··· 

O SR. TosTA-Sou Dopntallo; mas o Depu
tado deixa de ter crenças? ! Vê-se na Ame
rica do Norte morrer assassinado o presi
dente da Ropublica e o que lhe succede fazer 



Câmara dos Deputados -Impresso em 21/05/2015 09:20- Página 3 de 23 

222 ANNAES DA CAMARA 

uma procl:11nação ordenando preces publicas 
ao Omnipotcnte. .. 

Entrcta,nto, não é um povo do obscman
tistas, é um povo industrial, omprcltondcdor, 
progressista. 

0 SR. GERMANO HASSLOCIIER-l\1as, não é 
catholico. 

O SR. TosTA-Tem 12 milhÕes de ca,tllo
licos; é a sctimu, parte da po1mlação. O pt'o
selytismo vae se fazenllo twcetera,da_mentc; 
ha 12 mithõe:'l de ca,tllOlicos apostollcos ro
manos pmtiwntes; no começo do seculo eram 
44.000 <tpenas! 

0 SR. GEIDIANO HASSLOCilER- Nc,;ta Ca
mara aponte V. Ex. quaes são os pt•;.Lticantes 
catholicos. 

O SR. TosTA-Eu repto o nolJro Deputado a 
pt·ovàcar mnu, que . .,tão em quo os represen
tantes da Naçiio se manifestem contm o 
c<ttholicismo. Si não conseguir, a ailit•maçã.o 
de S. Ex:. não terá va.lor. 

O SR. GERIIIANO I-IASSLOCIIER dú. um ap;trtc. 
O SR. ToSTA-Para o nobre Dopn~allo os 

interesses materiacs pccunla.rios sobrele
vam aos interesses mo1'aes, intcllcctuacs c 
espirituaes. E é por esta razão que a, sócic
dade est<t ana.rchiza.da e os clwfes dos Estados 
cahcm sob o punha.! dos ass<tssinos. 

O SR. GEIUfANO HASSLocn~-;u.- Ra.va.illa.c e 
Jacques Clemente nã.o era.m instrumentos da 
igecja. roma.na ? · 

0 SR. TOSTA-A IÜ:;toria. da Igreja tem 
sido muito estudada; não ha de ser com 
apartes apaixonados que S. Ex .. lla de des
truir tt lüstoria secular e fecundíssima da. 
Igreja. 

O SR. GERMANO HASSLOCIIER - To(los os 
crimes da. humanidade sommados não dão 
metade dos crimes que a igreja. catlwllca 
romana tem praticado. 

O SR. TosTA. -Sr. Presidente, eis aqui 
um telegramma. publica.do no Pai; em rela
ção aos acontecimentos que so deram na 
Capital do meu Estado (lê): 

BAHIA, 20- E' o assumpto fo1~çado de 
palestra entre particulares e de discus
são na. imprensa. o a. ttcn tado na. ca, thcdra.l, 
por occas:lão de uma conferencia do pa
dre Julio :Ma1·ía. Todas a.s o pinlõcs o 
profllaam c attrlbucm a selvageria into
lerante aos spil'ltas. 

;_ Conforme telcgraphei hontem, re
uniram-se muitos operarias e resolvc
ra.m deciar<.tr-sc solidarios com o clcl'o, 
m~ pessoa do venerando ·arcebispo, c fa
zer uma manifestação a,o padt'C Julio 
Maria. 

Approvltram tambom nessa, reunião a 
cl'Cct!,~U.o dô uma liga catholica. c vota.ram 
moção do solidariedade ao preclaro ora,
dor sacro, pela sua <:tttitude mantida nas 
conferencias. • · 

0 SR.GERMANO HASSLOCIIER dá UlU aparte. 
O TosT'A. -Nós os catholicos só quere

mos a liberdade ; ú. sombra da liberdade as 
associações hão de so formar para darem 
comlJate aos atheus c aos matBria1istas,como 
o nobre Depu.:lktdo. E não tomos duvida sobre 
a victoria, fique certo. 

o SR. GERl\IANO 1-IASSLOC_tiER dtt um aparte. 
O Sn,. TosTA..- V. Ex. bem sabe que no 

s~culo XX as f,Jgueira.s são impossivci::l. 
O Sn,. GERl\IANO I-IASSLOCIIER. - Porque o 

c:-ipirito li lJeral tts a pagou. 
O Srt. ToSTA.- Sr. Presidente, para pro

testn.r contrn. o discurso do nobre Deputado, 
cu p3ço a V. Ex. que ma.nde publicar n~ 
Diatio do Conrresso e:ste artigo que publiquei 
no Correio da Manha, intitulado «A questtío 
romana». 

0 SR. GERMANO l-IASSLOCHER. dá um aparte. 
O SR. ToSTA - O nobre Deputado a.ccusa

me de faze e propaganda. 
Mas quem me força neste momento a 

fazm' l)l'Ol)agamla é ·o illustre Deputado, que 
não quíz guardar hontem a ma.is comesinha 
cortezi.1 em relaç:ão ao chefe da Igreja. 

O SR. GER~fANo l-IASSLOCHER - P1·otesto 
contr~t este abu.~o de transformar o Dím·ío do 
Cong1·esso em prégador de pulpito. 

O Sn .. TosTA - A naçü:o brazileira já está 
.cans[l,da dei3tas mystifi..caçõos, já estâ can
sada destas negações que trazem como con
sequencla a a.úarchia, a morte dos sober<tnos 
e llos chefe de Republíca. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER- V. Ex. at
trilmc isto a livres pensadoees? Os maiores 
crÜllGS, diz Garofalo, são os que vão rezar 
na ivreja para que Deus proteja a mão para. 
o crime. Na ltalia ha a igreja dos ladrõe.s 
para o santo d~t sua devoção. A religiã1J 
não regenera os homens. 

O SR. ToS'l.'A -O que regenera talvez seja 
o espírito scientifico que o nobre Deputado 
colhe nos livros. 

0 SR. GERMANO HASSLOCIIER- Os crinü
UO.~US não praticam o:S maiores crimes na 
convicr:ãu de ter a absolvição para entrar 
no céo: porque elles sabem que J céo está 
Slltnpl'ü aberto (losde que batam nos peitos. 

0 Srt. TOSTA (Lê.) 

O discurso do nobre Deputado não é outra 
cousa sinão um<~ dcsconsíderaçJ.o á Santa Sé,· 
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ao episcopado brazileíro e ás crença.s da 
naçã-o brazileira. 

0 8ft. GERMANO HASSLOCIIER - A's crcn· 
ças, nã.o. Quanto ao episcopado o á Santa 
Sé, faço tanto caso como da ultima camisa 
que vesti. 

ARTIGO A QUE SE REFERE O SR. TOSTA 

A Questao Romana (•) 

Amanhã é o dia 20 de setembro, anni· 
ver.~ario da entrada das teopas garibal· 
(Unas em Rómu., q_ue foi seguida, em 2 
de outubl'o do mesmo anno de 1870, da 
trani:!fcrencict da. capital do reino da 
Italia para a cidade eterna, onde Victor 
Emma.nuel fez a sua entrada em 31 de 
dezembro. 

Celestino Bianchi, apologista da Italia 
nova., disse estn.s palavras dignas de 
medibção, porq_ue ellas signitl.c 1m que 
a questão romana será um eterno pesa
delo para o povo italiano, emquanto não 
fôr reconhecido o principado civil do 
Papa : «Nós entramos em Roma sem 
querer, neUa ficamos contra. a nossa 
vontade, por não sabermos nem poder
mos sahir.» 

Em que pese aos apologistas da uniu
cação da, Italia com a sua capital em 
Roma, a despeito de haverem decorrido 
31 annos, ninguem poder<:'L negar <tuo a 
perda, do poder temporal do Papa não 
passou ainda, nem pas::ktr<t, cerhmente, 
á categoria dos factos Cdnsurnmados ! 

Pio IX, victima do esbulho do poder 
temporal, pr:otestou, alta. e solemne· 
mente, perante as nações civilizadas, 
contra a usurpação, e conservou-se pri· 
sioneil'o no Vaticano, do.tHle nunca mais 
sahiu até morrer, não acceitando a lei 
das garantias,com que s'e pretendeu dar 
uma satisfação ás mtções catholicas. 

Leão XIII, por sua vez, cingindo a 
tiara, renovou, em sua primeir<t ency
clica dirigida ao orbe catholico, os 
protestos de seu predecessor contra a 
occupaç.ão da soberania civil e a viola· 
ção dos direitos úa Igreja romana, sa
lientando mais tarde, em sua. allocu
ção consistorial de 25 de maio, que 
não se tratava tanto de um attentado 
nacional; como de uma conspiraçã-o 
em que as seitas tinham a maior 
parte. 

A questão romana ahi está viva, 
palpitante, inçada de ditliculda.des in-~ 
supperaveís para o governo italiémo, 

----- -
(•) Do Con·eio d~ MC~;nhã de 19 do corrente. 

aguardando opportunidade para ser re
sol viela. 

Todos os congressos catholícos. que 
se reuncm· par::~, tra~ar dos interesses 
religiosos, protesta.m: contra o esbulho 
do poder temporal e affirmam a ne
cessidade do principado cí vil do Pa
pado, para que o Chefe da Igreja possa 
livre, independente c desembaraçada· 
mente, exercer o poder e.~piritual e 
communicar-se com os catholicos do 
mundo. 

Não ha muitos annos, no congresso 
C[ttholico geraL de Fríburgo Wínd
horst, o inctuebrantavel chefe do Cen
t.l'o, na Allemanha, após um discurso 
eloquentissimo, que emocionou o.,; co
rações e arrancou lagrimll.s dos olhos 
do auditorio, fez approvar-se a reso
lução já votada pelo congresso de 
Tt>cves, assim roLligida: 

-«A occupação perma.nente dos Es
tado.:: da. Igrejct e de Roma pelo go- · 
verno italhno constitue um attentado 
contra os direitos da Igreja, uma 
grave o:ffensa. aos princípios do direito 
~as gentes e uma usurpação contra a 
hbet'dade do Vigario de Jesus Christo. 
A restauraçã-o da plena independeu· 
cia elo Chefe .cia, Igreja Catholica é exi
gida pela jns~iça e necessaria no inte
resse c.)mmum dos principe.3 e dos 1 · 

povos.» 
O anno passa,do, o primeiro con- . 

grosso catholico braziloiro, reunido na 
ca.})ita.l do E~tado da B<thia, resolveu 
qne «os ca.tholi~os empreguem o;; meios 
ao seu alcance afim de protestt1.1' co:1tra 
a intolera.vel situação do seu Suprcn~::> ·. 
Pastor, Pae e Mestre.» 

Monscnltor lreLanLt a,rcebispo de São 
PMllo, .nc1 America do Norte onde o 
catllolicismo vae crescendo em 'prestigio 
mora.l e. força UUI"?erica, publicou no
ta.vel arttgo na. Re'Dts tc~ No1·te Americana, 
demonstrando a necessidade do Princi· 
pado Civil como gt~.ranti<:t do livre ex
xercicio do poder espiritual, que não . 
deve ficar dependente da boa vontade 
ou dos caprichos e interesses apaixo-
nados de governo algum. >, 

Agor<1 mesmo, a proposito de um do
cumento llistorico relativo ao Instituto 
de S. Jeronymo, acaba de dar-se um at· 
trito entre o minbtro itctliano Prinettí' 
~ a .cmbaixadtt da Austria, o o governo 
rtallano procura nnllificar <~ acção do 
Pn.:pa. 

O P<tpa, a.peza.r d<t situação que ll1e 
creou o governo italiano, é considerado 
um verdadeiro soberano, junto ao qual 
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os governos da Europa c da America 
acreditam ministros plenipotenciarios, 
rccebendo por sí.fa vez os legados ou 
representantes da côrte pontificia. 

E' tão melindrosa e tensa a situação 
reciproc<1 dos dous soberanos na Italia, 
que as potencias estrangeiras, que 'man
tém com elles relações diplomaticas, são 
forçadas a sustentar representação du
pla: uma junto ao Vaticano e outra 
junto ao Quirinal. 

Os soberanos catholicos, como D. Car
los de Portugal e o imper,tdor (la Aus
tria, na impossibilidade de estabelece
rem a precedencia dn. visita em relação 
ao ·Papa e ao rei da Italia, ficam inhi
bidos de ir ao reino italiano. 

Os soberanos protestantes, como Gui · 
lherme Il da Allemanha, para visitarem 

rio natalício do soberano reinante, em 
uma monarchia ou imperio, o anniver· 
S;,trio da proclamação d<t independoncia 
nacional , em uma repuhlica.. "' 

Sendo a nação brazileira c~tholica , e o 
E:3tltdo t endo um repl'esentante junto á 
Santa Sé, que por sua vez é represen
tada por um nuncio apostolico junto ao 
governo brazilciro, o comparecimento 
de qualquer representante dos poderes 
publicas nas festas promovidas pela co
lonia italiana, seria mais que uma in
correcção àiplomatica: importaria não 
só uma desconsideração formal ao Santo 
Padre, como uma o:ffensa ao episcopado 
e tí. nação brazHeira. 

J. Ig nacio Tosta. 

á Sun. S.n.ntidade,sujeitam-se a levar car- O Sr. Antonio Dast:.os (para 
ruagens de seu paiz, o partem, directa- uma explicação p essoal) diz que não estava 
mente, do palacio da embaixada do sua presente, quando faltou o nobre Deputado, 
nação, e não do Quirínal, para o Va,t1- Sr. Elpidio de Figueiredo, e que por isso só 
cano, observando um cerimonial compU- hoJe vem affirmar que não pensou nunca 
cado, de antemão combina,.io, como si o que o aparte em que::;tão fosse cortado po1• 
visitante partisse de um terl'itorio neu- S. Ex.,· e sim que tinha sido esquecido pelo 
tro ou estrangeil•o, segundo a ficção do tachygrapho. 
direito internacional. Respondé tambem ao seu nobre campa-

Nestas condições, como procedem os Iiheiro de bancada, SI'. Serzedello. No fo O"o 
representantes das differentes legações de vis tas com que S. Ex. fechou· 0 seu dis
por 9ccasião das festas do aiiniversario curso, repetindo o seu applausO ao governo, · 
de 20 de setembro? S. Ex. deu-se ares de victima, quando o in-

Procedem com a maior correcção di- sultado foi o orador, na occasião, em que 
plomatica: não tomam absolutamente aparteava o Sr. Adolpho Gordo. 
parte nas manifestações de regozijo p1•o- · Si quizesle usar de r3presalias, diria que o 
movidas pelos .apologi:3ta.s da nova ordem seu collega é um opposicionista disfarçado. 
de co usas, estu.belecida na Italia após n. O seu fim, porém, é affi.rmar que lhe é· indif
entrada das tropas garibn.ldinas peh~ bré- ferente que S. Ex. seja ou não opposicio· 
clla da porta Pia. nista, ou governista,· porque politicamente o 

Desde que a questão romanà está. de seu illustee collega não faz mal a ninguem e 
né, na me.~ma situação em que a collo- s~ te~n. uma preoccupação-adherir. E que 
};;' nao dtriam os cor1•edores da Camar;t, si elles cou Pio IX, a mais leve manifestação f u 1 0 no1' 1•arte d.as lel!ações sobre o aconteci- a assem· _,ue enorme numero de ingratos 
};;' .1:' ~ se descobrirb! · ... monto que a originou, quer a favor do 
rei, quer a favor do Papa, importaria Na questão eleitoral do Pará, quem fechou 
mais que uma incorrecção, importaria a a questfi.o foi a maioria da Camara, que está 
interrupção das relaç:õe:~ diplomat)cas convencida de que o eleito foi o honrado 
para com o soberano offendido. HosanacJ.c. de Oliveira. Quem disse c diz que 

A colonia italiana, conforme lemos em se trata de uma questio f0chada pelo Go
um jornal desta C~pitat, pretende con- verno, foi 0 nobreDeputado, Sr. Serzedello. 
vidar os representante~ do Estado para Respondendo a apartes, explica a sua po
assistirem officialmente ás festas com- sição perante os partidos do Pará, contes
memora.tivas do 20 de setembro. tando que tive.3se trahido o Dr. Lauro Sodré 

E' de esperar que a mais perfeita cor- e o seu partido, ou qualquer outro. 
recçâo e imparcialidade determinarão o O que o orador quer é que o seu nobre 
procedimento dos representantes da Re· collega se resolva a ser coherente, defina · 
publica Brazileira. emfim a sua posição, que ao orador não 

Não se teata de uma dessas featas na- importa que seja a favor ou contra o Go
cionaes em que, segundo os estylos di- verno, com a condição, porém, do que S. Ex. 
plomaticos, as legações e os governos encontre afinal uma boia;e possa dizer» 
devam toma1' parte, v. g. o anniversa- J'y suis; j'y 1·este. (.Mu·ito bem.) 
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O Sr. SerzedeJio Oorréa (para 
uma explicaçfio pessoal) Sr. Presidente, ape
nas duas palavras pot'que eu acredito que 
a Camara dos Deputados não lucra em 
prestigio e em conceitos publicos com estas 
explicações posson,es: (.Apoiados) Eu mesmo 
confesso a V. Ex. que me sinto diminuido, 
apoucado, todas as vezea que tenho necessi
rlade de estn.r tL dis.::utit' assumptos locao.~ de 
interes:e>cs de }lOEticagom ..• 

coHabora.do para· a Ropublíca. Recebera. 
do marechal Deodoro to1as as distincções. 
Fôra enca.t·rcgado de o1•ganizar um Estado, 
como governador, e, como major, nesse pe
queno posto, nomeado para commandante 
do armrts para um Estado onde existiam tres 
co1'pos commandados por coronei!!. 

0 Sr:.. ANTONIO BAS'l'OS-Estou de accordo 
com V. E:<. 

0 SH. SERZEDEf.Jj) CORREA- •.• C princi
pa~mca te Ci mmdo ncllu.s so · on volve a minha 
pesso<t. 

Sã.o a, mim indill'ercnto:::, 82. Presidente, os 
conceitos do nobre Doput<ldo scibrJ meus 
acto~J c sobro a minha lJCssoa ; elles não me 
honram nem me deshonr<tm. 

O nobre Deputado pódc fltzer a meu ros· 
p0ito o cone oi to que q ui:tet'. S. Ex. achn, cp.IC 
cn sou um homem que adhore •~ todo:> os 
Governos, mas S. Ex. 6 um crcançola, (Sus
surro) tem poucos annos de idadc,·o não co
n hcce a Jüstorii1 política do p::l.iz c não a e:> tu-
dou ainda. Esse conceito pois, não me attingc. 

0 SH.. ANTONIO BASTOS - Não fui OU quem 
disse isto. . 

0 SR. SERZEDELEO CORRÊA-O nobre Depu
tado pódc citar, e oncontra d.o facto quem 
tenha feito, sobre os homens publicr s deste 
paiz, os conceitos os mai::: do>fa.vor.tveis; a 
questão é saber si são verdadeiros c si 
asse-ntam om cxacta, honesta e leal apre
ciação do caracter e da vida publica destes 
homens. · 

Infelizmen-l;e para nôs não h:t neste paiz 
homem publico que tenha. escapado aos botes 
da caJnmnia c lla miseria. (Apoiados ge>·aes.) 

rnrelizment0 para nós, não ln homens 
publicos que não tonham sent.3 do ra.str~jar a 
seus pés; lambendo-lhes o cn.lcanhar ás impu· 
tações da mentira, da calumníà. e d<1. infamia. 
( AJJoiad os [JCI'atJs.) 

Nem po1' isto elles sentcm-so dimínuidos 
no conceito publico, sentem-se apoucados no 
conceito da opinião honesta dos homens que 
se presam, doS homens que teem honra, dos 
homens dignos. · 

O nobre Dcputa{lo pódo ter a 'liberdade de 
dizer o quo quizer a. respeito dos minhas 

-- adhesõ~s. A minha vida publica, que o nobre 
Deputado por ser ainda moço não conhece 
ou não estudou, está ahi ;- está clara, lim· 
pida, vive em actos publicos e notorios. 
Adhesões a todos os Governos ! ! 

Fizern.-se a revolução de 15 de novemln'o 
c eu vinha da aboHção, e eu vinha da ques
tão militar, e eu vinha da conspiração, e eu 
havi:1 com omeu fraco esforço (ncro apoiados) 

Çarnara. V. V 

E sabe l)Ol' quem ? Por Deodoro, por Fio· 
rhno o :po1' Benjamin Constu.nt. 

Recebi de legendarios vultos es3as demons
trações de apeeço; e no dia,. em que entendi, 
com a r1ueda do Govemo Pl\JVisorio que en
carnava. o pens<~mento republicano, quo 
ellc o intemera,to solcJ.a,do se dcvorciara. da 
opinião, vím pa.r<t a, tribuna. da Ca,mal'a fazer 
opposição, quanclo is·;o pudia impJrtar o 
aniqnil<tmon:;o de rninhas aspirações politi
c~t s , pois combati a, um govemo dict:ttorial, 
rcvolucionario, militaJ·, e nosso governo, o 
Ministro do Exterior Cl'<t um dos chefes do 
meu partido, e com ello ficltra o governo.dor 
do Estado, e o partido. 

Recobi até da politicagem lmsta.rda de 
então um voto elo censura e na.da dcmovou
me. Apoiei depois cow as energias de mi
nha vonta.lle e e;;t'orço a reivindlcaçtí.o de 2.3 
de llOVCIDbro C, 110 dia CID que enteDdi, bem 
ou mal, que o Sr. marechal Floriano estava. 
em opposiç~ão ás medidas que eu acredihva 
que eram f<wor;wois êl,osinteresaes publicos, 
nesta occasião me demitti de ministro c 
logo, após, vim fazer opposição ao marechal 
Floriano, ap3:tn.t' do t'lda alta, estima que 
S. Ex. me consagrava. 

0 SR. PAULA RAMOS- Constam de do· 
cumento~ que honram o caracter de V. Ex. 
(r'ipoiados). 

0 SR. SERZEDELLO CoR.R.l~A- Sabem .i.orlos 
que apoiei o governo do Sr. Dr. Prudente~ • 
de Moraes até a occasião da scisão o, ness:.~. 
occasião, sem consultar os interesses políti· 
cos e as vantagens que eu podia ter, pois 
sabia bem q uaes as condiçõe~ que me esta
Vt~m reserv<ülas, fiquei ao lado do grupo que 
entendia que representava· melhor os meus 
ideaes, as minhas tendencía:ll, em opposição 
ao Governo, e logo após ao governo local, 
que se honrava, como dissel'aem documento 
publico, com exercer eu o logar de Secre
tario. 

Fiz então opposiçã.o ao Sr. Prudente de 
Moraes. Mais tarde, porém, quando sele
vantou a questão · do accordo de Londres, 
quando a questão financeira veiu á Camara, 
ainda no governo de S. Ex., a minha ·pala
vra foi a primeira que se levantou nesta 
Camara para defender este acto, explical·o. 
propor emfim as medidas que entendia eu 
deviam fortalecer o poder publico e trazer 
a felicidade á Patria. · 

Z\1 
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O notavel repul)licano, directol' poli- 1 ouvido de mim pro:prio, quando eu não quiz 
tico da. Concentração, o meu chefo do entKo, lllêÜS, desde o annJ) passado, a, honra do me 
comprohcndeu a minha orientação, appro- dirigir ao nobre úeputado, e desde o dchate 
vou-a, elogiou-a, declarando-me que da.hi que travtí.mos nesse anuo nã.o ll1êÜS o cum
em deante essa era a. orientação elo parcido primentci e nem quiz mai:1 a honra. de ro
que elle chefiava. (Con(irmrtçrro do S1·. Doptt- cobGr o cumprimento de S. Ex., S. Ex. insi
tado Cassiano elo NascC:nwnlo.) nuou que, nos corredores desta Camara eu 

Tenho dado <.Ll)oio d. politica fina,nccira do nüo era outra causa sinão oppo~ücionista. 
Sr. Dr. Campos Sê\lles c é esse apoio o é a encapotado ! ! 
consideração que o homado Sr. Presidente Sr. Presidente, neste apoio que tenho dado 
da. Republica tributa á minl1a pessoa,, consi- ao honrado Presidente da Republic<t, nesta 
dora.ção e estima ClUC vem de longa data, collabora.ção de todas as horils e de todos os 
que constituo o plw.ntasma. que assombra o dias, nnncll. nutri ambições nem interesses. 
nobre Deputado. Não tenho pretenções politica.s junto ao 

0 SR. ANTONIO BASTOS-Estimo CtUe V. Ex. 
dê este apoio; o que desejo é que V. Ex. seja 
coherontc no ma.is. 

Sr. Pro:'idente <la Ropulllica., nilo as alimen
tei iLmais, c <J.ntes to<lo meu esforço tem 
sido para fortalecer o :-;cu Governo e glori
!ica.r a sua pos-;oé\,nessa obra do bem publico, 

O SR. SERZEDELLO CoRRil:A-0 plw.ntasma nesse desejo ardente de leva.ntar o credito 
<1uo assombra o nobl'c Deputado é, como publico e nobilitar a RepubHca. ( Apoiados 
disse, essa considora<;>ãci quo o honrado Pre- geraes.) 
sldonto da Ropublica mo dispons::L, ouvindo- Asseguro {L Cannra, com a sinceridatl.o de 
mo mais de uma vez, julgando de valor a um homem de bem, qne nem mesmo ambi
minha collaboraÇão, agradecendo-mo os meus ções politicas me preoccupam, porque si cu 
tmbalhos, admirando os meus esforços dos- ;ts tivesse, bem sei qual o caminho c1uo 
interessados, entregando ao meu criterio me conduziria a cllas. 
medidas governamcntaes cgw dependem do &;r. Presidente, fallo nesta Camara em 
voto da Camara, dando-mo, emfim, as ma1R defc;:;a dos actos do governo, não pela idéa 
iuequivocas demonstrações de a.preç~o c con- de apoiat' pessoas ou Governos, mas porque 
sideração possoaes. julgo quo e ;tes actos consultaram o iate-

Provas de apreço inequi'voco aos meus ser- rosso da Nação. 
viços, nesta Camara, eu ainda tive do S. Ex. Defendo idén,s, defendo principias, defendo 
no dia em que, passando no Senado o pl'o- o quo supponlw o bem publico. A outros, 
jccto de minha reversão ao exercito, nesse ou a S. Ex. o direito de defendei-o por po
mcsmo dia, S. Ex. Qxigiu que esi;c projecto lil.ica. Eu o defentlo e lhe tenho dn,do o meu 
subisse â sancção, pot•guo não qncrii~ demol'ar apoio porquo na sitn<tção financeira defendo 
uma só hora. a sua collaboração a. um acto ·as minhas idún.s defendo os altos interesses 
que reputou de iotcl'os:;e publico. Foi cs~:e d<t minha Pa.tria, porque defendo os vitaes 
acto, além tle antros, uma. pt>uva. <la cstimé~ c interesses d<~ Ropubtíca, quo contl'ibuí para 
affccto que S. Ex. me dodica, pelo nwdo f'u~tdar. 
por que tenho trabalhado ncst<tCa.rnara.,pcla Nào son um homem ·do hontem ; não sou, 
dedicação com que tenho pugnado :Lrlui pelas como o nobre Deputado, tão moço, quo só 
medidas nece:>sarias :t reot•ganização finan- deve <~ altl\ posiçiio politica q no tom ao 
ceira do P<ÜZ, prova do estima o afl'ecl;o que 1Lpoio do sou pai, cl!ofe local em urmt das 
l'Ospondc a essa pequena intl'iga que o nobre cilhtdes do Pará.. 
Depui;a.do. insinuou da. trilmn:~, llo que nos Sr. Pre.;idente, fiz-me á cu::~ta de esforços 
corredores dc . .;h Camal'a S. Ex. :sa.IJi:L de pt'oprios, :t custa do meu trabltlho, sem 
co usas que demonstravam ser cu um oppusi- <~poio de ningucrn. 
?ion~sta. encapoi:ado. Isw responde a essa _Suegi do nada,, e degr<'w .a degeáo conquis-
mi;rrg<t Impropl'm da Camar:~ ... · GCl pelo teaballw, pela honra c pelo estudo. 

0 St{,. ANTONIO BASTOS- Ni'io me obrigue (Apoiado.) . . 
a dizer causas que não quero dizer. ~e~te reglmcn, sou um homem qu~ con-

0 SR. SERZEDELLO CoRRÊA (com energia) 
~Pôde dizer e deve dizer.Póde e devlil dizer, 
lleve dizer, diga ... ( Pattsa.) 

O nobre Deputado. declarou cathegorica
mente no seu discurso qtle o numero de in
gratos 81\L maior que o que so suppunha e 
essa. rel'et·eucüt não podü~ ser sinão ao hu
InHdo omdor. O nollrc Dcputa,dó declarou 
mais que nus currell.ures tlosm Cmuara,lla.via 

trlbmu fL·amtmento, é verdade, mas con-
tribuiu para. fund;Lr a H.epublica. Sou um 
homem que tem responsabilidades, não sou 
um nullo. Venho da. abolição, venho da 
Rcpublictt, venho da reinvindicação de 23 
cL.:l fevorei1·o, maL:; ta.rde tive de organizar 
politicamente um Estado, mais tardo ainda 
tive de gc1·it' na alta governaçã.o do paiz, 
na alta administração, os mais importantes 
depart<tmontos. (Apoiados ; 1m~ito bem.) 
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Sou um homem, pois, que tem gra:nde' Reconhece que no regimcn vigente, dgve 
responsabilidade.'! neste regtmcn, e que nã.o S3r con(lcmnada. a pratica de se pronuncia
})Óde se mover como um tltere a.os in~cr0::>8CS rom discuesos políticos e 'pàrtidarios, por· 
d;1 politicagem. ( Apoiados gm·ae s.} occa~ião dos debates das leis ao nuas. Não 

Sou um homem que se Eleve ao seu paíz, e obstante, precisa, como disse, responder ao 
que não pôde e não quer macular-se nos ifl· seu nobre colloga c aproveita, como S. Ex., 
tcresse.'l gerados por· ambições pessoaes com este ensejo·, pedinclJ novamente <'L Cama.ra 
sa.crificio de ,;;ua Patria ! Sou um homem, desculpas por ter de occupar a sua attençã.o 
Sr. Pre.~idonte, c1uc não pôde olhar par.a o com a.ssumptos desta natureza, cxtranhos ás 
interes.~ e. mesmo do HCW3 amigos, quand.o de suas pr•eoccupações ell'ectivas. 
outro lad•1 se lho acene, com os vitaes inte- Faz longa;, comiderações para demonstrar 
resses de. sm~ Pateia, com a necessidanP- de qne. no no.-Jso regimen, o P1•e:;idente da Re
e.5tabilidado e cJnsolidn.ção ela Republica. pul.JHca é o eixo da politica nacional, é o in• 
Repugm~m-me a::~ intrigas políticas. cunibido de realizar a missão politica da. so· 

(Apciado. 11fuito bem; mt~ito bem. o o}·aclo?· ciedade, para o quo governa e administra. 
é mHito ctcmpl'imentado.) . B-;tas consider<1ções não são descabidas ; 

talvez tenha necessidade de basoa.r-se nollas, 
de argumental" com a douteina que expoz e ORDEM DO DIA 

O Sr. Moreira Alves -Peço a 
pala v r .. ~ para uma explicação pessoal. 

que sustenta, para responder ás obserYaçõe1 
do seu no bro coUega.. 

0 SR. PRESIDENTE- Tem a palavra O 
nobre Deputado. 

O Sr. Moreit·a Alves (para ttma 
explicaçao) vem apenas fazer uma declara
ção de voto. 

Declara que, si est.ives~e presente <.í sessão 
de hontem. teria. sull'ra.gado o rcctuerimento 
de congratulações do nobre Deputado Sr. 
Germano Hasslochor. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a continuaçã.o da 2a dis
cus~ão do projccto n. 150 A, do 1'.}0 I, paro· 
cer sobre as emendn.s aprescmta<bs pat•a. a. 
2a discussão do peoje~to n. 150 A, de 1901, 
que orça <1.. Receih Geral da Republic .. t para 
o excr·cicio de 190.2. 

Antss de apreci:w as observações feitas 
pelo digno Deputado, mí1nife;t:l. a. sua magoa 
intensa e a de sens !1migos por se verem 
prindos da. colla.borD.çiirJ dr. tão distincto:J 
companheiro.). 

Os que se afa.stam c cujo valor reconhece, 
foram amigos delUct~.dos atü hontom; ~ão 
homens eminentes cuja scparaÇt'io encho tio 
magon.s o ot•adoe c seus amigos. ·· 

Começou o honrado Doputado St•. Adolpho 
Gordo, alludin(lo a um artigo do lO do mat•ço 
rle 1898, insel'to no CMTeio ·Pa11listwio, o qno 
S. Ex. disse sor (la a.utot•iu. do Dr. Ca.mpos 
SLtlles. 

Não sa,bo si o Mtigo roi I'oalmcmto es· 
ceipto }Jolo hom•atlo Pt>osidonto tla Repu
blica .. 

O que pô<.lo atnrmtu•, so1n receio de C0U· 
testação, é qno, n1L üpoca., o rodactor do 
Con·eio Paulistano crtL o ominonto jornalista 
Sr. Almeida Nog•toira. 

o Sr. Prel!'ident.e _ Tc:rn u, pala- Em todo o caso o artigo só denota que o 
vra 0 Sr. Esmera.ldin J B~mdeiea. seu <mt·Jr, quem quet• quo ello soja, ó um 

coração pa.triQttL, dedicado om ox~remo aos 

O Sr. Esmeraldino Bandeira 
- Sr. Prcsiclente, sei que se· acha inscl'ipto 
o Sr. Deputado Dino Bueno ; cedo <~ S. Ex. a 
pala na, reseJ.•vandu-me paPa f<lilar de outra 
occasião, ou de pois de S. Ex. _ 

O SR. PRESrDI~N'l'l~- Tem a pa,la. vra o Sr. 
Dino Bueno. 

alto3 interesses publicas, a.ma.nte do seu 
paiz. 

Fa.lla-se nesse artigo, em duas correntes 
de opiniões que se separaram. Mas acaso 
este facto significa quo d.:>us partidos es
t<WG.rn definitivamente formados~ 

O Pa1·tido Ropublica:qo Federal sclndiu-se j 
constituíram-se ent~o <luas aggremiações que 
indica.mm os seus candidatos· á pr·esidencia. 
da Republica. 

Nã.o havia entl'o as duas extrema divisão 
politica o a prova incontestavel está ahi 
patente, aos olhos da. Nação ; ha dous annos 
tra.ba.lham todos unidos pelos mesmos ideaes. 

. Ciecumstancias espcciaes tiveram força 
pa.l'a. unir os que se haviam separado, não 

p.o~on'l pas· obstante os esforços · omprcga.dos para con-
scrvul-os tlivididos. 

o Sr. Di no Bueno começa pedindo 
it Camara. desculp11:'! de prevalecer-se dest1. 
occasiã.o para tomar om consideração as 
aprecíações ·de ordem p::lutica, feitas em uma 
da~ ultimas sessõe:> 1)eio seu. nob1•e amigo e 
companheiro de bancada., o Se. Adolpho 
GoeJo. 

As <1fiirmaçõcs do S. Ex. nã.o 
sar scnt foriUal contosta.ç~~io. 
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Em logar de referir-se a esse artigo, devia candidatura rião era. pessoal, mas, do par-
o nobre Deputado reler a platafo1•ma com tido republicano paraense. 
que o illustre Sr. Campos Salles apresentou- Ignora o orador a perturbação politica 
se ás urnas. promovida pelo Sr. Campos Salles no Estado 
. Ahi S. Ex. traçou um programma poli- de Pernambuco. . 
tico c1uese propunha realizar e no manifesto Não acredita que algumas nomeações de 
inaugural pedia a collaboração de todos os funccionarios fedoraes possa so chamar in
politicos brazileires para o grande problema tervenção na politica estadual. O contrario 
:financeiro, para a salvaçio do credito do seria negar ao Governo da União o cxer-
paiz. cicio de suas attribuições. 

Si os adversarios attcnderam ao appello Começou o seu discurso afllrmando que o 
patriotico, só ha motivos para jubilo, para papel do Presidente da Republica era o de 
regosijo. eixo da política nacional o não de chefe de 

Foi a.ssim que se constituiu a concenh·açtío, pél,rtido como quer o Sr. Adolpho Gordo. 
sob a. direcção do illustre Sr. Cas.siano do Com as responsabilidades, não de chefe do 
Nascimento. partido, mas de clirectJr da })Olitica nacion;tl 

Onde, portanto, .a tr;:tição do Sr. Prcsi- não p·Jdia o Sl'. Campus SaJles SOl' indifi'e-
dente da Re:publica? rente à politic~t de S. Paulo. A sua inter-

DBpois de alludir á dissoluç~ã.o dos partidos, venção, :porta.nto. foi ele legitimo chefe poli~ 
referiu-se o Sr. Gordo a fa.ctos de politica. tico quo é, e no interesse do seu Esta.clo. 
estadual, fa.zendo accusações ao Chefe do A Convenção que hontem proclamou Oi! 
Poder Execu',ivo. candidatos â presidcncia o vice-:presidcncia 

Essas accusações, por serodia.s, perdem d<t .Republica, foi resultado de accordo do 
muito de valor. · vistas dos partidos dos Estados, já que não,, 

Os factos a que S. Ex. se referiu, occor- temos grandes pa.rticlos nacionaes. 
ridas ha. longos mezes, não podem justificar Accusauofoi ainda o Sr. Presidente da, 
v. a.ttitude hostil que os dissidentes paulistas Republica. por se lhe attribuir a lembmnç-a 
acabam de assumir. do nome do Sr. Bernardino do Campos, para 

As eleições estaduaes do Matto Grosso succedcr o Sr. Rodrigues Alves na cadeira 
· foram annulladas de accordo com os inter- presidencial de S. Pa.ulo. 
essados, pelos proprios membros da as..: Quando assim fosse, o cargo de J)rimeiro 
~embléa. mn.gistl'ado da Nação não tirou ao Sr. Cn.m-

A um aparte responde o orador que con- pos Sa.lles a; qualidade de·pauli~ta c de chefe 
cordn., par<1 argumentar, que a assembléa politico do seu Estado, de modo a rcvela.r o 
tivesse siclo coagida. Ma.;; como podi:.t inter- seu interesse c manifestar sua opinião nos 
vir o Sr. Presidente da Rêpublica si ninguem, magn'os problemas <L rcsolvce. 
absoltlt<1mentc ninguem, pediu <L inter- Eó.tretanto assegura que t:sso nome glod-
venção? · ficn.üo por incstimn.vcis. :;orviços nn. admini.~-

Agir de modo contrario seria uma infl'<tc- tração do Estado que deixou sob uma accla
çã,o ao <wt. Go da. Constituiçã-o. O Sr. Presi- maç::lo onthusi:tstlca o una.n.imc, foi lcmhra<lt> 
dente d:t Republica não podia JWocedcr ele c a.ccei to no seio da Commissi"l.o Centeal elo 
modo diverso porq_ue stm opinião a. este res- Partido, lembrança acertaclissima o fllliz, 
peito ficou clM<.tmentc exiwoss<1 na StH\ mon- porque 0 n-ome do Dr. Bcrnarclino de cam
srtgcm in<wgnral quando disse quo a intm·- pos ni'io precis:tva do ser impustu ao pleito 
venç,ã,o era a morte da fodcra.t,,fio. elo i toral, o Estado iria. solicir.a.t• do S. Ex. o 

Como este foi o ca~o (lo Amazonas no Go- glo1'ioso chefe que viesse govcrnal-o. 
Yorno do eminente Sr. Prudente de :Moraes. 
Factos da política lo~al que não rccla.mavam E, s~lJ~ndo o ~~ue se) l~a~sou_ I~o Ts~io da 
o rcmedio constitucional, :porq_uo tinham so- C?mml~::;,IO Ccntr a.~ do I ar tldo, d.;~?: e.r a quo 
Iução nos proprios Estados. 1 s~ depo1s ~o lem?r.,~clo o pr. ~~r.na.rdmo. de 

Quanto ao caso do Pará tambem nã.o tem C,1mpos par.a a pr es1dencrct do Est,1do n~ caso 
razão 0 nobre Deputado 0 Sr. Adolpho de v~ga., foi que se ~ez a consulta nao ao 
Gordo. Pres1dente da Repu~l~ca, mas a~ Dr .. Cam-

A intervenção <.lo sr. campos Salles foi pos Salles, chefe p_ohtr~o dos ma1s e~Inent~s 
de harmonia para os interesses políticos lo- de S · Paulo ~ue so entao se pronu_!J.CJOU, dl
caos. Foi 0 que afflrmou ao ora.dcr 0 illustre zendo q.ue rea~me~te a escoll1a nao pudera 
Sl'. Justo Chormont nas vesperas de partir ser mms bem msprrada. ,, 
para o norte. Junto ao Sr. Augusto Monte- E' infundada a accusaç·ão de querer o Sr. 
nOO'l'O tambem interveiu o Se. Bernardino P1'esidento da Republica eliminar o Sr. Pru
dc "'campos no sentido de desistir do sua c<1n- dente do Moraes da política. daquollo Es
didatura. E a resposta que do actual gover- tado. Alludo ao manifesto da dissidencia e,. 
nador daquello :Estaclo teve foi que <t sua, étpcz<tr de ser honrado com a assignatnra do 
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Sr. Pruclcnte de Moraes, ousa contestar a 
sua pr·imeira asserção. 

O E:'ltado do S. Paulo tributa vcr(ladeira 
vcneraç·ão a S. Ex., quo é uma gloria na
cional, taes 03 serviços prestados ao paiz, 
quando chefo da Na.ção. S. Ex., ao deixar 
o alto car·go qtw tanto nobllHou, voltando 
a S. Paulo, foi ccmvidado pari.L presidente 
da commissã.o ccntra.l do partido, posição de 
que S. Ex. declinou, allegando neccssichtde 
de repouso, pois j;í prostára ao sou paiz os 
sei'Viços c1uo pudera prestar. · 

Recolhido n,o seu l'ütiL'•) volunt·wio, o 81'. 
Prudente de 1vioraesnnnc.t deixou Lle merecer 
a alta consideração a quo tinlm direito por 
pn.rto ele seus coL'roligionarios. O presidente, 
homens poli ticos, S;!n<Vloeos, deputados, torlo:3 
podiam os conselhos o a. opinião de S. Ex.., 
mas S. ~x. conservou-se sempre afastado 
. da politic[~ de S, Pa,ulo por deliberação 
propPla. 

Quando se tratou do eleger a commissU:o 
directora, do partido, í'oi S. Ex. convidado 
<L dar opinLão e conselho; S.Ex.rocusou f<tzer 
P<trtc dtt commissão, mas indicou outros 
nomes do politicos conhccidos,os nuaes foram 
acceitos, com excepçí.lo,talvcz,de um apenas. 
Nessn. commissã.o, que or<1 foi su1)stituida.,cs
tava o Sr. Ferraz de Salles, rep.rcsenta.ndo 
S. Ex. 

. Ein tacs condições, não ê justo affirmar 
que S. Ex. não era ouvido na dirccç'ií,o poli
tíca c administrativa do Estado. Ouvira 
ta,mbem o nobre Deputado, a quem responde, 
alludir a uma carta em que o Sr. Ca,mpos 
SEllle.~ indicava o nome do Sr. Bornardino de 
Campos para a presidencin. do Estado, com o 
:fim do elim5nar-so··a, pcs;oa, do Se. Prudente 
de Moraes; e.3tá autorizculo a. declarat' que 
semelhante carta, não existo e. tanto é assim 
que uHimamcnto, quando procurado pelo 
Sr. Fot•ra.z do S<tllos pam <tconscl1ta.r algumt~o 
cousa, sobro a política, paulist<L, o SP .. !?resi
dente da. Republic:1 desistiu de 1ntcrvir, de
clinando nas pcsso<ts dos St's. Rodrígnes Al
vos e Prudente (lo Moeaes a soluçuo âa crise 
partidaria. 

Deante dessa prova do alta consideração c 
confiança. póde ~~lguem n.fiirmn.r que :;ão in
tuitos do Sr .. Campos SaUes eliminar o 
Sr. Prudente de Moraes da scena politica ~ 

Passa a contetltar a asserção de que o 
Sr. Campos Salles esteja a tnterviP na ad
miniskação e na política do seu Estado e que 
o Se. Rodrigues Alves soj:t n.lli o executor do 
pensamento do Sr. P1•csidento da Ropublica. 
As qualidades em todos os tempos roveladas 
p<;lo presidentB de S. Paulo bastam para 
pol-o a coberto dessa n.ccusação--S. Ex. nã.o 
será jámais um inst1•umcnto-S. Ex. prepon
derante como é na política. local e na poli
tica federal; toro idéas, age por si, encara 

08 problemas, estuda-os e com o seu alento 
e exclusivo esforço os resolve, segundo o seu 
eleva{ro criterio, 

A commuuhão de vistas, o accordo em 
que se tem encontrado com o Sr. Cn.mpos 
S<tlles, não significa outra. cousa sinão iden
tiila,dc da, orientaÇão e do pensamento. 

Avisado pelo Sr. Presidenté de que a.hora 
esU~ finda, aheevin. n.s suas considerações o 
ana.lysa as razões da dissidencia paulista. 

I~ssa nasceu da q nestão dó' per iodo presi
dencial debatida, no Congresso Constituinte, 
com o fim de evittu' interinidades prejudi~ 
ciaes sc~mpre á administração. Eram as inte
rinidades.quo se pretendia impedir mo(iiü-· 
cando nes~c ponto, quanto á succcssão, a, 
constituição do Estn.do~-As medidas que ha
viam si<lo estuda<las e l)ropostas por políti
co eminente foranútcceit<ts pelo:> dissidentes 
em 1" c 2a discussão, e só em 3" rejeitadas . 
As rn.zões adduzidas por S.S. Exs. não co~ 
lhem, eão antes um pretexto, porquanto sa
bem que essas idéas nKo foram suggeridn.s .. 
pelo Sr. Presidente da Repul)lica mas pelo 
proprio partido que as acccitou, convencido 
dos males que ellas vinham evitar.-Si as
sim ora, o partido fazia quostão de que ellas 
fossem vence(loras no Congresso Constittrin
te.-Eis a q_ue SG reduz a questão fechada, 
a que allude o nobre Deputado. O Presiden
te do Estado, ottvído a, respeito, não podin, 
aconselhar aoil seus amigos outea cousa si
não que obedecessem i'L orientação do pal·ti
do, representado na sua GOmmissão directo
ra..-Os que não seguissem essa norma de 
conducta. rompiam com a disciplimt partida
ria, eram dissidente:~. Eis tudo. 

Acredita q_ue taes razoes nao autorisavam 
a dissidoncia, o que os motivos, os desgostos 
eram outros. L<1monta a distlhloncia, mas 
louva o De. Campos S<tlles que tem seguido 
calma o impm·tm·I·itamcntc o seu progrmn
ma, govornu,ndo sem cog.ita.ç.õos mori1mento 
politicn.s, mas aUondondo aos altos interesses 
nn.cionaes e os quo com S. Ex. coUaboram 
teem a· fortunu, do ver já solvida a, criso 
financeiea, o em via do renascimento e do 
prosperidade a questão economica,. Bem sa
bem todos que o problema é complexo, mas 
o futuro dirá quem bem a,ndou; si S. Ex., não 
se desviando do :programma :patriotico que 
se traçou, si os dissidentes, abandonando-o no 
momento difficil em que S. Ex. presta sem 
obsessão partidaria. e sem paixão o mais 
assignalado serviço á sua patria, qual seja a 
reconst!'ucção financeira. e econonlica da. paiz. 

( 111ttito bem; nntito bem. o orador e 'lnttita 
cumprimentado.) . 

Fica a discussã,o adiada pela hora. · 
Compn.recem m.ais. os Srs. Albuquerque 

Serejo, Sá Peixoto, Arthur Lemos, Indió do 
Brazil, Luiz Domingues, José Euzebio, João 
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Gayoso, Joa.quim Pires, Ra.ymundo Arthur, 
Thomaz Accioly, Virgilb ilt'igido, Gonçüo 
Souto, Eloy de SJuza, Tav~wes de Lyra., Pe
reira. Reis, Lima Filho, Er•mirio Coutinho, 
Pereira. de Lyra, Malaquias Gonçalves, Mo
reira Alves, Cornelio da Fonseca, Pedro 
Poenambuc0, Affonso Costa, Rodrigues Dorh, 
Fau3to Cardoso, Ca..;;teo RcbcHo, Noiva, Au
gusto Fra.nça, Milton, Paula Guimar·ães, To
lontlno dos Santos, Gal<lino Loreto, Irincu 
Machado, Henrique Lagdcn, Nelson do V<tS
ca.nceUos, Sá Freit•e, Bal'Pos Franco Juniol>, 
Antonino Fla.lllo, Deecteciano de Souza, 
Nilo Peçanha, Silva, Ca,st.rv, Perait•a, Lima. 
Julio Santos, Martins Teixeira., Joac1uim 
Breves, Theophilo Ottoni, Jos(j Bonifacio, 
Monteiro da Silveira, Lamounier Godofecdo, 
Landulpho de Magalhães, Manoel F'ulgencio, 
Lamartiue, Padua Rezel16e, Valois de C<l.S· 
tro, Jo·_tquim Alvaro, Edmundo da F0n.~eca, 
Luiz Piza, Paulino Ctwlos, Azeved J 1\.far
ques, Teixeira Brandão, Ovldio Abl'antos, 
Benedicto de SJuza, Alencar Guima l'ães, La
menha Lins, Barbosa Lima, Ma.rçal Escobar, 
Soare.') dos Santo3, Angelo Pinheiro, Victo
rino Monteiro e Alft•edo Varella. 
· Deixam de compat•ecer com causa parti
cipada. os Sr.;. Urbano Santos, José Boiteux, 
Pedro Chermoné, Rodrigues Fernandes, Gue
delha Mourão, Augusto Severo, Silva Ma.ciz, 
Estacio Coimbra, M<l.noel Caetano, Vergne 
de Abrau, Augusto de Freitas, M~rcolino 
Moura., Díonysio Corqueira, Sampaio Ferraz, 
Augusto de Vasconcello3, Raul Barroso, 
Martinho Campos, Pereira.. dos Santos, Au
reliano dos Santos, Rangel Pestana, Estevão 
Lobo, Penido Filho, Nece.-üo Tavare;;;, An
tonio Zacharias, Arthur Torres, Lindolpho 
Caetano, Nogeira Junior, Rodolpho Paixão, 
Domingues de Castro, Oliveira. Braga. Ro · 
dolpho Mi1·anda, Antonio Cintra. Jvfanoel 
Alves, Xavier do Valle, Francisco Moura e 
Pinto da Rocha. 

E sem causa, os Srs. Anizio de Abreu, João 
Lopes, Fl'ancL~co Sá, Tl'indado, João Vioit•a., 
Epaminondas Gracindo, Araujo Góes, Auo· 
xellas Ga.lvã.o, Sylvio Romero, Eduardo Ra
mos, José Monjat•dim, 0dcar Gotloy, · ALvos 
de l3rito, Cu:.;todio Coelho, Monteiro de Bat'
ros, E:.;peridião, Moreira dlt Silva, Bueno de 
Andrada, Cincinato Brn.ga, João Candiuo, 
Rivadavia Corrêa e Campos Ca.rtim•. 

Passa-se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
' 

E' annunciada a discusJão unica da emen
da do Senado ao projecto n. 15 C, que fixa 
a força naval para 190.2 (mantida por dous 
tm·ços de votos). 

O Sr. Alves Barbosa bem 
vndera dispensar-se <lo vir á teibuna po~s 

c1uc a. Camara jü. se revelo ti sufficientcmcnt c 
esclarecida qnando por unanimidade rejeitou 
a ma.tceía. con tida na emenda do Senado. 
Entretanto, em t ermos tacs' conclue a Com
missão daquella Ca.s-a. do Congt·esso o seu pa
l'0CCl', q_ ue o orauo·r não do v o deixar som 
contestaçã:o. AUi so opina. pda. sustentação 
da emenda pua que S3 rointcgi'e t\ propostêt 
do Governo. Não llou v e nem podia haver 
semelhante proposta, seria isso uma viola
ção fla.grante do precciéo constitucional e 
uma invas~o de attribuições, porquanto pelo 
uosso Estatuto Político é attribuição exclu
siva do Poder Lngist!!.tivo, (j prerogativa. 
sua a iniciativa da lei de fixação de forças 
de terra e mal'. Po(lem as respectiva.'3 com
missões soUcit':n· do Governo os necessarios 
esclarecimentos, quando elaborarem a lei, 
mas não podem aguJ.rdar uma proposta so
bre a qua.l calquem o projJcto que devam 
offerecül' ~L consideração da Camara. Re· 
corda os discursos então proferidos na Ca· 
m:t'ra, quo b::nu fit\maru.m essa. doutrina 
constitucional. A emenda rGjeitada póla Ca
ma.ra contém apenas uma apparente diver
gencia com a opinião do Sr. Ministro da. Ma
rinha. Queria S. Ex. quo a Escola Na.val 
tivesse em todos os annos matricttlados lOO 
aspirantes ; verificando, porém, a Commissã.o 
qu'3 es .~a idéa era impra.ticavel, pois quo 
aquella Escola terCt no anno vindouro 118 
aspirantes, dahi nsulbria a suspensii.o da 
matricula p~1ra o primeü;o a.nno o o s:1cri
ficio dos dit>eito:3 adquiridos por aquellcs que 
estudam sem fa.rd;t e que não conseguil'ittm 
obtel-a. Resolveu então a, Corn.missão propor 
não 100, mas . 130 no mu.ximo para que na. 
lei do orçamento se vote a neccssaria ver uu. 
e não seja. ell<.t solida.:•ia ·na rosponsabilhla(lo 
que não cl'eou. Pot• o.3sas l'i\Zões ontondo 
que a Ca.m;wa deve ma.nÇet' o seu voto, ro
jl!itando a omGnda. <lo Senado. (Mttil u bem, 
muito bem.) 

Nlnguom nutis potlimlo n, pttln.vra., (' oncce
ra.rla. a cli.~CU .);o;ã,o C auiadu. tL votaç1ã0. 

O Stw. A.dolpho Gordo- Poço a. 
palavra paJ'<L uma explicação pessoal. 

O Sn.. Pn.gsiDENTE - Tem a, palavra. u 
nobre Deputado. 

O Sr. A.dolpho Gordo, antes de 
mais, :Pede licença par·a agradecer as lison
geira.s referencias com o que distinguiu, 
por uma fidalga. gentileza, o illustre lear.ler, 
no brilhante discurso que acaba de pro
nunciar. 

Hontem, a convenção governamental indi
cou os Cêtndida.tos de::;ignados pelo illustre 
Sr. Dr . . Campos Sallcs para os cargoi3 de 
Presidente o Vice-Presidente da Rt1}JUhlica; 
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c si S.Ex. dizia, 1w, tempos, que com a scisão nario politico do paiz, foi que o Sr. Campos 
de 1897, da qual resultou o partido que o Salles cst<.t organizando um partido pessoóll, 
elevou ao poder, havia soado para a, patria organizando um apparelho destinado a per
uma ho?"(~ feliz, agora, que começa a ser petuar ;t sua dirccção ],)olítica no paiz. 
cumprido o seu programma, naturalmente Infeliz foi o nobre leader quando procurou 
deve ter soa.do para a p<:ttria uma hora ainda justificar o procedimento do Governo em 
mais feliz ! rcl<•,ção aos successos de Matto Grosso, Parti. 

g• hoje, portanto, um dia de saudações e Pernambuco. 
reciprocas, de gl'ande::; expansões de jubilo, Quem poderá seriamente negar a inter-
de festas. - · venção do Governo nos negocias daquellcs 

E foi naturalmente dominado por esse E.stados, attent<.tnclo contra a. sua sobe· 
jubilo quo o illustre leadm·, que é tambem rania~ 
um con,encioncü, foi tão captiv~nte para Poucos dias depois de haver o Sr. Campos 
CQm o orador, e isto o obrigou a vir a esta Salles assumido o governo, o illustre Dr. 
tribuna j:i para manifestar a S. Ex. os seus Manoel Murtinho, membro do Supremo Tri
sinceros a gradecimentos, e já, para, tomando bunall?ederJl, decla,rava, em artigos -publi~ 
em consideração o seu discurso, deduzir uma cados em um dos jornacs wlcsta. c~•.pital, que 
ligeira replica. se a.chtwa em divergencia com a direcçã.o da 

Com o inr.uito de justifica.r a acção poli- politica em Matto Grosso. 
tica do Sr. Pr.esidcnte da Rcpublíca, disse o Essa publicação foi logo seguida de ordem 
illustre Zeadcr rrue os partidos que surgiram telegli<iphica expcditlé.t para um pequeno 
da scisão de 1897 não tinham progmmma grupo naquelle Estado, determinam1o o rom· 
differente, e os pl'incipios que se achavam pimento de relações com o Senador Poncc. 
inscri11tos na bandeira de.,_ um eram precisa- Esse grupo dizia abertamente que ia. subir 
mente os mesmos inscripuos na bandeira .do a,o pode1', e c1ue para isso contava com o · 
outro. a,poio do Governo Federal. Varios actos do 

Mas então, diz o orador, em que posição Governo, e que o orador enumera, denun
fica o illustl'e Sr. Campos SaUes, C!UC>., accei- cia,ram que o Governo cffecttvamente auxi- · 
ta.ndo a indicação que de seu nome fez o líava os dissidentes. Esses actos eram hostis 
pa.rtido repuhlicano }Jar<t cilndidato á Pre- ao partido republicano. . 
sidente da Republica, declarou, em termos No pleito que se feriu para presidente do 
hem claros C? precisos, qri.e daquella crise Estado, os clissidentos foram derrotados. 
tinham surgido dous pa.rtidos- represen· Reunida a assembléa legislativa para veri
tando tendencias oppostas,- pois que um ficar os poderes do novo ],)residente, bandos 
tinha como programma uma politica con- armndos sob as ordens dos dis1lidentes inva
sct·v:ulora,, de ordem e reconstrucção, em- díram a cidade de Cuyab<í, afim de deporem 
quanto que outro tinlla como programma a as autoridades. A assembléa legislativa foi 
politicado jacobinismo exaltado, que pro- posta em sitio. 
curava nas desordens c no crime o accesso ao Quem forneceu essas armas? 
:poder, sttcl'ificando o:g m<ds sa-grados inter- . O Sr. Campos Salles,q_ue se havia com proA 
esses da natria e os proprios crcditos da mettido a. não . consentir nas deposições, f-! 
Republica '?! que devia intervir para garantü· a ordem e 

1<: a sua lealdade, quando comprometten-so tranquillidade publicas, ex-vi do disposto no 
a governa,r com o pt:u·tido que 0 ·havia, in- art. 6°, § 3°, da. Con;.)titui~~ão,-qm~ndo foi 
dica.do c eleito '? ! .. . solicitadu. a sua intervenção pelo Govm·no 

Disse o nobt·e leadm· que, sendo o Chefe do do Estado, deu ordem ao commandante do 
Estado o eixo de todo o movimento polltico districto para que não inte1~viesse,de modo 
do }Jaiz, não podit1 deixar de interessar -se que a f'or<;a, federal teve de assis~ir, com as 
1)ehL sua scct:essão na Presidencia. Eixo, armas ensarilhadas, ao morticinio commet
cmbora, desse movimento, a sua acçãp estú tido pelos revoltosos nas ilha.s da capital 
limitada pela.s disposições da nossa lei funda- daquelle infeliz Estado ! 
mental e })elos princípios que Tegulam o O orador refero os factos que se succede
systema democratico. A sua esphera de ram-a capitulação da assembléa,da dos pre
acção está perfeitamente traçada, e ultru.~ sidente e vice-presidente, e a ordem dada 
pas~ar essa esphera é attentar contra.aquellcs pelo Presidente da Republica, para qu~ um 
princípios. Em que principio de direito poli- vere~~dor da Camara Munici],)al assum1sse o 
tico ou em que disposição constitucional foi governo do Estlldo, quando é certo que elle 
o Sr. Presidente da. Republica encontra1· au- não ·tinha, collll)Ctencia para regulm· a suc-
toridade para designar o sou successor?! cessão dos presidentes dos Estadus. 

O c1ue o orador disso no discurso que pro- E logo que esse vel'eador assumiu o govel'-
foriu na ultima sessão, depois de examinar no, o Sr. Presidente da Republica poz a força. · 
os successos quo se teom desenrolado no sco· iedoral <L sua. disposição ! ! 
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O orador diz que nada mais precisa referir, 
tão eloquentes são os factos expostos! 

Que paridade pôde haver entre o caso de 
Matto Grosso e o do Amazonas~ 

Em Amazonas,o que houve foi uma feaude, 
e não uma revolta, e o Poder Executivo só 
póde intervir nos casos dos ns. 1, 3 e 4 do 
art. 6°, e não no caso do n. 2. 

Neste caso do n. 2, que era o caso do Ama
zonas, a intel'venção só pódo ter logar em 
virtude de uma lei especial, c até agora o 
Congresso não fez essa lei, não obsta.nte ter 
o Dr. Prudente de Moraes submettido ao 
seu conheeimento todo~ os documentos rela
tivos ao assumpto. 

Quanto ao Pará. 
Era publico, no comGço do anno pass:\do, 

que e.3tava assont(1d<1 a cJ.ndid.atura do Dr. 
JiBto Cti.ermont para P1•esidente daquelle 
Estado. . 

A candidatura. fõra levantada pelo illustra 
Senador Lemos, prestigioso chefe do partido, 
em um b:.mquete politico. 

Todos sabem qual foi a attitudc do Sr. Jmto 
Charmont na veriftca.çã() do pJderes do 
actual Congresso, e logo dapois dos actos de 
verificação, dizia-se que a sua candidatura 
esta. v a condemoada. 

Finda a verificação, o Sr. Augusto Monte~ 
negro retirou-se pal.!a. o norte. Por que é que 
esse leade1· do. matoriu, na Camara, e culla· 
borador da. politlca do Sr .. Campos· Salles, 
logo no iuicio das sos~õcs a l)andona v a os 
trabalhos~ Antes do sua partida, o Sr. Cam
.pos Salles deu-lhe um banquete. 

Po~~u tempo dcpvls annurrciava-se que a 
candidatura do Sr. Ch<wmont havia sido 
suustituida. pela. do Sr.· Montencgro. Que 
factos poderiam ter determinado ess.l sub· 
stituição,quanuo é carGo que o Sr. Chermont 
era. ~m chefe político no Pará, e cheiv de 
servlços ao paiz. Renunciaria a candidatUl'a. ~ 
Não. Praticou um desses act•JS qne inutili· 
sam para. sempre um homem publico 1 Nfio. 

O que tletcrminou, pois, e.~-:;a substituiçiío '? 
Hontmn o nobt·o Deputa.d~l pelo Pará., o 

Sr. A1·tltur Lemos tovo a gentiloza de offe
recor a.o ut•a.dor o manifesto que a.o partillo 
repulJlicano p(1t'a.cnso tlirlgiu o St5nadür An
t"Jnio José <lo Lcmu.;. 

Pois bem, esse documento explica o _my5-
terio. A substituição de ca.ndidaturas f vi de
terminada pela intervanção do St•. Presi
denté da Republica. O oeador lê tel.egra.m-

. mas do Sr. Arthur Lemos e do Senador 
Lemos, trechos do maníl'esto, e uma carta 
daquelle Senauor, e diz que essea documentos 
fa.lla.m com tanta eloquencia que se (1Clta 
dispensado de fazer quaesq_uer· commen
tarios. 

O orador entra. no ex.ame dos successo3 de 
S. Paulo, e aborda immeuia.tamente a q_ues-

tã.o relativa. á carta dil;igid:.\ pelo Sr. Prcsi 
dente da Republica. ao Dr. Cerqueira Cesar. 

Diz q_uo desde mozes torna.ra.-se publico 
quo o Sr. Pro ;ideuto da Republictl. em carta 
que dirigit•a ao Dl'. Cerc1ueira Cesar, a pro
posito da. candidatura do illustre Sr. Ber
nardino de Campos á presidencia do Estado, 
lhe diílsera que «de1'ia afasta;· do seu cami
nho o D;·. Prudente de J1[oraes com os seus 
odios e setts rancm·esl). Quem tornou publica 
os:;a carta~ Alguma indiscreção do Sr. Pre· 
sidente·da Republica, ou um mõvimento de 
revolta do Se. Cerqueira Cesar, d_eanto desse 
e.~tt•anho peoces3o politico do Sr. Ca.mpoii 
S<tlle.-3 ? 

O que é qerto é que era pllblico em São 
Pa.ulo que a.quella carta fôra. dirigida ao 
Dr. Cerquoira Coseu'. 

Poucos "dia:;; ante~ de vie para. esta Capital, 
estando o orador com o Dr. Cerqueira Cesar, 
interpoUou-se a raspcib, e elle confirmou o 
facto. 

De modo que a affirmativa do iUustro 
leacle;· e dos Deputatlo .~ pautistas que inter
rompem o orador com apwtes-de que se
melhante carta nunca foi escrlpta, o orador; 
apoiado na integrir:lade e altivez de ca1•acter 
do Dr. Ceryueira Cesa.r,-oppõa a aífirma
tiva de que foi e'>criptl. e dirigida ao seu 
destinatario. 

E como podem os illu:ltres Deputados affi~· 
mm· que nunca foi escripta 1 Cet•cam d~ .tal 
modo o Sr; Campos Saltes, e fiscalizam de 
tal modo os. seus actos, quo conhecem todos 
as carta.s por elle escPiptas ~ 

Exibit· a carh é que o orador não pôde 
fazer, pela peremptot•ia razão de· qne e..ssa, 
carta n:'í.o lhe foi dirigida. 

O orarlor examina em s3guid<1 e demorada.
mento ·· taJos o .3 sncce3ilos pulitico3 de São 
Paulo; o modo pel~ qurt.l o Sr. Rodrignc; 
Alves organizou a Commissão Central, a iti
tervenção do Sr. Campos Salte; nessa. orga
nização e o pl'ocedimci.J.to dos uissidentos no 
Congresso Constituinte, procuL'a.ndo dcmon
stl'a.r que o rompimcato dos (lis::lidento.~ fui 
dot•Jrminado po1• um ole\rtdo scrrtimcnto dlJ 
civis:no. 

Diz. quo o nobre lcade;· não devia f.el'-SQ _OC· 
cup<tdo com os sucessos do Pa.dL, Mrttto 
Geusso c S. P<tulu-f!ão notas born tl'istos que 
S. Ex. não devia. l;ra.~cr p<.~t'a. o dcba.te em um . 
dia. de· fe.3t.á. , como deve se1• o de hoje pa.ra. 
todos qua.ntos ap.pla.udem a orientação po
litícado St'. Presidente da Republica. · 

O qu::> S. Ex. devi:t fazer erJ. descrever, 
com a sua palavra eloquente·, os immensos 
beneficios que tem u.clvindo para, o paiz da 
política. de tolerancia, de concordia e tle con
gt'açamento do illustre Sr. Presidente. da 
Republica, pára que amanhã., quando o povo 
lêr o discurso de S. Ex., ficar convencido de 
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que si é grande a prosperidade de que hoje 
gosa, immens::t será a sua. prospel'idade 
n,ran.nhã. . 

O Hlustrc. Sr. Presidente da Rcpublica, 
n.o concluir o memoravel discurso que 
pronunciou no ba-nquete politico de S. Pn.ulo, 
repetiu um p::msa.níento de Manoel At'éno: 

« Não conheço senão uma familia em 
qu 3 o direito do nascimento nada é, em 
que o direito de conquista é tudo, em que 
o homem é julgado pol' suas.._ proprias 
acções e não pel_as de seus paes; em que 
ca.da um faz o seu proprio nome em vez 
do recebe l-o já feito. . 

Esta familia. é o partido republicano ; 
a _clla pertenço, vivo no seu seio, ahi 
tenho luctado, ahi tenho soffrido, ahi 
morrGrci.» 

O Sr Campos Sa,lles viveu elfectivàmente 
no sJio da família republicana, alü luctou, 
abi soiTreu, mas.ahi não poderá morrer, por
que S. Ex. está destruindo essa, família. 
(Ll:Iuito bem ; mttit'J bem .. O m·ado1· d muito 
cumprimentado). . 

Passa-se á hora destinada ao expediente. 

O §r. Carlos de Novaes (1° 
Secretario) procede á leituea do seguinte 

EXPEDIENTE 

quem fez a requisição. (A' Commissão de 
Constituição, Legislação e Justiça. 

Do Minis te rio da Guerra, de 19 do col'
rente, satisfazendo a requisição destaCa
mara nos officios ni!. 132 e 150 de 5_o 25 de 
agosto :proximo findo.-A' quem fez a requi
sição (A' çommissã.o de Fazenda.) 

Do mesmo Ministerio, do 20 do corrente, 
envi::tnd.o os papeis em que o capitão do 
23<> batalhão de jnfantilria Alfredo Leão da 
Silva nedra pede que sua antiguidade do 
posto de tenente seja contada de 7 de janeiro 
do 1890. - A' Commissão de Marinha o 
Guerra. 

Requerimentos : 
De D. Edalguia Victoria dos Reis Motta, 

pejindo pagamento do que se ficou a dever 
ao seu finado marido capitão Alvaro Guima
rães dos Reis Motia.-A' Commissão de Or
çamento. 
· De Henrique Monat e Gastão Ruch, lentes 

do Gymnasio Nacional, solicitando o cl'edito 
para pagamento d·as despezas. feitas com a 
impressão do Methodo Pt·atico para o ensino 
da lingua franceza e de accordo com Q 

art. 35, do Codigo do Ensino.-A's Commis:. 
sões de Instrucção Publica e de Orça,
mento. 

Otrrcios : Ficam sobre a Mesa até ulteriOl' delibe· 
Do Sr. 1° Secreta.1'io do Senado, do 20 do ração, os seguintes 

corrente, communicando que o Senado em 
sessão de hontem approvou e nessa data cri- PROJECTOS 
vi ou à sancção presidencial a. proposiç-ão 
desta Camara, autorizando o Governo a ex- O Congres)o Nacional decreta : 
tornar da consignação - material - d '· Es- Art. 1. o As vagas que so derem nos corpo!'l 
.tr·arh~ de Ferro Central do Bt'aziln, somma de de fieis, enfermeit'os, escreventes e artifices, 
71:728$232 do cr·cdito de 2.200:000$, ouro, serão preenchidas por praçi1s dos corpos de 
p:~ea. a P •.rto correspondente em papel, som- marinlwiros na,cionaes o de infuntaría de 
nu~ equivalente a 237:902$400 que neste\. es- marinha, que tiverem pelo menos tres annos_ 
ped<~ foi pag<t a La.ge & Irmãos,quanclo devia de effectivo serviço 0 de bom cJrnporta
sor na,rlnella.-Intoin.tda. monto e SLl.tisfi.zeecm, na. p<~rto que lhe 101' 

Do rnc:'lmo scnhol', de hoje, communicando · a.pplicavel, as condições a que se refere o 
quo o ~cnad.o adopton e ness:.t data, enviou à art. 19 do regulamento geral para o corpo 
sancção do Sr. Pr<·sidcntc da Republica a de otficiaes inferiores da armada, approvado 
propo:;içã.o desta Cu.mara, autorizantlo a pelo decreto n. 3.234, de 17 de março 
a.bm•tura, do c:·cdito cxtra.ordina,rio de d.c 18!:>9. 
8:\7$·172, p:Lr.~ pn.:;amcnto do orclenado do § 1 o Qua.rido, não houver pra.ç::ts d5>S 
fiel aposent~'do do extincto Arsenal de Gucr- corpos de marinha nas condições do al'tigo 
ra do Est<1tlo do Pern:.~,mbnco, João Loopoldi- anterior, poderão ser adrnittidos naquelle.3 
11) do Rego.-Inteirada. corpos pe;:;soas estt'anh<ts; sendo preferidos_ 

Do mesmo senhor, de hoje, enviando a os qne esGiverem servindo ou já tiverem sar
estu. Camara ó pl'ojecto do Senado que man- vido no Ministorio. ua Marinha. 
da reorganizar o sel'Viço de -vel1icu.,o3 publi- § 2.o Para preenchimento das vagn,s nos 
cose dá outras providenda3. -A' Commis- corpo3 quo dopenda.m do conhecimentos p!'o
são de Constituição, Legislação e Justiça. fissionaes tlca._o Govet·no ant;ol'iz:~do a orga-

Do Ministerio dn. Fazenda, de 16 do cor- nizar instrucçõos, pela.s (l\llt()S so Pl'OCUl'O 
rente, satisfazendo a requisição úesta Cama-1 desenvolver o mais pJssivcl a lH'P,tica. nocos· 
ra no oílicio n. 140, de 13 do mez tindo.-A' 1 saria daquelles conhecimentos. 

Camara. V, Y :lO 



Câmara dos Deputados -Impresso em 21/05/2015 09:20- Página 15 de 23 

ANNAES DA CAMARA 

Art. 2.') Revogam-se a.s disposiçiJos em con
tr;u•io. 

Sala. da.s se.~sões, 21 de setembro de 1901. 
-Nelson de Vasconcellos. 

O Congresso Nacional resolvo: 
Artigo unico. Os nove actua.cs engenheiros 

praticantes da. 4a divisáo (Locomoção da Es
trada. de Forro Central do llrazil) terão a dc
nomina.çã,o de engenheiros auxílbres perce
bendo 0 vencimento a.nnuat de 3:600$ m~da 
nm. 

Pn.ragrapho unico. Logo quo forem sendo 
aproveitados os nove citados engenheiros 
pru.tica,ntes p:)ra as diver.':as secções da Es
trada, ? quadro ftcar<.t redttzido a cinco. 

Sala dn,s sessões, 21 do sotemlwo de 1901. 
-Nelson du Vasconcellos. 

O Congresso Nacional docJ•cta: 
Artigo uni co. Ficn, extensiva. á. armada a 

doutrina, consagradéL no art. 3° do decreto 
n. 404, de 27 dejunlw do 1891, revogétda.s as 
disposições em contrario. . 

Sala dar:; sessões, 21 do setembro de 1901. 
-Nelson ele Yasconcelf.os. 

O SI'·. F~ancbco Sod~é- Sr. 
Presidente, venho communicae á Camara 

,que a commissão nomeada. por V. Ex. para 
rep1·montal-a na sessã.o inaugural do Con
gresso Agrícola, compareceu e sa.tisfoz o seu 
mand<tto. ·· 

O Sr. Preilident.e-A Mesa ficn. in-
teirada. · 

O §r. Fausto Ca.rdoso di:~, quo 
foi hontem assistir á convenção <tttra.hido 
pela curiosidade de ver esta. nclmlosa, de 
oncle deveriam sa,hir as duas entidades-o; 
í'utm·os Presidente c Vice-Pr·csidente dt~ 
Rcpublica. 

Do lt'~ sahin recorda.ndo-se de que tinha 
feito uma, p1·ophccia, quando discutiudo <~ 
questão do inc!lndici01wlismo, pro1el'in nesta 
Cai':la, m, sess:'io de 4 de setembro do l9CO, as 
seguintes l)alavras: 

«Os,·. Fausto Cardoso- .T:í dons apal'-
tes; hão do ter resposta a.mbos. · 

Acredito quo o Sr. Silviano Bra,ndão 
não é um apoiado r incondicional do Sr. 
Presídnnte da Republica, porque a sua 
incondicionalidade tem uma condiçã.o: 
a de ser o futuro Vice-Presidente da Ro
publica. (.1partes e p1·otestos da bancada 
1nú1ei?·a.) 

Ora ! Não ha homem que, dispondo d.o 
um grande Estado, e em cuja alma vibre 
um pouco de independencia, possa pre-

stétl' :1 outro a.poio incondicional, sem ter 
por uotrás·do sua incondicionalidadc,umn. 
condiçã.o reservada.. 

E o Sr. presidente de MinaH a tem, o 
está no seu direito em tol-a. Ser bom 
político é Sé~ber transigir bem. E praza 
aos céos que ello consiga o sou deside
?·atum, o nos pl~gno o mal que nos foz 
com a sua ceoação, sondo um Vice-Presi
dente dlL Rcpublica correcto. 

Um, Sr. Deputado da bancada ?JÚ11ei?·a
Isto ó novo; (; inve11ção.» 

Está eleito, pois o Sr. Sllviano, tanto valo 
a dosign:1ç~ão que acaba uc fazer a conven· 
ção, o o orador Jaz votos P<Lr<."L que S. Ex. 
seja· corrccto, corno o Sr. Hosa, o Silva. 

Em smt modo de ver o partido relll.lbli
cano está morto. 

Suicidou-se. Não foi o Sr. Campos Sn,lles 
quem o matou, como disso o seu collega o 
Sr. Bueno do Andra.da. 

Morreu; porque os seus homens eram ho
mens sem vontade, oram homens sombras. 

Só lhe resta fazer voto1l par·<.~ quo depois 
desta política nacional em nome da qual a 
Convençi1o acal)a, de designar· os futuros pre
sidentes, venha a politica dos partidos, com 
programmas vastos, cheios de idéas. (Muito 
Uern ; nHlito bem.) 

O Sr. A.rthur Lemos será breve; 
vem apenas oppôr algumas consideraç:õcs 
ao discurso quo aca.ba de p.~:'tiferir e Sr. 
Adolpllo Gordo, na parte que se refere (~ po-
litica do Pará. · 

Foi para si uma decepção o que ouviu 
de S. Ex., e nem tal poderia esperae do seu 
collcg'::t, espírito criterioso e reflectido, não 
eram aquellas as palavras, não or•a aquella 
a. convicção que S. Ex. poderia tórrnar com 
a. leit.ura do Hvt·o que o orador lhe oft'erccou 
para sua verdadeira orientaçã.o- sobre a poli
tica de seu Esl;ado e isto só se explica por 
quo S. Ex. só poderia ter lbito uma ligeira. 
lciturn do manifesto. 

Salienta. a injustiç~a. que fez o seu collega 
considonmdo, o Sr. :Montcnogro um depon
dPti'Gc, ao l)asso que consi.lcra votando por 
intcevcnção, mais inspirado na justiç<~ con
sfstento ni veriteidade das actas eleitoraes. 

Outro ponto em que insiste o sou collega 
é referente á partida inopinada do Sr. Mon-
tenero. . 

O orador lê a parte do manifesto a ella 
referente, o telegramma · que o orador 
passou ao Senador Antonio Lemos e a respos
ta deste. 

Faz óutl'as considcraç·ões no mesmo sen
tido, rno:~tt.rando que não passam de ::~ímpios 
beatos, meras prosumpçõcs os argumento:-J 
de S. Ex. sem uma prova siquer que os 
possa ampar~r. 
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Termina dizendo que si este m[l,nifesto 
que .tem em_ mãos nã.o tom resposü, nem 
uma contradiCta, foi uma temeridade esta 
situaç~o de combate â len.ldade do :partido 
republlcano · do Pará. {11rfuito bem, muito 
bem). 

Vae a imprimir o seguinte 

PR.OJECTO 

~N. 182 A - 190 l 

Dispensa a Fazenda llfttnicipal ele adiantm· o 
pagamento do sello nas cattsas em que fô}· 
attl01·a ou re pel'(tnte a justiça local do Dis
t~·icta F'e'lel'(tZ e clá outras ptovidencias, 
com emenda da Conimissão · 

q_ual será afinal reali~ado pela parte ven~ 
cida. 

Deste modo não acautelados os interesses 
do fisco, cessando o pretexto pam o retar
damento das _ decí$ões de innumeros feitos, 
que ~m preJuízo da Municipalidade e do 
proprw Thesouro Nacional, que deixa de 
arrecadar as taxa§ que lhe pertencem, estão 
accumulalla-3 no éartol'io rcsp :lctivo pot' 
{alta de Jn·epm·o. 

Não é razoavel, portanto, <1ue a União 
t~o solicita sempr0 em auxiliar a Muni~pa- \ 
l1dade nas occasiões difficeis e percebendo · 
desta, como percebe, a im:portancia da. ar
recadação do:!i impostos de transmissão de 
l?l'Opriedade e de industrias e pro~s~ões,para 
fazer face ás despczas com a. Pohcm, Corpo 
de Bombeiro3, llluminação Publica e Justiça 

A' Commissão de Constituição, Legislação Local, conco1~ra, ao mesmo tempo .parare
e Justiça, no desemn,enho do seu dever, tardar as proprias causas quo a dita Muni
pas~a a emittir parecer . sobre . o projecto cipa.lidade promove no intuito de chamar ao 
n. 182, do 1901, subscripto pelos .illustres cumprimento da lei os seus devedores re
Deputados Srs. Sá Freire e Celso dos Reis. lapsos. 

o projecto tem em vista.: -:-O art. 3o do Projecto altera o art. 32 do 
decreto n. 3.363,de 5 ue agosto de 1899, que 

a ) dispensar a Fazenda Municipal de approvou o Regimento das custas jttdicúwias 
. __ adiantar o· pagamento do sello, nas causas da, Justiça Local. 
eni que fôr autora., ré, assistente ou op-
poente, pera~ _ _a..J.astiça local do Districto Estabelece aquella disposição: 
Federal ; · « As custas taxadas neste regimento 

· b ) . estatuir o pagamento das custas, loo-o serão pagas pelos inter.3ssados na expe-
de pois de c?ncluidos os actos .judiciaes resp"'e- díção, logo depois de concluídos os netos 
ct1vos, abolida a excepção favoravel á Muni- respectivos, e a sua importancia serú. 
cipalidacle. . cotada, á margem pelos tabolliães e mais 

São justas e opportunas as medidas sugO'e- · officiaes judicia,es, · sendo nos autos de-
ridas c que, aliás, estão consagradas "'na bitada ou creditada, afinal, a quem de. 
le~islação de quasi todos os Estados da Repu- direito. 
bltca. NesGes, a Fazond.t~ Municip::l.l é equi- Esta disposição não comprehende as 
parada á estadual e isenta de sello nas custas dus autos, termos, tra~ladoa o 
causas em que é prwté litigante. d~li~encia'3 ex~officio, ou em cuja ex.po-

Mas, não é só isto quo ampa.ra o projocto, d1ç:ao forem mteressados o Ministorio 
nos seus arts. to e 2°. Ellos toem assento 110 Publico, ou a Fv,zenlla llfw1icipaL, oü or-
art. 12 n. 10 e art .15 n. 7 do Regulamento phãcs, interdictos. ou pessoas que toem' 
approvado pelo· dec;·eto n. 8.5G=~. de 22 de direito á a.ssistencia judiciarla. · 
j~neiro de 1900, que isenta de so.llo propor- Taes custas não podem ser exigidas, 
e1onal e fixo as sentença:-; 0 pt·oeessos de nos casos em que fôr devido o seu_paga- · 
desa.propriàção judicictl promovidos pela mento, sinão dep::>is de findo o processo 
Muni_cipttlidade do Districto Federal. por sentença, transacção, desistencia ou 

Ainda mais : os processos civis, c.Jmmer- ·outro meio legitimo que torne indivi~ 
ciaes ou cl'imínaes, sujeitos á jurisdição dos duada e certa a r~sponsabilidade por 
Estados, escapam tambem á tributação fe- ellas. · 
dera L nos termos do art.l o § 2o da lei n .585, Terão tambem andamento antes dos 
de 3l de .julho de I899,da qual originou-se 0 preparos os contlictos de. jurisdicção 
citado Regulamento. · suscitados pelas autoridades judiciarias 

Ora, si em causa.s especiaes promovidas e os proce.ssos criminaes, inclusive 0s · 
pela Municipalidade do Districto Federal, o de habeas·corpus.» 
legislador julgou acertado isentai-os de sello, O prvjecto repara uma injustiça c revoo-a 
não rostu. duvida que-só apoio· merecem os uma excepção que roverte em prejuízo de 
a.rts .1 ° e 2° do projocto tendo por escôpo não funccionarios sem vencimentos fixos o a . 
consignar uma isenção em . detrimento do mercê dasdeiongas do foro. Não é racional· 
Thesouro Nacional!. mas simplesmente adiar que as partos litigantes,- mesmo quando 
o pagamento das taxas de sello e judiciaria, o I sejam a União,. os Estados e as . Munictpa.ti-
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dados, se locupletem do trabalho de servon
tuarios de justiça quo toem despezas força
das de exp3diente pa.ra o regula.r desempe-
nho das suas funções. · 

Manda a cquidade que a salutar provi
dencia se estenda aos escrivães dos juizos 
foderacs, sujeitos á identica restrícç·ão, como 
se vel'ifica do art. 3l do decreto n. 3.422, 
de 30 de setembro de 1899 que approvou o 
Regimento das custa.s judiciarias ela justiça 
federal: 

«As custas taxadas neste Regimento 
~erão pagas pelos interessados na expe
dição, logo depois de concluídos os actos 
respectivos, e a sua importancia será 
cotada á margem pelos officiaes judi
ciae;;;, send.o nos autos debitada ou cre
ditada, afin<ü, a quem de direito. 

E:o,ta disposição não comprehonde as 
as custas dos autos, termos, traslados e 
diligencias ex-officio, ou em cuja expedi
ção forem interessados a União, o Es
tado ou nação estrangeira, a Fazenda 
Municipal, o ministerio publico, orphãos 
e interdictos. . 

Taes custas não· podem ser exigidas 
nos casos em que fôr devido o seu paga
mento, sinão depois de findo o processo 
por sentenÇa, transacção, desistencia ou 
outrv meio legitimo que torne individua
da e certa a responsabiliclacle por ella.s. 
- Terão tambem andamento ·antes do 
preparo os conflicto;3 de jur~sd~cção_ sus
citados pelas <l.utmndades JUdiCiarlas e 

-os pi'ocessos çrimmaeil, inclusive os de 
habeas-corpus.» 

Esse odiOS:) privilegio-extensivo até ás na
ções estrangeiras quando litigam ~om o 
Brazil, não resh;tc á analyso. 

Os actuaes escl'ivílcs dos juizes seecionaes 
parccbem minguados vencimentos que abso
lutamente nílo corrospondom ao trabtülw 
que lhos pesa so-pre os ltombros ... 

Bn,sta assignalar o augmento oxtraordina
riu dos pl'Occssos criminaos que cot'rem pelos 
seus cartorios, depois dt~ lei n. 515, do 3 do 
novembro de 1898, quo tornou de alçada, fo~ 
dor·al os crimes de moeda f'al::;a. 

O quo o pr·ojucto prom9ve com acerto, é ,o 
restc.tbelecimento do al't. 201, § 1° do regi
mento de custas, do 1874, mais justo· e liberal
nesse particular, do quo as disposições dos 
arts. 31 e 32 dos decretos ns. 3.422 e 3.363, 
de 1899. · _ 
, A Conunissão é, portanto, do parecer que 
seja _ approvado 1)ela Ca.mara o projecto 
ii... ·1s2, com a emenda que oiferece. 

Sala das Commissões, 21 do setembro da 
1901 - J. J. Seabra, Pl'esidento.- Al(1·edo 
Pinto, re1at01'. - F1·cde1·ico Bo;·ges . .-- Tei-
~X~eira ele Sá. -Azevedo M:arques. 

EMENDA A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA . 

Ao art. :3° : Em logar das palavras - os 
salarios taxados no regimento de custas -
diO'a-se : - os sala1·ios taxados nos ?·egimen
to%' de custas da. justiça federal e r.la justiça 
local do Dú:i1'icto Fedm·al, .etc ..• - O mais 
con1o no artigo. 

PROJECTO N, 182-1901 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. r. c Nas causas em que a Fazenda Mu

nicipal fôr autora,, ré, assistente ou oppoent-c 
ou em quaesquel' actos que promovet• pc-· 
ranto a justiÇa loeal do Districto Federa!, 
fica. disnensada de adeantar sellos em peti
ções· râzões, allegações, trasla,dos, cartas do 
sent~nça e outras deligencias, _bm:n.co~o nã.o 
satisfará prt~viamente a taxa Jurhcmna, para 
ter logar o jtllgamcnto das ca,usas em llue 
fôr interessada. · · 

Art. 2. o Oil sellos e taxa jndiciaria a que 
se refere o art. 1° serão pago::;, aíina.l, pel_a 
parte vencida, inclusive a Fa1.enda Mum-
cipal. · 

Art. 8. 0 Os salarios taxadós no regimento 
de custas serão pagos peios interessados, em 
tempo u'Gil, logo dopois do ~oricluidos. os ac~ 
tos respectivos, e a sua 1p1_portanma ser!L 
cotada á margem p·elo escr1vao, s:mdo d,ebl-
tada ou creditttda afinal. - · ' -

ParaO'rr~of!ho unico. Não se comprohenllem . 
nesta dL'3posiçilo as custas dos autos, termos, 
traslados e diliO'encüts e.x-olficio, ou ·em que 
forem interess~dos o Minislierio Publico ou 
pessoas que teem asaistenci~ P'Q._blica jm~icia
ria, de accordo com a leg1slaçao em v1gpr; 
salvo si o processo .-se 'findar por. se.ntenç~, 
transacção, desistencia ou outro mcw legi
timo, que torne individuada e certa a res- _ 
ponsabilida.de. · 

Ar't. 4. o Revogam-se u,s disposições em 
contrario. 

Sala das.sessões, 5 ~c, setembro de 1901.-
Sà Frcire.-Celso dos Reis, ··. . 

O Sr. President.e--Estando adean':' 
tâda. a hora, designo para sogunda,-feira, 23 
do corrente, a seguinte ordem do dia: 

1 a parte, até ás 2 l/2 horas. óu. antes : 
Vot11ção da emenda. do Senado ao projecto · 

n. 15 c,· que fixa a força. naval pa.~·a l9Q2 
(mantida por dous terços de votos) (d1scussao 
unica) ; '· · 

Vot:tção.do projcctó n. 57, de _1901, a:u~o· 
rizando o Poder Executivo a abru· ao Mmls
terio da Fn,zenda o credito extraordinario 
de, 104:542.$58:3 para_ occorrer ao pagamento 
das gratificações de vidas aos empregados de 
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diver.3as alfandegas da Repu.blica, incumbidos 2a discussão do projecto n. 133, de 1901, 
do serviço de estatist.ica e revisã.o de des- autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
pachos em 1897 e 1898 (3a. discussão); Ministerio da Justiça e Negocios Interiores·o 

Votação do projecto n. 67, de 1901, auto- credito de 6:850$, supp1ementar á verba ga. 
rizando o Poder Executivo a abrir ao Mini~- do art. 2° da lei n. 746; de 29 de .dezembro 
terio da Guerra o credito extraordinario de de 1900; 
4:806$630, para cumprir a sentença do Su- I&· discussã.o do project.o n. 139 A, de 1901, 
premo 'fl•ibunal Federal, que mandou pagar estabelecendo que as etapas do;; offieiaos do 
ao majol' Democri1;o Ferl'eiea da Silva, os exercito e da armada nunca serão inferiores 
vencimentc·s q_uo deixou de receber como a I$400, q_ualqueP que seja a guarnição a q_ue 
lente~ em dispDnibilidnde, da Escola Militar pertençam, salvo as excepções da lei; 
do Estado do Rio Gl'ande do Sul (3"' dis- Discussão unica doprojecto n. 147, de 1901, 
cussão) ; concedendo ao Dr. Amaro Rodrigues de Al-. 

Continuaç-U.o da 2"' discussão do pi·ojecto buquerq_ue Figueiredo, 2° tenente cirurgião 
n. 150 A, de 1901, parecer sobre as emendn.s contra,ct<tdo da armada, uma pcnsio de :300$ 
apregentadas l'ara. a 2a discussão do projecto mensaos e autorizando o Governo a abrir· o 
n. 150 A, do 1001;--quo.orç:a a Receita Geral necessario ceedito; 
da Republicn. para o exerciclo do 1902; 2a di:>cus:-;ã,o Llo projecto n. 7 A, de 1901, 

CouUnuação da la discussão do· projecto autorizando o Governo a conceder isBnção de 
n. 62 A, de 1901, alteramlo a classe la., n. 1, direitos do importação ao material que fõr 
das 1'arifas das Alfamlogas; · importado pelo Estauo do Parã par .. t o abas-

3a discussão do projecto n. 121, de 1901, cimento do agua á cidade de Belém, redti
autorizando o Poder Executivo a abrir ao tuindo-so as quantüt~ já pagaiJ; . 
nn nistorio da ,Justiça e Nego cios Interior·es o 2a di~cussão do projccto n. 189, do 190 I, 
credito de 100:000$, supplcmentar ao n. 14 crec.tndo variotl cargos na Repartição Geral 
do art. 2° ela lei n. 74G, de 29 de dezembro elos Curreios e marctmdo-lhes os rea:pectivos 
de 1900. · vencimentos ; 

Scgundaparte,ás21/2horas·ouantes: ladiscussãodo projecton. 6 A,de 1901, 
2" discus.~ã.o do projectó n. 105 A, de 1901, declarando abolida a accumulaçã.o cfas cadei

do Senado, crea.ndo no Districto Feueral ras de logica e de litteratura do Internato e 
ma-is um oillcio. de registro de hypothecas do Externado do Gymnasio Nacional sob a 
com a designaçã.o de terceiro; , regencia de um sõ cathedratico, e mandando 

2a discussã.o do :projecto n. 122 A, de 1901, pôr em concurso as cadeü~as que -vagarem 
autoriza·ndo o Governo a conceder ao cidadão em consequencia (les,;a disposição; 
João Pereira Barreto ou á soci.edade q_ue elle Discussão única do. projecto n. 169, de 
organizar a· garantia de·. juros de 6 % e 1901, autorizando o Poder Executivo a con
de amor&izaçã.o em 20 annos da quantia de ceder um anno de licença, com o ordenado a 
2.000:000$, para ftmdar em Araca.jú (Ser- que tiver direito, ao bacharel Manoel Igna
gipe) um banco de credit·J agrícola movel, e· cio C<trvalho de lviendonça, juiz seccional do 
dantlo outras prov·idenCias ; Estado do Pctramt ; 

· 2:J. discussão do.projecto n. 112 A, de HJOl,_ Discus~ã:o unica do projecto n. 186, de 
autorizando o Governo a abrir o credito !901, estabelecendo que ao cngedheil'Oil:"is
tlo 100:000$ ao Ministerio da Industriá, tides Ga.lvã.o de Qucü·oz, ü.posentdo no carge 
Viação e Ob1•as Pu-blicas, '.CO?J: o fim de ser de director da Secretaria do Ministerio da 
cntregno ao Sr. Alberto Sa1ltos Dumont, Agriculturtl,, Viação e Obras Publicas, com· 
como premio pelo resultado de sua experien- petc, desde a aposentadoria, o ordenado do 
e.ia do um 1Jalão dirigível ; engenheiro-fiscal de 2a cla::;se, correspon(lente 

2a discus,;ã,o ·do projecto n. 166, de 1901, a 25 annos de serviço; 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao_ Discussão unica do projecto n. 267, de 
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores 1900, autorizando o Poder Ex:ecutivo a c9n-
11 credito de 13:300$ para })aga.mento do ceder uma pensão de 1$500 diarios, à conta1• 
premio e impressão de I. 000 exemplares de abril de 1898, ao ex-empregado da Estra
da obra Them·ia de P1·ocesso Civil e Com- .da de Ferro Central de Pernanibuco Luiz 
mercial, composta pelo Dr. João Pereira Affonso Ferreira; · 

·Monteiro · Discussão unica do projecto n. 100, de 
3a discu~são do projecto n. 116, de 1901, 1900, elevando a 1$ diarios a pensão e soldo 

autorizando o GovePno a abrir, por conta que percebe o 1° cadete reformado, coni 
ao Minístcrio da Justiça o Negrcios'Interi- honras de alferes do exerciGo, Orozimbo Car
ores, o credito de 53:580$940, para paga- los Corrêa de Lemos; 
mcnto de diversas obras e molhorarr~entos no 3a discussão do projecto n. 127, do 1901, 
cdificio do Lyceu de Artes e Officios, hoje dispondo sobre a. contagem da ~ntiguidade 
proprio nacional ; do posto dos officiacs do exercito a que se 
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r o ferem 0.3 artigos lo c 2° da lei n. 350, do 
9 de dezembro uc 1895; 

3a dí:Jcussão .do projecto n. 58, de 1001, 
· autorizando o Podot• Executivo a a.bdr 

ao Mirüsterio da Fazenda o credito extt~a· 
orrinario de 8:000$ para. pagamento do 
aluguel da. casJ onde funccionou, de setem
bro _a dezembro de l8Q9, a Delcga.cia. Fiscal 
no ·Estado do Rio Grande do Snl, o o supple
meuta,r de 20:000$ á. verba, ga. - .Ca.ixa do 
Amot•tiza,;~ão-da lei n. 746, de 29 de de
zembro de 1900, art. 28 -Assignn,turas de 
nota.;; ; 

2a. discussão do projecto n. 4:3 A, de 1901, 
autorizando o Poder :Executivo a abrir ao 
Ministcl'io da Justiça. e Negocios Interiores o 
credlt:J extraordioario de 2:827$800, para pa
gamento a D. Eugenia Torreão Corrêa de 
Araujo, viuva. do juiz de direito em disponi
hilidade b~cha.rel Lindolpho Hisbe1lo Cor•rêa. 
de Araujo; 

2a. discussão do projecto n. 68, da 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir 
aJ Ministorio da Justiça e Negocíos Inte
riores o credito de 3:957$200, supp1emmrGal' 
ao n. VI do art. 4° da lei n. 746, de 29 ·de 
dezembro de 1900, pa.ra. . vestuario e clçt~do 
de' lO a1umnos gratuitus que, em virtude da 
mesma lei, fumm admittidos no Internato 
do Gymnu.sio Nacional, cujo numero foi ele-

2a discussão do :projecto n. 12·), de 190 l, 
autorizando o Governo a abril' ao Ministerio 
da Guerra o credito . extraordínario de 
2:401$800, para pagamento ao ma.rechal 
Jo3é de Almeida Barreto, em virtude de sen
tença do Supr0mo Tribunal Ferleral ; 

vado de 50 a 60; ,. 
ga discussã.o do projecto n. 77, de 1901, 

relativo á emenda offerecida. na 2a discussão 
do projecto n. 217, de 1900, autorizando o 
Poder Executivo a abl'ir ao Ministerio da 

. Guerra o credito especial de 8:415$600 para 
pagamento · dos vencimentos do tenente

. coronel Innoc~ncio Serzcdello Corrêa, rever
. tido ao sei•viço do exercito e de lente da 

Escola .Militar por acto legislativo; 
sa. discussão do projecto n. 257, de 1900, 

autot'izando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Marinha o credito especial. de 
6:000$ para pagar· os :vencimentos · que, no 
cwrente anno e no proximo futuro, com
petem ao ex-sect•etario do extincto Arsenal 
de Mal'inha de Pernambuco .João Sabino 
Pereira Giraldcs; 

3a discussão do projocto n. 205, de 1898, 
áutorizando o Governo a mandar pegar aos 

. Drs. Francisco Antunes Maciel e Arthur An
tunes Maciel a quantht de 385:500$, impor
tancia. do gado vaccum e ca.val.lar fornecido 
ás forças legaes durante o periodo revolll-

.. eionario de 1893 a 1895 ; 
3a di.,;cus.:;ão do projecto n ~ 264, de 1900, au

torizando o Governo a prorogat· o prazG con
cedido á Sociedade Montepio Geral rie EcJ
nomia dos Servidores do E;tado para in
dcmnizar ao Thes:mro Federal da quantia 
de que lhe é devedora até que essa institui
ção regularize sua situ<l.ção, podendo mesmo 

__, releva.l-a do pa.gamento da importancia om 
.. · . . que ficou n.lcança•la. no anno de '1899 ; 
.-:: 2"' discussão do projecto n. 173, de 1901, 
··." autorizando o Poder .Executivo a abrir ao 
· Ministerio da Guerra o crodiio extraordlna-

. rio de 68:195$189, para a. execução da sen
tença em ultima instanci<:~ em favor do te
nente-corono_l Procopio José dos Reis; 

Discu~são unica do projecto n. 190, do 
1901, a.utoríza.ndo o Governo a conceder ao 
machinista de 2a classe da Estr:Lda ·de Ferro 
Central do Brazil Achilles Arnaud Coutinho 
um anno de licença, com ordeuado, para 
tra,ta.r de sul\ saude onde lhe convier ; 

ta·discussilo do projecto n. 72, de 1901, 
declarando que gosarão da franquia postal 
a corresp::mdencin, e as revistas dos Institu
tos Historico.3 e Oeographicos do Brazil, do 
Pará, Ceará, Bahi<1, S. Paulo, Paraná e 
Santa Càtharina e dos Institutos Archeolo
gieos de Ala.gôa.s e Pernambuco ; 

l ~discussão do projecto n. ll:3 A, de l 901, 
autorizando o Governo a abrir o credito de 
16:060$ pa.ra pagar ao b:wharel Umbelino de 
Souza Marinho os seus ordenados, como juiz 
de direito em disponibilidade, decorridos de 
22 de abril de 189~ a 31 do dezembro do 
1900; 

P· discussã.o do projecto n. 22 A, do 1901, 
mandando dispensar dos e:-.:amcs praticas de 
que cogitam os arts. 28 e 2v do regula.monto 
de 31 de março de 185_1 os officiaes e 1n·aças 
do exercito habilitados com os cursos da::> 
arma:3 a LJUO perbncem .o dcrogando a lei 
n. 39 A, de 30 tlo janeiL·o de 1892, na parte 
referentlj a este assumpto ; .. · · 

P discussão do projecto.n. l06 A, de 1901, 
autOl'izando o Govarnoa abrir ao Ministerio 
d<\ Justiça e Negocios .Interiores o credito 
necessario para 11aga.monto do premio de 
viagem, de que tl'a.ta. o twt. 221 do Codigo 
ao .Ensino, conferido a, Pedro Demosthones 
Rache; · 

P · discussão do projecto n. 174, de 1901, 
mandando que o Gover·no da. Republica 
indemnize, com a. quantia de 70:000$, 
n. Victor Meirelles de Lima pelas despe· 
zas que fez com a pintura, montagem e 
cu.stcio do Panorama do Descobrimento 
do Brazil (com· substitutivo da . . Commissã.c 
de Orçamento ao projecto n. 261, de 1900) ; 

1 a discussão do projecto n. li. A, de 190 L 
autoriza,ndo o Poder Ex0ctitivo a abrir um 
credito (Lt quantia de 2:638$045 M -Minis· 
terio da Fazenda, para pagamento de for· 
l'<tgens, agua c objec1ios do expediente forne· 
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cidos pela Companhia das Aguas de MMeió 
e outros, por. conta do Mini~terio da Guerra 
durante os exercícios de 1894, 1896, 1897 e 
1898; 

Nova discussão do projecto n. 153 E, de 
1900, additivo destacauo na 3a discussão do 
projecto n. 153, em virtude do art. 133 do 
Regin1ento Interno, autorizando o Governo a 
transferir para. Manoel Maria Vellez a con
cessão feita a Julio Benevides, pelo decreto 
n. 99, de 7 de outubro de 1892, podendo pro-
rog;tl•a por mais cinco a.nnos ; · 

Discussão unica do projecto n. 71, de l 90 l, 
autol'izando o Poder Executivo a conceder a 
A u tonlo de Sa.nta. Cecilia Junior, fiel do tlle
someiro da Delegacia Fiscal do Thesouro 
J<'ederal no Estado de Minas Geraes, um anno 
de licença pai.'a tratar de sua saudc onde lhe 
convier; 

Discussão unica do projecto n. 184, de 
1901, autoriz~nLlo o Poder Exec•ltivo a con
ceder dous annos de licença, de accordo com 

. o disposto no§ 2° do art. !'> do regulamento 
publicado na ordem do dia, n. 495, de 17 de 
janeü·o de 1866, ao capitão do corpo de enge
nheiros Alfredo Soares do Nascimento, para 
tratar de seus interesses ; / 

Discussão unica do projecto n. 188, do 1901 
relativo <i. emenda do Semdo ao projecto 
n. 171 B, de l90o, da Oamara do~ Deputados, 
que autoriza. o Governo a mttndar pctgar ao 
capitão de f1'agata hono1·al'io e 1° tenente 
reformado, Collatino Marques do Sonza a 
quantia de 1:8:37$680, difl'crcnça de sulllo que 
deixou ele receber de.~de 1870, data, da ~ma 
reforma, até l8\J7, de accordo con! n. (!ou
trina contida. no ;,wiso do Ministcl'io da Fa
zenda do 7 do janóiru de 186\J ; · 

la. discussiio do 1)rojocto n. 157 A, de 1901, 
declarando quo no casJ de licença. <.t um lenlie 
c~tthedra.tico da Escola Naval sorá a cadeira 
regidtt pelo lente substituto· a qúem compe
ti!' na occasião o cxeecicio das•funcções de 
repetidor dessa cadeira, com votos em sepa
rado; 

Discussão unica do ]Jrojecto n. 283, de' 1893, 
concedendo a D. Juliana Morei Garcez Pa
lha, viuva do tenente do exercito Dbgo Gar
coez Palha, a pensão annual de 960$.000 ; 

1:1 discussão do projecto n. 158 A, d:o~ 1901, 
tornando extensivo ao Ministerio da Mari
nha o decreto n. 232, de 7 de dezembro de 
1894, na parte que organiza os estn.dos 
maiores dr) Ministt'o da Guerra e do ajudante 
general do exercito, e dando outras provi
dencias; 

Discussão unica. do projecto n. 162, de 1899, 
concedelldo á. viuva do jul'isconsülto e ex
senador Joaquim Felicio dos Sa,ntos a pensão 
mcnsa,l de 500$000. 

Vem (t Mesa as seguintes 

DECLARAÇÕES 

Declaro que si estivesse pee~ente na occa
sião em quo o Sr. Deputado Germano I-Iass
locller propoz .[~ Cama r a que se létn çasso na 
acb um voto de congratulação cóm a nação 
italiana pela data por ella ho:1tom comme
morada, teria votado contra o requeri
mento. 

Sala das sessões, 21 de setembrJ de 1901.
Celso de Sou.:;a, 

Declaro que si estivesse prescn te á sessão 
de hontem, na occa~ião em que foi votado 
o req uerimcn to do Sr • Ger m<1 no Ha:-;slocher, 
tel-o-hia sufrragado com o meu vo-to. 

Sala das sessões, 21 de setembro de 1901. 
-Moreira Alves. 

Levrmta,-se a sessão ás 5 ho1'as e 30 niinu· 
tos da tarde. 

1031), SESSÃO EM .23. DE SÉ'l'El\IDH.O DE 1901 

P1·esidencia do Srs. Vaz de Mello (Presi· 
dente ) e Satyro Dias (2° Wce Presidente) 

Ao meio dia procede--se á chamada, a quo 
respondem os Srs. Vttz de Mello, Carlos do 
Novaes, Angelo Neto, Aga.pito uos Santo's, ·
Luiz Gualherto, Gabriel Salgado, Indio do .. -
Beazil, Serzedello Corrêa, Luiz D.nningues, 
José Eusebio, Cunha Martins, Nogueiea-
Accioly, Fredel'lco Borges, Sergio Saboya, 
Gonçalo Souto. Eloy de "Souza. Tavares de 
Lyra, Soares Noiva, Lima Filho, Cu.mill:) de 
I-Iolland<t, Celso de Souza, Bricio Filho, Tci· 
xeira de Sá, Peeeira de Lyra, Esmeratlino 
Bandeira, Cornclio da Fonseca,Elpidio Figuei
redo, José Duarte, Epanimondas Gracindo, 
Arroxellas Galvão, Raymundo do Mü•anda, 
Jovlniano ue Carvalho, Rodriguos Daria, 
Sylvio Romero, Seabra.; Francisco Sodré, Sa
tyro Dias, Alves Barbosa, Adalberto Guima
rães, Tolentino dos Santos, Pinheiro Junior, 
Nilo Poçanha, Lourenço Baptista, Alves de 
Britto, Silva ·Castro, Julio Santos, Martins 
Teixeira, Oliveira Figueiredo, Theophilo 
Ottoni, Francisco Veiga, José Bonifacio, .João. 
Luiz, Ildefonso Alvim, Penido Filho, Fran· 
cisco Salles, Esperidião, Bueno de Paiva, Al
fredo Pinto, Mayrink, Manoel Fulgencio, 
Edna.rdo Pimentel, Olegario Maciel, Miranda . 
Azevedo, Gustavo Godoy, Fernando Prestes, 
Dino Bueno, Costa Junior, Cajado, Paulino. 
Carlos, Alft•odo Ellis, Hermenegildo de Mo-
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r(l,es, Teixeira Brandão, Lindolpho Serra, 
Cn.rlos Cavalc';l.nti, Paula Ramos, Francisco 
Tolenti.no, Aureliano Barbo~a. Caasiano do 
Nascimento e Diogo Fortuna. 

Abre-se a sessão. 
E' lida. e sem debate approvada a acta da 

Sl.:lssão antecedente. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DL\ 

E' annunciada a continuação da 2 .. discus::ão 
do projecto n. 150 A, ele 190 l, parecer sobre 
as emendas a.presentadas para a 2a discussão 
do projccto n. 150 A, de 1901, que orça a. 
Recoit<t Geral da Republica para. o exercício 
de 190.'2. 

O Sr·. Presi(lente-Tem a pa.hwra 
o Se. Esmeraldino Bandeira. 

O Sr. Esn1ernldino Bandeira 
diz que não vem trata,r dQ orçamento em 
seu conjuncto : i'a.ltam-llto paeo. t::mto folcgo 
e coragem. 

O illustro relator da Rcceit<1 é um dos 
mJ.is tomiveis comb ,tentes qLie até hoje tem 
conhecido: antes do reduzir o seu adversa
rio ao silencio pela vlctoria. final, já o ·tem 
pt•imeit•o vencidQ pelo cansaço. , 

A vortigem da actividade e o delirio do 
trabalho o ompólgam por tal forma, que 
S. Ex. não pode escrever sobre qualquer 
assumpto que tome por ohjccto de seus 
estu(los sinã.o tratados exhausti vos. 

Quem quer que, como. o orador, tenha 
folheado, embora ligeiramente, o volumoso 
orçltmento da Rcc3ita, ha ue confessar que 
;tqucllc trabalho (j antes urna encyc!opedit\ 
ClliC um simples orçamentó. 

Acceito, pois, S. Ex. os protestos da· mais 
subida, admiritção que lhe vota, assombrado, 
o oPador. 

Não vom tratar do corijuncto orçamcn
tario, mas de alguns detalhes, ropoto. 

De que lhe valeria. um grando esforço 
para. c:3tud<tr com a Cama.ra a politica finan
ceira da, Rel)ttblica, depois de conhecido o 
relatorio do Sr. Ministro da Fazenda ? ! 

" Seria um musulmano do muito pouca fé, 
si viesse pôr em duvida qualquer das 'ver
dades d<J.quello novo Alcora:o, · · 

Isso para os crentes da religião do pro
. pheta.; pojs que para a massa catholico
politica. desta. Uío prospera :patria, a palavra 
d.o Sr. Murtinho tem a infallibilidade do 
papa .. 

Pois não é S. Ex. o summo pontífice das 
·. · finanças brazileiras ? 

Não vale., portanto, esforçJ algum em 
contrario ás verdades a.lli affirmadas càte
gorica, e peremptoriamenta: 

Os raciocínios do. Sr. Murtinho sobre
levam á evidencia dos fact,Js. 

Ha saldos no Thesouro, clama victoriosa
mente S. Ex. 

Mas .. senhor, diz-lhe muito timidamente o 
agricultor-estão agonisantes a pequena e 
a grande la.voura do paiz. O dcsa.nimo e a 
pobreza invadem c dominam o la,r do cam
piJnez ... 

Senhor, argue por sua, vez o commm·eiantc, 
estão esgotadas todas as nossas energias. 
O fisco, esse novo Shylock, arranca.-nos 
até 2. propria cai'U~ d~ nos::;~ proprio coepo. 
O torpor e <:t penUJ'la mvadcm e clominarn o 
nosso lar ·. 

Famintoef<~rroupillm, exclama o oper.trio:. 
- Sonlwr , as i'ahrica.s csLão fechadas, não 
temos pão nem trabalho. 

A mais negra misel'ia expclliu da baitk1, 
em quo se abri·gavam, a mulher e os filhos 
do operaria brazileiro ! · . 

Não é verdade, não é verdade, vociferam 
porabi individuas c:heios' de colcricoenthusias
mo e alludindo ao ·relaLol'io, cxclamam,como 
o segundo medico de j\fonsieur De Pow·ceatt
gnac-<t.le raisonnement que vous en avez fait 
est si docte e't si beo.tt, qu'il est impossible qtt'il 
(o contradictor) ne soit pas fou et rnelancolique 
hypocondriaque, et qttand il ne serait pas, 
il faudrait qtt'il le clevint pa~· la beaute des 
choses que vous ave.z dites et la- jttstesse du 
1·a.isonne?J1.ent que votts avez fait.» 

E culmin~ndo · afinal e seu enthusiasmo 
concluem com o boticario : .f'aúnemis rniettx 
nwu1·i1· de vos t·emàdes que de gue1·ir de cettx 
d'un aut1·e. · 

Orq,, essas· pnJavras de MoÚêro, qu3 t5.o 
bem retratam certos enthusiashs contem
poraneos, convencem ao orador da. inutili
dade abs1luta. de seus esforços em scnticlo 
contrario ao · plan1) financeiro do Sr. Mur
tinho. 

Não internar-se-lia, pois, nesta selva sel~ 
vagia em quo medra a fé musúlmana c 
mingua. . . ·tudo mais. 

Como jurista, porém, ·é que so vae oc
cupar de algumas medida.s orçamentarias . 
que entendem directamente com assumptos 
em que não é de todo incredulo c ignorante .. 

Entre as emendas rejeitadas pela Com
missão de Orçamento, uma existe, a de n.2, 
apresentada pelos · Sl's. Augus·to de Vascon
cellas e Celso dos Reis, que se impõe a es
pecial reparo da Caú1ara. dos Deputados . 

Es:Ja emenda é a que manda isentai:' dos 
imposto_s OJ já minguados vencimentos do~ 
membros · da ju.~tiça local do Dis.tricto Fe-
deral. · · 

Não com:prehende o ora.do1• ·como, em 
vista do disposto no ar li. 57 § 1° da Consti
tuição, se possa justificar o pretenso direito · 
do Congresso :paro .. diminuir, subterfugio~a-
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~m~nt3, a·titu-lo de itnp)sto, aquelles venci:- . E que se não argu1nente com o disposto 
.mentos.-1' no art. 365.do decreto n. 848,de ll de outu" 

Bem sabe que a questão ê por demais com- bro de~ 1890, que para os elfeitos do mesmo 
plexa. e que muitos são os a,rgumentos artiti- decreto ma,nda equiparar a Estado o Distri- ~ 
ciosos em Q.ne se procura fil'ma.r a. doutrina cto Federál, porquanto os cffeitos a que alli 
-contraria á que ve.rn sustentando. se allude são uniê"amente relativo:': á divisão · 

O orador. porém, não fugirá n.o debate: ao territorial da justica da União, afim de se 
contrario, va.e pôr a questão, tal como tem poder determinar a competencia dos juizes 
sido levarrta.da e tJmat• em con$ideração um seccionaes. 
por um dos argumentos dos que contrariam Em apoio da these que vem · susten-
.o seu roGdo de -..;e r o a.ssumpto. tand1S, não pórle o orador resistir ao desejo · 

Assenta para logo estas duas affirmativas: de ler· á Camara os votos magistraes dos 
1. a. .A chamada justiça local deste Dis- ministeos do Supl'emo Tribunal, Srs. Americo 

:tricto é justiça Federal ; Lobo e Gonçalves de Carvalho. 
Esc1·eve o primeiro em o accordão n. 246, 

2.a O Jancarn'ento de impo>tos sobre de 5 de maio de 1897, á pag. 194 da respe- . 
. os vencimentos dos respectivos magis- ctiva collecção : 
· trado:-J contra vem ·O estatuido no cit. « Toda a questão dos alltos (si me é 
-aré. 57§ 1° da Constituir-ão e inquina de licito 8 , 88 bysantismo) reduz-se a decidie 
clamorosa iniquida.de o procedimento do sL é ou não federal a justiça. do Districto 
actual Congresso. . Federal, em cuja cupola funcciona a au-

0 caracter federal, estadual ou municipal . turidade, de quem partiu a medida. im· 
, de qualquer magistratura se constata po1· pugnada... · 
modos diversos. A' semelhança do Papa, que não deixa. 

Os principaes são : a investidura, a orga- de ser chefe da Igr•eja Catholica para sa 
· niza.ção, as attribuiçõe·s, a séde e o erario tornar capellãó do Vaticano, onde se 
pelo qual são feitos os resp-:Jctivos paga- circumscreve a séde pontificü1, o juiz 

. mentos. seccional da Ca.pital da Republiea não 
A justiç~t local deste· Dístl'icto ê o.e investi- ·}Jerde o caracter federal só por tet' jt.iris-

.· dura. fencral ; quem nomeia esses magistra- dicçã:o limitada a este districto; outro 
dos ê o Pr·esidente da Republica :...-:.art 14 do tanto acontece aos juizes do Districto. 
decreto n. t.o::o, de 14 ele novembro de 1890. eujo- offi.cio 6 applical' o maxinwm das 

A organizitção dessa magistraturtA. é feita · leis feder·aes, deixando ao seccionn.l a 
e votikrlu. exclusiva e pei va.tivamente polo t:1refa. de excrcee o minirnwn da ex~ 

· CongrcssJ I<'ederal : art. 3·1, § 23, da Consti- eepção. 
tuição. Confirmando a sentença da primeira 

Foderal tarn1Jcm é a sódo do seus juizos e instancia., [caba de declara.r o tribunal · 
tribunaes este-Distl'icto; distl'ieto que não qne a Côete de AppeUação não constitue 

: pód3 set· equiparado n qualquer outro da ca· um trilmna,l fedtw<ü, só porc1ue o deceeto 
pití.!.l tlos 1':~1ilLtlü~, om qno ao lado de um prc- n. 848, para os seus eíteitos, equiparou 
feito, h<t um govct•nadot•, ttmbos com cara- este Districto ao.1 Estados. 
cter e f'uneçüe~ di vcrstts do pl'imoit·o magís- O a.l'gumen to seria -verdadeiro si o · 
trado d i~ Repuhlica.. Dis~ricto o l"ganiz:tsso os seus tr·ibu.naes, 

O Cl'al·io por onde lhes são pagos. os venci- deeret:.tssc as leis de proeesso, e no-
mentus ó u er·ario federal, não impol'tando measse e pagasse seus juizes, como 
o facto de orn uma. lei annuu. de &einpo3 fazem os E.-nados;· 
atra.z, se hi1ve1• determinado que parte da Ma..; o eontrario de tudo isso é o que 

. quantia. p:Lrit isso necessaria fosse dada pela se vê, porque depois do decreto de 11 de 
· municipalide. · outubro, o de n. 1.030 organizou as . 

As prop1·ias ·attribuições dosjuizes locaes justiças do Districto e a. Constituição de 
·são de c<tracter fl!.deral, si se attenrlel' a que 24 de fevereiro de 1891 excluiu as leis-
seu ofllCio é applicar o maximo das leis fl!- adjectivas e a 01•ganização judiciaria 

· deracs, como dil-o o Sr. minístr\l A. Lobo, da. competencia do Districto (arts. 3\ . 
q_uaes sejam as leis votadas pelo Congresso 34, n. 30, 48. n. 5 e 67): os juizes 

· Federal. . · - communs desta. secção teem a. mesma. 
Em summa, neste Districto, só se póde natureza f~deral dos agentes a. quem a. 

,comprehender a existencia de duas magiil- Republica incumbir a observancia d~ 
. traturas, municipal e federal, pois que aqui legislação especial que estabelecer o 
não existe Estado algum organizado. Congl·esso, nos termos do art. 34, n. 31, 

E desde que a magistratura local não é do p;i.ra a fllndação de arsenaes ou de outros 
município, só póde ser da União, isto ,é, fe- estabelecimentos e instituições de con• 

.. deral. vonieneia federa. L · · 
Camll.ra Y ol V. :li 
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Si a analogia, por cuj:) meio se esten · 
dem as dis_posiÇões de uma a outra lei, 
depende e;sencialmcnto dê perfeita iden
tidarie de razão de uma. e outra, a ana.
logiaexpres.:;a do ar~. 365 do deó•eto 
n. 848, só autoriza a seguinte conclusão: 
Ao e.nvez do que se vê no districto d.a 
Columbia, ha neste Districto duas secções 
jndícia,rias de origem e natureza. l'e· 
de~'ae5, movendo·:Je cada qual na linha. 
de sua, competencia., sem que nénlnuna 
del.las jiimais se deva con~iderttr muni
cipal, . districtal ou estaduaL» 

E mais esp:;cialmente, com referencia <'L 
inconstitucionalidade dos impo.;tos sobre os 
vencimentos dos mini:;tros do Snpl'emo Td
lmna.l Mitit :~r, e:>crevia o fu.llecido Sr. G. de 
Carvalho.em o accordão n. · :i7:3, de 9 de no
"fembl'O de 1898, {L pag. 275 da collecção res-
pectívá: ·· · 

« A Constituição de 1891, art. 57, § 1 o 

seguindo o excffi})lo · da. Constituição 
Norte· Alilericana., art. 3°, secção la, 
gal'antíu aos juizes federaes não só a 
vitaliciedade, corno · aincb a impo:>sibi
lidade da reducção · dos seus -renci
mentos~ 

«Esta guantia da índependencia ;ju
diciaritl não se pode considel'ae, a.ssnn 
corno não se pode considerar a outl'a co n
cernente (~ perpetuidade, restf'icta aos 
juizes aos qua-es ê~ Constituição expres
l;tl,mente se ret"ere, quando a concede. 

« O legislu.dor constituinte n:\o qui7., 
nem podia querer, somonGe a inclcpcn
dencia. dos juizes, aos qnaes eommettcu 
as attl'ibuiçõos llos ~rts>. 59 o üO. 

<< Elle dcclat•a set• o PodN' Juclícial'io 
um dos orgã.os da. sob<wania naciona.l, 
inLlopcnclcnlíe do~ · ontros, omhort~ com 
ellt:s hurrnonico (a1•t. lfJ). 

nmçao annua, com que·a Commissã:o de Or
çamento subterfugia em seu p:trecer. · ' 
. A Constituição as~enta a regra .sem f,tzer· 

distincção alguma. 
Pretende-se que o imposto sobre venci

mentos de juizes federaes não equivare a.di
minuição dos mesmos, prohihida, pela lei 
basi_ca. 

Isto é uma questão bysantjna, que admira.. 
partir do espiri&o do honrado . relator da Re· .. 
ceita, aft'eiçoado aos assLunptos matllema-· 
ticos. 

Paraeonfutar o sophisma basta attender· 
ao resultn.do do . imposto-a diminuição c1ue· 
se procura illudir. . 

De accordo com semelhante doutrina e ar
guméntando por absurdo, a Garoara poclel'á· 
reduzir a. 200$ os vencimento~ daquelles ma·· 
gistra.tlos, pJl' i ~so que lhe é permittido lan· 
çae sohres estes o imposto de 80 o / 0 ! 

Não ftca as.'ülll visível o alJsurJo das distin· 
cções bysantinas, antes apontadas? 

A opinião do orador encontra inteiro ap9io 
no modo de pt'ocedoe do JlOs.:>o Supremo Tri
bunal Federal e da, SHp,·eme Court do.3 Estn.
dos Unidos da America, em caso identico ao 
de que se occupa. 

E' sabido que o Supl'emo Tdbunal FeJ.eral,. 
por occa.síão do lançamentõ do imposto dis
cutido, fez in.3erir na. acta. de sna.s ses· 
sões um.protesto a re~peito e c1ue, postel'i
ormonte. foram-lhe re:;tituicbs as quantias. 
assim pagas. 

O me~mo occorl'GU nos Estados. Unidos, cuja,. 
Constituição dispõe no art 3n, secção Ja. ClliC
«tlie jtulges, both of Sttpteme Cow·t and infe
,·io,· Uow·ts . .. shall 1·eceive (o1· lhei;· senir;cs 
a:compensatíon, ·tohich shall not be diminishert 
dl!dH[J thei1· continua11-ce in o.'{ice.» 

Foi nesse dispositivo da ove1·-law ameJ'i
cana, que se inspiron o nosso legislador con
stituinte, quando cstatuiu om no~sa . Consti
tllição o :•,rt. 57,§ 1°. 

Si itlcnticos são os preceitos legisla ti yos,. 
ígnal f,>i a conducb dos juizes bl'n.zileiros e 
americano:'! a proposito da. víolencia que lhes. 
foi feita, como se pódc· ver :l pag·. 283 do 
precioso ·tpa.ballto de nosso. erudito collega.. 
Se. Aristid(IS Milton. 

EsJreve S .Ex. no logar citado de sua obra
- NoUcia hi.~torica, Texto e Commenta1·io da: 

« Logieo G concluir que nilo ~ú a.o 
ramo }Wincipal de.;to poder. mas aos 
Olttt'os c1ue exercem a su;~ Mç•iio rpli\llto 
:.ís .que.slucs jnl'idica.;; em ger'nl r. dtLda:; 
cer·tas cont.liç~ões, . qua.nto â') compl'cllcn· 
dida.s nos citados al'ts . 59 c ôO,.quol' nos 
foros dos Estado . .; quer nos foros espe· 
ciaes, cabe ta.mbNn a nova garantia que 
avigora a independcncia de seus juizes, 
contra a qual se polleria attemar, siquer 

· · sujeitando·se-os á ameaç:t da diminuição 
do$ recur.;os julgado.> necessarios ao seu 
-condigno tratamento.» 

Canst. B1·a-:.ilc.: . 
«Tendo o orçamento ·de 1898 creado

nm imposto sob1•e os vencimentos de 
todos os fnnccionarios publico.; da União, 
entre os qu'!.es estnam .comprehendi· 
do.;; os juizes federaes, o·Supí•emo .Tri-' 
bunal t'..~z inseeir nn. ac ta de uma das 
suas sessões longo pt•otesto contra se
melhante díspJsição. E, fundamentan
do-o, t\llegou ter a cita'la lei desrespei
tado o preceito contido no § 1 o do art.·57: 

Em vista de tudo isso, .não se. póde deixar 
d.e concluir que é de natureza federal a 
justiça deste Districto e, assim sendo, torna.
se inconstitucional o imposto que se pretende 
manter · sobre seus vencimentos, em vista. do 
esta tuido no- a.rt. 57, §, lo da Constituiçã,o. 
E o texto desse artigo não permitte alterna
tiva entre diroinui Ç'Ii,o permanente ~ dimi· 
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da Constituição, pois, índi1·ectamente imprens1 e pelo o~·gão competente do e:·u
embora, diminuia clla aquclles -venci- dito relator· da receita, que O:-itava em in .. 
mento;3. . . t~iro desaccordo com cllas. 

E no protesto alludido, o Supremo QUe taes consideraçõ::s eram da la\Ta de 
Tfibunalt·eco:t'dou ctue, no·s Estado.;; Uni- um dos empregados de seu ministerio <f não 
dos, a respectiva Côrte Suprema proce- da sua propria. · 
dêra de jgual modo, quando o incóme- f'ambem repudiou S. Ex.. o que Yem 
tax abrangêt'i.L, muito iodebitamente, os escripto em seu relatot>io, com relação ao · 
ditos vencimentos (Tayles, Li(e of Ton• imposto de fumo : foi outro emprev.ado de 
ney, pag. 432); sendo verdade que os seu minístBrío quem e.;;croveu aq_uellas 
magistrados foram isentos de pagar co usas. . 
es.-Je imposto, estabelecido aliás pelas De modo que não póde merecer credito al-
necessi-iacles da guerra _de Seccessfio.» gum á Camara dos Deputttdos o relatorio do 

Mn.s, · si tudo quanto o orador acaba de Sr. Ministro da Fazenda, apezar de ter exis· 
a1lega1' e p1·ovar não lJasta para mover a tencia. constitucional esse trabalho dos .Sccre
llomada..Gommissão de Orçamento a modifi· tal'ios de Estado, como se verifica na 2a parte 
car ~ma, opinião sobrc ·a emenda debatida, do art. 51 da Çonstituiçfí;o. · 
pomlera á me5ma Commiss'io que o espiei to E o facto não é unico ; ao contearlo,é com-
de eqnida,de mandâ isentar de impostos os mum na actnalidatlé. · 
juize~;Jocaes, como isentos foram dos. me:lmos Ha bem pouco· tempo, o Sr. Ministro da 
impostos os juizes federa.es e os ministro.; Indudtria publicava o contracto de a-rrenda
do Supremo Tdbunal Militar. · mento das estradas de fel'ro do Norte, em 

Attcüd<t ainda a quo o unico poder consti- que vinha incluülo o de uma estrada que . 
tuciolial que não pôde agir por equid\l,de é o não tinha n.inda sido encampada. pelo Go-..... ·-· 
Judiciario. verno. 

O Legislativo e o Executivo não sómente Di~cLüido o cn.so nestt). e ·na outra Ca.sa do :;.;-;,: 
podem, mas deYem agir assim. Coagt'esso; o mesmo Min!stl'o explicou qué·.'<it 

EntretantJ, si nas vántagcus os juizos .lo- aq-uiFo era um simples engano do amanuense::c~' 
caes devem ser eq_uiparn.dos aos federa.es, que tinha. copiado o c::mtl\~cto! ! ·" i:;. 
taml)em áquelles cumpl'e estender a,;; incom- Factos como esse.~ que acaba de aponb~~;;~·-· 
patilJilidades destes. são communs no actnal governo: o Sr. Cam~;.:~. ' 

A uniã.o entl'e a Justic;a e a Política -é uma pos Salles procura n.cobeetar as :mas prath:: 
união àdulteeina, disse--o muito sensata e cas anti-republicana.~ com tt s:>mhra posthn· ,..._. 
eloquentementc o raspeitado jurista. feancez ma. do Imparador ;. c os seus Ministros : .. 
Loubet. · vivem a agacha.r-se <.ttL·az d::~ uesconhocidos , 

Pois l!cm; que u.os magistrados de:;te Dis- a.ma.nuenses de su~ts S::!cretttt'ht'i. .. ·; 
tricto seja applicado o esta tu ido no tu•t. 80 Nadlt disso . ttdmüa ·o Ol'ador, porque:-.o> 
da lei n. 221, de 20 de novembeo de l894. Governo do St•. Cn.mpos s ~~lles nt\3CClt.qa .. 

. Nã.o pócle o oeadot• dar seu voto á n.utori- tL'ltição, Yivo na menth•;t o h:t de acab~r no . 
-zação, contida em o · IL V, n.rt. 2, do Ül'Çt~· despl'CZO pulJlico. ( A]loiados; muifo, ... bt.))p.~., 
menta dn. Receita,pl\f(L que o Govet•no rel'or- mtdto uem. o ul·ad01' J CU?l1))l•imonlaclo:) ~, .. .':.: 
me a. lei e os l'egulamento.s quo vigoram a FiCtt t\ di~cussão adlatl(l. p;)la hol'a. ~· .. 
re.;;peito do processo executivo ft:;ca.l. Compa1·ecom ma.is os S1•s. Ca.r+Q.S.~~.~L.1.r-

Es.,c proce.;so está pcrfeitamorito · hem or- cellino, Albm1uerque Ser.;jo, Sá.-· PQixo·~o.; .. , · 
ganiz11do paln.lei de 22 do dczembt>o do 1761, A1·thul' Lemos, Antonio . ~~stos, Chl'istino:, .. · 
tit. 3", § 6° ; e pelos decretos n. 9.885, ue 29 Cruz, Anizio de Abreu,}pã~ ,,G11ygso,_ · Joa'!~:. c 
de feve.rel.l•o de 1888, n. 848, _de Il de outu- quin~ Piresi Raymu:rid<L:4:.t:tJ)..w, . VJ~gili9:i;C.: 
bro de 1890, e n. 173 B, de 10 de··setembro Brig1do, Joao Lopes, Françi~çQ_ Sá_, Trmcla:-';ê:-:.: 
de 1893. · . de, El'mfeio Coutinho, Jj-om.é(!(ê: ,Mattos, Ma:-i;:"' ' 

Niio ha,pois, necessidade dessa autorização, laquías Gon~alv.es, .. J.uli.õ :W~·. M~llo, P~dro...:;..~, 
que,além de mais, é vli;ivelmente inconstitu- Pernambuco, Affonso. q!;!~a~).<:(tn&to Cal'doso,-:;::; 
'Cional. . · Castro Rebello, Neivit, Augusto Franç"''' Mil::fzj 

Impos.üvellhe é silenciar a re3peito do ton, Tosta, Felix Gaspat·~ .!jiiJ:gmlio Toudn.P,~* 
dt•aconiano regulamento do sello, ,que com- Paula. Guimarã~s, A!)gp$t_pJo Freitas,_Edti._ár,.:{~ 
mina.-a pen~ de nullidade aos contractos em do Ramos, Gald_mo L_o.rSJto, José MonJar(ltm:,~fi 

-qu~ houver deficienci$1. d~ sello. Isso é um José Marcellino, '' (;elso dcM . Reis,. Iriaeu Ma:::~q 
attentado ás leis substantivas que regem a cha.do,· Helll'iq\l~ ',I;~~en·, :Nelson- d_e .. Vascon,.:~ 
mn.terla. . cellos; Sá Freire~' · Deocleciano de So.up; .. Pe$:~ 

o ora.dor faz suas as magistraes considera- reira Lima, ~oaquim Breves, Vil'!J.l.Jo. ~Ja.sc:l-~~
ções escriptas a respeito a pags. 53-55 do rcnhas, Gasta«?A.a Cunha, . M~~H:'9~~;A~;.~~~ 
xel.atorio do Ministro da Fazenda. ; conside- vejra, Adalberto Fe1•raz, Leonel Filho, La. 
rações,que s. Ex. repudiou, dizendo pela mounier Go!lofredo, Henrique Sa.Ues, L'm.;. 
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dulpho de Mag-al11ães, Rodolpho Paixão, La- de setembro de 1900, nestn, Camara, disse 
martine, Padua Rezende, Valois de Castro, que o Se. Dr. Silviano Beandão nã::~ é apoia
Bueno de Andl'ada, Adolpho Gordo, Joaquim dor incondicional do Sr. Pr.:sidente da. 
Alvaro, Edmundo da Fonseca., Luiz Pisa, Republica, porque a sua incondicionalidade 
Azevedo Marr1ues, Ovidlo Abrantt~s, Bene- tem uma condição: a de ser o futuro Vice-
dicto de Souza, Alencar Guimarães, Lame- Presidente da Republica. . 
11h:1 Lins, Màrçal Escoba.l', Soares dos Santos, Sr. Presidente, o apoio prestado ou pt·o
.A.ngelo Pinheiro, Germano Hasslocher, Fl'a,n- mettido p3lo honrado presidente do meu 

· cisco Alencastro, Rivada.vía Cor1·êa, Vespa- E-stado ao Sl'. PresldeilGe da Republica tem 
siano de Albuquerque, Alfredo Varella e servido de pretexto e dado logal' a. aprecii1-
Campos Ca.rtier. ções todas cll:1s injus·Gas, não tanto devido a 

Deixam de ·comparecei· com causa parti- paixões e a intere:;ses que acompanham todas 
cipada os Srs. Urbano Santos, José Boiteux, as. C!.t!estões politicas do n::>sso paiz, C@lllO 
Pedro Chermont Rodrio-ues Fernandes Gue- prmcrpaimente porque das palavra.:; profe.
delha Mourão, At~gusto Severo, Pereira' Reis. ridas pelo ho;u·auo 11!-i~eiro, na occasiã? 
Silva Mariz, Moreira Alve.;;, Estacío Coim- em que recebm .a Vl:nta do Sr. Presr
bra, Manoel Caetano, Vergne de Abreu, dente da Repubhc.t e. em nome do Estado 
Marcolino Moura, Diouysio Cerqueira, Sam- dava. a S.:. Ex_: ~s boas ymd<ts. Estas palavras, 
paio Ferraz. Augusto de Vasconcellos, Raul) replto, nao sao conhectda:> todas, m<tS ~P.e~s 
Bar1·oso, Martinho Campos, Custodio Coellw, uma :Qa.~tedelln:s._que se prestava á satistaçao 
Pereira dos Santos, Aureliano dos Santos, de pa~xoes poh~ICas do meu Estado e da 
Rangel Pestana, Estevão Lobo, Carneiro de l?ropr1a Rcpubhca; duas ~estas palavras 
Rezende, Necesio Tavares, Antonio Zacarias, foram exploradas e teem SI~o g~o~'!-das. O 
Arthur Tor1·es, Lindolpho Caetano, Domin- honrado Deputado por . Serglpe faz! a. alvo 
gues de Castro, Oliveira Braga, Rodolpho nesta~ palavras cunvenc1~o ~e qne m~guem 
Miranda, Àntonio Cintra, :Manoel Alves, po~orw. Ptcs~ar ou perm1ttu· um apow que 
Xavier do VaJle João Candido Francisco seria até md1gno. 
Moura e Pinto d~ Rocha." ' O que,;e tem dito é umag1'avissirnainjustiça. 

ao honrado pre...;idente do meu Estado, e tam
bem injusto foi o Deputado sergipano vendo 
a.te<.tz do apoio uma condição. 

E sem cá usa os Srs. Thomaz Accioly, João 
Vieira, Araujo Góes, Rodrigues Lima, Pa
ranhos l\Jontenegro, Heredia dl3 Sá, Oscar 
Godoy, Barros Franco Junior, Antonino 
Fialho, Monteiro de Barros, Carlos Ottoni, 
Nogueira Junior, Moreiea da Silvn,, Cinci~ 
nato Braga, Barbosa Lima e Vic"torino Mon
teiro. 

SUGUND.A PARTE .DA ORDEivi DO DIA 

Dg todas a~ injusti<;a.:-l praticadas com re
laç~ão ao presidente do meu Estado nenhuma 
outra doeu-me mais. 

Devo dizer a V. Ex:. que naquella occa
sião não estava presente ; entretadto, houve 
protestos da bancada mineira. 

Sr: P1•e lidente, é perfeitamente contra
riado' que tenho de dizer algumas pah~vras. 
Quem conhee'e as tradições, o des1wendi
mento c a desprcoccupação das posições, a 

O Sr. Adalberto Ferraz-Peço independencin, do ·povo mineiro, não podet•á, 
• a palavra prlra umn, explicaç,ão pcsso:1.l. / po1• um momento, siquer, a.dmittit· que 0 lw-

mem quesJ achan a direcção cl<tquelle Estado 
O Sr. Presidente-Tem a palavra pudesse ~et• commettido, nii.o um acto de 

o nobre Deputado. . indignidade, m:ts de vcr·dadeira loucut'a, si 

O Sr. A.dalberto Ferraz (*) 
(para ttma explicaçtfo pessoal)-Sr. P re.;idente, 
começo pedindo de:lculpas á Camara pelo 
facto de vir occupar a sua preciosa attenção 
sobre assnmpto que não diz· i•espeito á ma
teria contida na 2"' parte da ordem do dia. 

Venho usar da palavra por p::>ucos ins
tantes, obrigado, como sou, pelas referendas 
feitas pelo lloneado Deputado pol' Sergipe ao 
presidente de meu Estado, o Sr. Dr. Silviano 
Brandão. 

O homado Deputado, recorclando as pala
vr~s P'l'Oferidas por S. Ex., na_ sessão de 4 

· (•) Este discurso não foi revisto pelo orador. 

pretendesse pre~tar· a quem quer que seja, 
em nome da.ctuelle Estado, um apoio indigno, 
verdadeiramente conteario aos seus senti
mentos pessoaes, felizmente conhecidos 
(apo·iados), porque não encontraria na re· 
presentação mineira quem a -isso se su-
jeitasse·. _ . 

Aqui fallo agora desassomb1•ado, porque 
só agora façJ parte da representação. :Mas 
durante os 12 annos da Repablica e du
r~nte o Imp~rio eHe sempre procedeu bem, 
Vl~ando os mter~sses do paiz. (Apoiados.) 

UM SR. DEPUTADO-E sempre com muita. 
hombridade. 

0 SR. RODOLPIIO PAIXÃO-Tem sido sempre 
o nosso lem~a. (Apoiados.) · 
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0 SR.. ADALBERTO FERRAZ-Seria absoluta
mente inadmissivel por absnrdo, por indigno, 
.principalmente por contral'io ao .caracter do 
presidente daquetro Estado, si S. Ex. tivesse 
promettido ao Sr. Presidente da H.epublica 
um outro apóio que não fosse aquelle mesmo 
que tem predominado no sentimento dos 
que hão contrariado a sua política, comba-. 
tido alguns de seus actos. c, entretanto, aqui 
se tem m;mtiuo impavidamente, patriotica
mente, apoiando o governo do Sr. Presidente 
da Republica, por isso que S. Ex. no mo
monto concr.;tiz ~wa a questão capital: a 
honra, a digni4adc da Republica, no que diz 
I"espeito ao seu .credito no estrangeiro. 

Aqui eu peçó ·licença para referir-me (L 
del'!laração do honrado Deputado ·por S.Paulo: 
S. Ex. teve a hombridado de dizer que con· 
àemnava os actos dó Presidente da Rcpu
blica, mas não ora razão sufficiente para 
que creassc dífficuldn,do a um governo que 
tinha poi' missão sa.lvar a. dignidade elo paiz. 
( Apoiados.) 

E' esta nwsmn, posição d31. bancada Per
nambucJ.na que mantinha com o GOverno 
cerh ordem de relações, emquanto o Go
verno era olJrlgado a cuidar da execução do 
contr .. c.l.cto ele Londres. 

0 SR. JULIO DE MELLO-Por mêro patriO· 
tismo. · 

0 SR. ADAJ.BERTO FERRAZ - Tornei lJem 
claro o meu pensamento. 

E, Sr. Presidente, porque nã.o me referi
rei ao nohre Doputado .pelo Pn.r;,í.,cujo esforço 
.nesta Cas~t ú uma honra paea ,~ Patrh 
(muito bem) e que nós sabemos, cuja, politica 
elo seu K;tado lhe 'J a:dvorsa, mas que aqui 
emprega. sna. ;,m~odclade e todo o seu e.sfol'l,:u 
em sudtcnt•w o Gover·no IHÚ> medidas que 
dizem respeito <t ordem fina.nccir~t c oco
nomica. 

O honr:ulo presidente do meu Esüu\o, 
St', Presi<lant.o, provendo ·quo 1t sil.naçã.o 
seria. ost<t, sttbendo que o p,aiz vinha de tun;~ 
divbã.o de dous gr·upo.~ o· quo no.~ ultimus 
annos tlC tinham n1a.ntido om fortes guol'ra::;, 
completamento divididos, o presidente do 
meu Estado qniz fazer sentir quo com a sua 
autoridade de chefe poli tico de meu E~
tado ip tervirht junb de seus amigos para 
que a Pt>Sição dellos aqui não obedecesse 
mais a esta orientação exclusiva do qual(luer 
dos partidos então existente;, ou fosse a con
centração, ou fos:3e o partido rermbtícanó. E 
S. Ex. fazia um appello aos seus amigos 
nesta Camara, que pertenciam a um e outro 
partido: que fossem alheios a esta questão e 
que procurassem collocar o Govm'no na si
tuação unica de quem tinha um ponto de 
honra a resolver. 

Eu, Sr.· Presidente, farei com que as pa
lavras proferidas pelo honrado presidente 

do Estado sejam conhecidas, para que 
S. Ex. seja. julgado pelo q_ue disse, e prin
cipalmente pelo que tem feito, e nào por 
cg1estões de ordem secundaria., por motivog 
que não podem ter importancia p<tra o caso; 
eu farei com que as suas palavras s~jam in~ 
tegralmente transct'iptas no meu discurs•, 
porque, felizmente no Jorno.l de 23.de março 
de · 99, do meu Estado, esse discurso foi 
publicado. 

Não quero cansar a Camara com uma 
questão db. mais alta importancia para a 
bancada mineira, mas que não deve, en
tretanto, cccupa.r a sua attenção de m~do 
a prejudicar as questões da ordem d? dm. 
Lerêi: unic<tmente o penultimo perwdo fla 
sua peroração. 

S. Ex., dirigindo-se ao Sr. Presidente da 
Republica, disse. (Lê .) . 

Pois bem, Sr. Pr·esidente, em nome da 
bancà.da mineira eu affirmo, apezar das con~ 
trariedadecl que tmnhem temos soffrido sob · 
o ponto de vista das questões administrati
vas, apezar das contr·ariedades que na 01'-.. -

-dom política teem a.d vindo, nós temos res-
peitado a lX1la vr<t do pr_esiden_te, te~n?s de
dicado todo o nos;,;o apoto e mcond1Cwnal
:mente á }_)olitica. do Sr. Pt·esidente da Repu
blica ; ·mas, por faltas de or,iem secun~a!'ia~ 
sem importancia gora.l e que apenas d1zmm 
respeito ao nosso E.:-:tado, nós não tínhamo~ 
O uireito de quebl'<l.l' esse '"lJOÍO,ellfl'a,q_UCCel~do 
a acç::o do Governo e concot•t·ondo ass1m 
pa.1·a que não fo:;se solvida a questão da 
honra. 

Ao·ora, SP. Pre3itlent0, uevo, sem querer 
me ~lowrar no assumpto, re/el'indo-me 110 
nohre Deputado poe Sul"gi pc, dizer qne o seu 
conceito ·foi inju~to, c injusto pol''Jlle ne.:. 
nhuma outra condiçã.o existia no arleiO do 
Sr. presidente do Esttdo ao Sr. Pro;;itlonte 
lla. Repuhlica, n, não t)Ol' o de S. Ex. m.~n~or
~e na pulitíc;t a que se havia compt·omottldo 
e que importava na sol ttçiio tlos a.:::snmpto.:; 
quo diziam rc~pcito i nosstv honra, ti nossa 
dignidade. (Apoiados.) 

E poss" a:illrma.r a S. Ex. quo nessa. occa
sião, é bem dever, seria importuno e que 
mesmo não se coadunai'Íctcom os sentimentos 
do honrado presidente do Ei-ltado, quo S. Ex. 
tão antecipadamente cogitasse das futuras 
eleições para os cargos federaes ; e a I?ro-va 
estâ em que,quandJ pela, primeira vez fo1 con
sultado para occupa.r esse cargo, S. _Ex. 
excusou-se.dizendo que desejava que Mmas 
fosse contemplada, mas lembrü.ndo um outro 
nome, tambem digno da. consideração e da. 
estima dos mineiros. (Apoiados.) 

E S. Ex. só accedeu quando, pela segunda. 
vez, voltaram ao nome de S. Ex. e alli já. 
11ão era dado ao homem politico furLaN;e á 
posição qw: S3 lhe indicava. (Apoiados; 
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'/;mito bem : muito uem. o orador d muito 
cwnprimenÚtdo.) 

O Sr·. Presideute - Tem a pala. 
Vt'a o Se. Neiva. 

O ~r. Faust.o Cardo8o (para uma O Sr. Nelva ol)serva que. é pr·eci1J 
erqilicaçi!o pessoal) vem respon(ler ao 1~bre registrar o facto de só ás_ 3 hot'aS e 25 mi
Deputado por Minas, quo o prece(leu na tei- nutos ser dado á discussão o projecto de que 
bun~1,, e dil'<í. que S. Ex. antes de re'er suas vae occupar-se, resuLtando, tuJvez dahi, nã() 
palavras á Cama r a, devia estutlal' o discurso poder c mcluie as considerações que tem de 
proferido, onde cllas appcueccram motiva.d<1S produzir no sentido de mostr-ar a inutHidade 
pelas increpações feita.s então. do mesmo project•J.-

Explic:1 o occonido naquella époc<t e o Pensa quo no.> casos, como o presente, tle 
modo por quo classificou o incondicionalísmo. ser a ordem do dia preterida poe explica-

Não disse que o Sr·. Silviano Brn.nclão não çõcs pGssoaes, desbante das antigas pra
d:wa apoio incondicional, mas qüc a, sciencia ticas, a Me3a deveeia ·ficar com o arbitr:io 
politica era. sa 1)er transigir, e qu3 a politi.::a de manter o tempo peeciso . aos De pu· 
de hoje nãJ ô, nem mais, nem menos, do que tados que tomassem parte nas discusf:lõas 
isto: sn.bel' tirar proveito das situações. Ex- que SJ SGguisscm. 
plicava esse <'t})oio, não como uma subor- Não faltariam motivos, como se compre
dinação oriental a lll11 ehcfe, m<~s como o hende, para deixar de entrar immed.ütt<t
acto de um homem que sabia transigir pela ment'3 no exame do projecto, prefere, po
convenienci<~ politi.:a, dando um .apoio hoje rém, fazel-o sem perda de tempo, porqüe 
para ~manl~a ter outro; e deve d1zer que si está ancíoso por ouvir o honrado relator ela. 
exa?Jlllar-se a vid(l, dcs grandes politicos, dos Commissão de Justiça. · · 
mmores que te,·e a humanidade, ha de ~;e O seu Hlustre collega, o Sr. Tosta, regue-
encontrar essa. política. reu que fosse ouvido. o Governo-por jntar-

Não consiclm·a 111'0\'eito })essoal querer um medio do Ministro da Justiça e Negocios In
homem sec Vice-Presidente da Republica teriores, o o:·ado1' entende que taes informa.
pol'que não conhecü posiç·ão mais diffi.cil, es- ções são imprescindíveis como vaG demon
querda e dolorostt. Vê quo um homem quer straP: 
q:ue o seu Estado figure entre o J primeiros A primeira pergunta a satisfazm' é si os 
de ~eu paiz, occupando, ,ji'L que não pode s~r dous oflicios d) Registro de Hypotheca.s, 
a primeira, a Eegunda posição. creados no Distrícto Feder·al. estão ou não 

O 81'. Silviano Brandão mostrou que é nm at~endendo ás exigencias do sceviço pu· 
político que sabia tirar par·jido da situaç·ão. bltco ~ . . _ . 
Não diz que entro ellJ e 0 Presidente da. Como p~elnmnar estabele~e o sog~unte: 
Republica houvesse transn.cção para que um uma, med1da .dc::;sa. .·ordem s6 de v erra se e 
désse o apoio e o ou~ro o logar ; mas. s. Ex. post<t em prati~a, st houv~s~~ r~cla.mo 11or 
evitou tantos escolhos, preparou ao Governo· parte do publico, c.m sollcnaça.o ao Con
uma enseada tão sem vagas, que 0 result:ado gresso, ou por Pl'?Jec~o apre.3entado pelos 
foi a Convanção indicar para fazer parte uo rcpre.~entan te.~ do· du:~tr10to. . 
Govemo Federal um sustcntaculo da. politica . Alén:! de nada tel' a.p~arec1do n 3.:\te sen-
tinanceira. I tido, 11ao houve ref.:rcncm na J\Icnsagem em 

·. d d". -~ , . ~ que o Presidente daRcpublica inaugurou os 
d De:pms e .~>er.::;~~ 1.efer~~:~ws ,a) l;-stado · trabalh.o~ do Congrc.-;so, nc!n 'cous?- ~lguma 

e Mmas, a respe.tt. d.<l. po_SIÇ<W pr.oenunente a respelto con.-;ta do Relator10 do Munstro da 
qne occupa ~a, lu~~ur~w, ?!~;que s1_11~s pala- Justiça, nem neste anno, nem no~ an&ece

- vr_ai que f~~<lll~. r.~·pLdu~,t(,a~ hv~l\ esse ur~n. dente;; e tanto parcco que 0 Governo não 
r> o.ft'ensa ao SI. SllH<I!lU BI<t!!dao, a. queln 11U.O acquie:;sc a esse projecto quo, apezat' t.lc tor 

· coi~~ec.~, ~ <l,.U~m. ~a~ .. o llg:.m rehlçoes, .~s estado em debate na c~~ma.ra e no Senado 
re

1
tn a~ Ia 0 . ~~:~~ <lP'1t;.a.ua ~om uma osponJ~, um projecto do crea~ão de 3° officio de hy

qt e na.o de1x,.t~~o t1 aço,_ nao tanto em hom a potheca.s, que felizmente teve alli 0 fim que 
de S. Ex., ma.-, do OJb1.~ .Deput~do a qnel:U devia ter, nem assim o Governo a elle sere
responde, que tem o dne1to de ~~11po~ ma1s feriu absolutamente. 
de un~a vc~ a sua, vo~tade,, q~c Ja arrJscou ,a Entrando na analysedo q_uesito faz sentir ·que 
pro~r1a v1d_a l?am , salva1 . a ~.J • ora?,o:,: um dos mais competentes pa.ra responder-Lhe 
~;tf~tto bem, mwto bem. O 01 ado1 e . CWltJll .- é 0 sub-procurador da Repuhlíca,no Districto 

wttado.) Federal-e este attcsta que pela inspecção 
- E" annunciada a 2a discussão do projecto ultima do «cartorios de registro do hypõthe
n .. IO? A, de 1901, do Senado, creando no cas achava-se elle provido do pessoal bas
Dlstncto Federal mais um officio de registro tante o em dia ·a esêripturação; · attest:\nu.:> 
d~ hypoi.hccas, cem a designação de ter- 'tambcm que jâmais rece1Jeu reclamáçâo · al-

eeiro. guma. sobre retardamento do serviço da 
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mesma escripturaçã.o, donde conclucque não rasos, reite1·ados, e instantes de tanto., illus
é supel'iot· a.o trab(l.lho do pessoal emp1•egado tres c.)!lega.s, e no emtanto j<'t ouve a voz do . 
no seu des:}mpenho». Presidente que lhe fu.z sciente de que a hor~~ 

Ao apar~e de que o official só não póle e::;t(L tlwminada. 
-com o seu expediente, responde que ellc tem · Porém, que hora? A que tinha. o direito . 
-seus auxilbres escreventes, como team to- de fttlln.r ~ Não, ess:t foi e.::gotada, pot' outros 
dos os cartorios; si fossem e;tabelecm• tanéos par<t OxJ.llicaçõ3s pes~oae~. (Ha m Hdos apa1·
ca1•to:cios qun,ntos escreventes em todos os of- tes.) 
-cios de justiça, entã0 hn.verüt uma legião de E:St:L attonito ; não concluiu suas observa-
notarias (riso). · ~ões; não lhe é tlado o direito do requerer 

Cita em seguida. a.opiniã.J d.). Dr. Jorge pl'orogação da hora,, o que ll1e é veJallo pelo 
:Segurado-certificando qne játmtis foi neces- Regimento, de3üe que o expediente é no fim 
.sario autoriz :.w os sub-otficLtes a assignarem d:.t ses;;Ko; não pó.le fullar p3ta terceir<~ vez, 
o ex-pediente do registro. . IJmbra um al vitee c·oncilia.dor : o orador 
~ccentua ainda como argumento a e.~;;e finrla ::;eu discurso a~sün inten·ompi1lo. o il

·quesito, que a imprensa, sempre cuidado3a lustre rel~tor pede a palavra, como j<t decltl.
e prompta a satisr,~zor todas as reçlamações, rou; a, mttanuo como e~tá, daüa a hora, 
a .ponto de até cre<tr s~cção especial para as v. Ex., Sr_._ Presidente, dcclarar<í adiada a 
-:reclamações populares, já mais fez reclama- dhcus:>ão, e c:nno o projecto t'3m o 2° ar
ção algtqna contra. esse s~evíço ; e com a tigo- Revogam-se as rli .~posições em cont1:cwio 
·certidão mandada passar -pelo Mini"tet'io "'7 o orador procurará leYí\.1' a conviç~ão (L 
·da" Justiça, que lê na sna. iotcgr~, pro- Camn.l\t do que soht•c cst:J nr&igo teni racurso 
-va que nunca o Governo·- 1;c,;ebou. réCL<l.ma- de cJn.:lnit• s:m discurs(} ; e, p::>is, senta-se. 
-ção alg~ma contra ~s~~ serviçu; e chama Fica, a discus<::ão tvlb(b . pela hora. 
a attençao para a oprmao ll·J Procurador d<t 
Republica que, em seu cuidadJ relatori.o,tle- Pas:;~.-S:3 á horn. d.:lstinad<t ao cxp~dientc . 
.:pois do zeloso exame p1'ocedido, declar<t «que 
.todos os livros dos duus cart::>rius teem as O Sr. Ang·elo Net.o (2o secretal·io, 
formalidades legaes, são escPipturad.1s com se;·vindo de Jo) procede á leitura dJ seguinte 
.asseio, louvando a ordem que enc)ntrou, 
não tendo jãmai·J recebido nenhuma recla.- EXPEDIENTB 
mação contra o set>viço 1 . 

Porque, pois, <mte essas pr.JVll.<:! cahaes. <t Ofnc.io do Mínistorio da Guerra, de 20 rlo 
<Cl'C::tção dG:lse emprego deve provnlecer li ! corront.e, enviando a seguint.e 

Assediado por rnui&os c ca.turJsos n.partes 
a. que o oPador resp.mde, Stttientn, que os MENSAGEM 

_ Deputldo~ do Di.;trio&o Fcdcra,l apenas o que 
.quizeram foi gamntil' u direito dos tab:l- . St·s. l\Icmbeos llo CJngt'e3so Na,cional
J.ifLes que ha mais de lO annos servi;sem. Tmnsmittindo-vo .; a inctus1 exposiçã-o que 

Bisturi<\ o que se pa<> ·~ 1U então: a luta tl'n.- mo fJi a.pecsentada }Blo Minis~rJ da Guc~'l':.t, 
va.da, e pede Uconça. }JtU'(t lembrar que llil'I- sobre a necGssidado de se abl'Íl' ao 1'<3Sp3ctivn 
giu essa campanha, e al)eZcLl' de t::Jr t:on·tr•a, u Ministel'io o credito da quantia de 99:!$ p:tra 
.:illnstrelcadtwe o Dr. Az3ved(\ Marquese ou· occorro}t' ao pn,n·anBnto do tMonte honorario 
tros intimus dJ GovernJ, tere a, satisf,tção .. do do e-xeecito ioaquim Ant~mio de Oli.veira 
ver vencedot'a nt~ CamtLl'J. essti. gal'antia p.wa. B::l/luem, pe:lagogo aposentado do extincto 
.esses tabellifics interino . .::, o c1ua prov<t a jus- Al'Senal d3 Guenn. do Estado de Pernam-
tiça. dessa c::msa que pt'Ol1ltgnou. buco. de ordenado relativo ao per iodo de-· 

O oraçlor insiste em uemonstrar que não corl'ido de 19 do ja.noii•o. de 1899, em quo foi 
:ha rectamação nem do povo, nem da· im· uispensado do sct•viço por cffeito · da extin
_prensa, nem elos repres.mtantes -ela ju.~tiç,t , cção do referido ar.;enal, a 17 de novembro 
.nem do Governo.-.. · · seguinte, em que se aposentou, rogo qne 

· 0 SR. EPAl\1INONDAS-C'a1a. um d-3 nói não vos dign3is habilitat> o üov~t·no CJm o cre- : _. 
represent<t o publ1co ~ Nã9 é só o nolm3 dito d.t, dita cr :·an .i:t de,;>~ na/la ao paga., 
Deputad_oque represenh. menb de que se teata. C~Lpital Fcde1•al, 20 

o SR. VIR-lATO MASCAR.ENIIAS _Quando!\: de SJtcmbeo de 190!.-Jlf. ft'ena;:; ·de Cam..; 
Bahia tem uma necessilad3 quem reclama. pos s.~ues. ·...:- _\.' Commi,;são de Or(;am::mt, . 
.constantemente, não é V. Ex:.~ Uequerlmcntos: 

o SR.NEIYA-•.. jánnisjulgÓu-se ~ouníco DJ Antonio Carneiro Bra~dão c __ Ot~trJ~, 
represe.ntan.te-:-é até d. o,_·;ultimos.(ncro C~J?aia- \ .rep~·esentante_S de um gt'UP? de capnalu;5tas, 
dos) e nesse momento ate doJ menos felizes, pedmdo_pJl' st, ou comp:.J.nll~<L que organ~zar, 
porque teve de attender _aos a:pa.rt3.~ calo- conc~5sao para o e.;tttbeleclmento. no htto-
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ral da lw.hia do Rio de Janeiro, de uma. em
preza de dócas e armazens para carga, des
carga, guar':a e conservação do café, sob a 
condiçõe;~ q uc estabelecem - A' Commissão 
de Obms Publicas. 

De Julio Corrêa Pin;o Coelho e outro, pe-
. dindo que seja autoriz:.tda a impressão rlo 
trabalho «Ensino Intuitivo-Cm•ta Desr.ripti
va» par11 u:-.;o das escolas l)l'imarias do Kl'<l.
zil, que foi P.pprova.do pelo Conselho Su)_Je· 
l'ior de Instrucção Publica do Estado de 

. Mint1s GePa.es e mais um auxilio pecun h~ rio 
:para. os sem1 autores - A's Commis.~ões de 
Instrucção Public •, c de ·orç~amento. 

. Fica sobre a Mesa, até ulterior dellbcraçã.o, 
" o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso Nacional resolve: 
,. Art. 1. o Além dos vencimentos actuaes de 
260$ mcmsaes, l)ercebet•ão mais os modicos 
adjuntos do exerctto, quando em exel'cicio, 
o V<dor de tre.,; etapas diaria.s. 

Art. 2.° Fica o Poder E.xecuti-ro autol'i
zado a abrir o ncces:-:>tH'iü credito para ex-
ecução desta lei. . 
- Art 3." Revogam·se ::o.s disposições em 
contr11rio. 

Sala das sessões, 723 de setemb1•o de 1901. 
-Sá Fte-;:?·e.-Hem·iqae Lagden.- Celso. dos 
Reis. 

O §r. Jo!§é Duarte- Sr. Presi
dente, venho novamente tratar do assurnpto 
contido na .indi-cação q;ue tive a honra de 
submetter ao juizo da. Càmara,, na sessão de 
17 de maio deste a.nno.l 

Fiz emão um appeUo muito especial ás 
lwnradas Commissões de Fazenda e Industriu 
e de < on.,tituição, Legislação e Justiça., 11nm 
de que houvessem ellas reunid<Lmente de 
estudar e converter em propostas de lei as 
providencias a seu ver compatíveis com a 
g-ravidade da situação em que se encontram· 
a .ln.vour·a. e a imlnstria do paiZ. 

Naturalmente pelas enormes difficuldades 
quo se antclllam.â solução deste pr·ol)lema 
tão importante quão vasto e complicado não 
:puder11m ainda as illustres Commi.ssões a que 
alludi trazer o resultado de suas im·estiga
ções, por corto muitas valiosas, sobre o 
quanto hà a prover em amparo dn.quellas 
duas gr·andes classes que definham, daquellas 
duas poderosas forças que so anniquilam. 

Devido ü. eapontaneida.de e á iniciativa 
; louvaveis de alguns distinctos collegas cujos 

nomes peço a precisa veniu p11ra declinar 
em segtüda, recebeu nesse decurso a 1\Iesa 
varios projectos que resumem i doias da 
maior va.n tagem. 

Assim, o Sr. Cornclio da Fonseca occupon
se da reducçã.o das tarifa;; de transporte das; 
estl'ada s de ferro; o Sr. Fausto Cardoso defi
niu as bases vu.ra a instituição de um banco 
de auxilio â clas5e a.gr'icola do Esta.do de 
Sm•gi pc c o Sr. Frederico Borges est:l bele
ceu o meio de investir o Governo do direito 
exclusivo dêt expot·.t~tção do café e da. hor-
r<~clm. 

Além disso, u;:; Srs~ Joviniano de Cat>\'alllo 
e Ignucio Tosta. justificaram com os mais· 
<t,l)l'OJH'iados conceitos rccl11mações dirigidas
dos .Estados que dignamente representam. 

O SR. VIRIA TO i\IASCARENHAS- V. Ex .. 
esqueceu-se do Sr. Rot.l.olpho Pa,ixiio, que
apresenton nm pl'ojocto, protege:1do a in
dustria pastoril. 

O Sn.. JosÉ DUARTE-Acccito e sou grato 
por este n.pado com que me llonr-11 V. Ex.? 
visto que eu ia. cornmettcndo esta omissão,. 
em 1Jo1·a involuntari;tmcntc. 

Não fosso, entretanto. a realichclo mais. 
lt!,ment11vol a.ind.a. dos factos que rocordeí 
neste recinto, como a repercussiio de um. 
justo chtmor que exige a immediata attençãO: 
dos podm•cs o!licil~es pnra :>n.l v aguardar os-. 
inteJ'e:sses dos supremo:; factores da riquez<t. 
publica o JJart.icular e en não esta.ria agora;. 
aqui mais umn. -vez 11 abusar da tolera.nci& 
de V. Ex. o dos illustros collegas que mo:· 
ouvem .•. 

O SR. Vm.IATO MASCAilJ~NIIAS- V. Ex. 
está prest:.wdo um relevante serviço M· 
paiz. 

O Sn.. JosÉ DUAR'l'B- ••. no l!_1tuito de 
proscgHÍl' a àrgmnentação que demonstra a. 
necessidade ua intervenqão decidida, abne
gada e patriotica. do Pcder Lcgislatiyü 11ar:.t 
a.ttemmJ' por sua 1mrte quanto possivcl os. 
effeitos do golpe rnclo que, a par de outras 
causas de depressão, i.t improvidencia dacluel
las classes, mal a visadas e exclusivamente 
confiantes na a.ua.sü111ça e na fo!icid.1.de d0s 
propícios dias que jü. gosaram, acarretou •. 
de~erminanclo o conjLincto dessas l:ristissi
mtt,S cü•cumsti1ncias que tanto impressionam 
a a.lma' nacional, por ver que os mais fortes. 
sustentaculos d.a grandeza ch Patria, atro~ 
phiados, combalidos e r1uasi exanimes, estão· 
prestes a lJaqueal', <t semelhança dos orga~is4 -
mos que só esperam a morte. 
. A classe 'agl'icola, o~pecialmente, é 11 que, 
mais soffre e que por is,;o ·se torna o centro 
de convergencía de todos os cuidados, salien
tando-se a ancier]ado geral pela decretação 
de medidas relativas {~ perigosa crise que· 
ella atravessa. . 

Sem organização do t1·abalho, sem seguh• 
os methodos cultumes mais. aperfeiçoados, 
sem se ter orientado pela ohservancia de um. 
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regimcn ponderado de economia, sem inde
pendencia. da. propriedade, sem meios para 
üesonera,t·-:::e, sem estabelecimentos de cre
dito siqucr par•a. movimentar o plantio ou 
as saft·as, sCI_n a valorização dos pt•oductos, 
sem boas vms de communicação da maíoe 
pa.l.'te das suas zonas com os centros de com
:ro.ercio, s:m cm:nmodos ü·etes, sem um pro
cesso tr1buta,r;1.0 regular e justo, é esse 
o sen verdadeiro e>tado actual, nã.C~ con
sequente a. accidentes fulminantes do mo
Il'!.ento, mas influenciado por uma seria,
çao longa, de males qtte se fora.m succe
dcndo e accumulan"do, desprezados pela in
~elligencia que os deYia perceber par:.1 con~ 
JUl'<Ü-_os na proporçã-o -do seu exito parcial 
e. sentidos só. dB pouco tempo quando attin
giram .a ma101' densidade com que se des
encadew,m no todo, recla.mando difficeis e 
profunda<i cog-itações, recursos amplos e ex
trcn~os,, sacl'itlcios promptos e quiçá im
l)OSSI VClS, 

Nn. ovol•ção economica e financeira do 
pa.iz não é I i cito sobl'opor q_ucstão outr<t a 
esta a quo so acham all'octos não só o J.:il'e
sento que 1! ,iiL por domn.is desolP.clor, sinão 
tambem o l'utllt'O que se lobricra com o se
guimentfJ mais pronuncbdo ~incla, dessas 
sombras negras quo envolvem como um es
pesso crepe ~'s. altas e bemfazojas esperanças 
CJ:Ue no espu•tto ela. noss:.1 naciónalidadG re
tervem e se avolumam no ponto de um con
trast~ magnanimo,_ :vaticinando-a. a phases 
promissoras e glorwsas de um clesen.volvi
mento consciente, lisonjeü·o e fecundo. 
. Em tal cmergencia · o que nos é dado pl'a

twa.men&c fazer, de ·-rórma P, minorar e:;sa 
lastima,vel efliciencia e impedir a rJalização 
dessPs sinistros a.ugurios? 

Si não pos:;uimos -la,rgas messes no eeario 
nacional para acudir e tor-talecer no ma.ximo 
dos seus desejos de bem estar ás citadas 
classes, nem isso lhe3 seda honroso, porque 
denotava a di.:~tincção em favor. de uma. ex 
ütend.a pat·asita.ria e de um mechanismo 
artificial, pha.ntastico e attenta.tor10 da di
gnidade do trabalho que é o attributo lecri
timo e nohilitante da prosperidade e da fÓr
tnna, ta.mb3m t!ão podemos recusar-lhes o 
que é um dictame imperioso, isto é-a ani::.. 
D?-ação e o auxilio que a lucidez e o patl'io
tJSmo dos bons.governos concedem mediante 
leis suJuta.res e beneficios proficuos p<~ra o 
exercitamento d:.t a.ctividade que se dedica 
ao cultivo do solo e dahi recolhe os f1•uctos 
que toem de abastecer a Nação e de set· en
caminhados para o estrangeiro com a.s sobras 
da producção, ceea.ndo assim preciosas rela
ções interna.cionaes pela expa,nsão· do _com
mercio, prestigiando a. cotação dos produ
ctos,dcterminando a prosperid<~de das classes 
subsidiando regular e ft\rta.mente com ~ 

Cam!lrll. V . V 

ih1post_o os cofres publicas, moraiizando os 
costumes com o ha.b1to severo do trabtJ,lho e 
acredita~_mlo o nome nacional com a pre
occup_açao de uma, vida. norma.l, pacificat 
laborwsa, Jwnest<L, propugm.dora. do nosso 
adeantamento moral e mateeial e infallivel
mente o fundamento mais solido para o 
nosso progresso economico e financeiro. 

Na consciencia de sua. queda. imminente 
avali~ndo a profundeza do abysmo. que .s;. 
a,ntepoe :10 sc11 passo mal seguro e quasi 
compenetrada de que nenhum braco estt'a.
nho e generoso a dewiará, fa,zendo~a retro
ceder da. _tormentosa, estrada em que esgo
tou a mawr :; ,;mma das suas energias para. 
encontrar por fim a. mais triste desillusão . 
dos seus estraitos pro.cassos economicos fun~ 
dados em meras eventualidades da sorte e 
em um ·pr~teccionLmo, sinãC! chimedco, pelo 
menos pe;,st~IHtmen te entendido e a ppl icado, 
a classe agrt{!ola, em um esforço inaente re
curso ultimo de qurm na lutá enfrorit~ os 
grandes pJrigos e revigora.do pela fé, trans· 
forma a sua fcaqucza em heroismo, di'spu· -
tando com o maximo denodo a. sa,lvação que 
entrevê na po ;síbilidade da sui1 firmeza da 
sua, tenacidade e do seu arrojo contrn. o~ ele
mentos adversos que o amen,ça.m, a classe· 
a,grícola, repitú. impellida por c ;sa mol<L ma
ravilhosa que é a força. do espidto dos fracos 
c dos opprimidos e illuminada por essa scen
telha divina que .consola no dase'>pero, que· 
<tlenta no desantmo e que faz crél', aue faz 
agir e que faz tl'iumphae, enceta. êm boa 
-hora o moviment0 que haver(~ de rehabili- 
tal-a, adstricta <í süperiortdn,de da obr<t que 
tJm em vi.>kt e enteegue á vastidão da lati
tude que se abre ás suas meritorias aspira-· 
ções. 

Para · quem conhece o.5 prodígios que as 
crenças robusta,s realizam, para quem c;'
nhecc os resultados que a vontade intransi
gente sabe colll<Ü', pnnt (luem conhece o 
quanto podem, na. allia.nça de um empenho 
vu,loroso e (cud,tz, estes dous factores que são 
as alavancas a que obedece o movimento de 
todctS as grandes idêas c de todos os g ·andes 
principias CI'eados JHt convicção de dt,tar a. 
ln1m<1nidade com os bons a. que olla. dedica a. 
c0ncentração do seu espírito e os mais febri
citantes votos P<-tra a satisfação dos intuitoi1 
que a. dignificam e n. oncora.jttm na, contiiüm
ção das suas conquistas nteis e do sen pensa
mento altruistico, é incontrastavel a observ<L~ 
ção de que para, nó::;, os brazileiros, tudo 
ainda. não está peedido. . 

Desfazem-se as illusões, reconhecem-se Õs 
erros, sentem-se os males e sobre e::;se tiro-· 
cinio de cruel experiencia revivem os verda."' 
deiros incitamentos, rundam-se a.ssertos alvi~ 
ça.reh•os e erguem-se pujantes tentamens. 

32 
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Abandonada aos sem brados de piedade, a 
~das3e agricob - a fonte princip:tl da rlque
.za p.:blíca e particular c o eixo em torno do 
qualgravitam osm:üores interes;esnacionae3 
-reflectiu sobre a sua c:tlimitoB:1c:mtingencia 
-c resolveu seguir ontr:1,fJ nornns difi'erentcs 
.da.s que fizet\tm a. sua, erlncaçã:) viciosa., roti
noira, desacautelada e fatalis~a que a acor· 
rentou até agora i'L tutella dos estranhos <ltle, 
por melhor intencionado-3 que fos.:lem,n?io po
diam prescruGar-lhe fielmente as ncc3S:Sída
ues afim de obvia.l-as como era mister e a 
prendia aind L {L exploração resttltantc de .um 
:Sem numero de phenomenos déltrimentos)s 
sob a acção dos quaes pouco a pouco e ins<Jn
·sivelmente se foi e3vaindo, ao extremo de 
reduzir-se e carecer até de pequenos recnr-
sos,quando o seu de.;;tino é amplificar-se e flo
rescer na reb<;ão dos limites c da uberdade 
da torra e a stm funcçoão real é produzir p2lo 
tralJalho, enriquecer pela troca dos peodu
dos, constituir a primeira linha da. fortuna 
e as:;egurar a vitalidade da Naçio, mediante 
.condiç~ões especiaes de opuloncía com filie esta 
possa. contar infallivel o desassombrad<Hnen
te pa.ra a desobriga do.~ seus deveres Ol'uina
rit s e votar-se á mannt3nção o --Pl'oveitoso 
desdobramento de seus serviços, on ín3ti
tuir outros, que as falhas assign:tladas, os 
-;requisitos da civllisação e os e:ltos do pro
gresso aconselham abraç<~r para a ostentação 
da sua influencia e do sou merecimento na 

·.co:mmunllão universaL (Muito bem.) 
Com a visão clara da sort3 qtte llw esti 

resêrvada, si não confiar em si e si não pro
ceder p~t' si, reagindo aindaa tempo contra 
a propria indiliel'enç>;a que foi até hoje o 
mais damnoso dos agentes do a.nniquilamento 
em qu::J S3 encontra., clla vae soc0orrer-se 
afinal ás inspiraç-.ões ·que a orientam para a 
digna p3nitencia de S3u pa3sado e o re :gate 
de seu futuro, que a garantia dos ·processos 
recentemente acceítos faz comidcrar desde 
logo como os f0stejados <1lbores do pel'iodo 
· aureo daquella instituição de trabatlw. de 
•felicidade e de paz, os p;·odromos abençoados 
dos seus impulsos regeneradorcs, as pt•ophe
cias bemditu.s da. su~t missã.o eminente no 
seio extremecido da Pa.tria. 

sununa, elevando o conceito nacional na <!t' 
ficacia de concepções pundonorosas e sabias 
p:t1\t o jogo regular dos orgão.':l que servem á 
socie:lade em suas relações pl'ivadas ou de 
ordem gct•al. 

E' a ph:1langé intsmerah dos o 1.n'Jiros do 
bem,n::t qu~Ll todJS o,; intercss::tdo.:; se alistam 
sob a divisa de uma causa commum para o 
esplcndot' de ditosos triumphos, que não 
sel'ão tanto delles qui:tnto da propria Patria 
q u3 os estimula com as suas pl'eccs altilo
qua.s de um amor incorruptivel, acenando· 
llws as primicias,de uma jornada em que o 
caminho é tapisado ·de macia relva c1ue 
afaga o passo e o marco final t•epresent<~ o. 
ventura infinita da. realidade ptLra todos os 
anhelos. 

E' a phalange intomerata dos obreiros do 
bêm que SB arregimentam. mostrando no 
lustre de suas armas e nas legendas gt'<.tva
da-; em seus e::cudos o f'nlgor elo ponsa·nenb 
que os guia e a m:1~nitude da empt·eza a 
que se aventuram resolutos em busca do 
ideial (lUO os attra.he e sedentos da victo:•ia 
que 0_3 enaltoce. 

E' a phalange i.ntemerata dos ohrtliros do 
bem com os p;:ütos arfantes do enthusiasrno 
que lhes tumultua no intimo,· demonstrando 
que o seu querer expres3o no emprehendi
mcnto a que se dedicam é um exemplo par.:~. 
os qu:; soffrem impassiv~is e no qu1l SB p::t
tenteia o valor admiravel da iniciativa par
ticular para a concur;.•encia .:tos ouropcis ba
fejados. palas excelsas virtutles do tr·abalho. 

B' a pha.lange intemerata dos obreiros do 
b:;m, que s3 fraternizam pelo.sentimento da 
conservação, reunindo as }}arcellas e:;p::trsas 
e de$prestigiadas em que -sa dividiam ú. se
melhanç:\ dos membro3 , mutilados de um 
co1•po athl3tico que· o milagre de uma inspi
ração divina e salvadCJl'a agJl'D. congrega, 
con::Joiida e re:tninn parJ. · desfrttldttl' o pa.~ 
vilhão redempto1' d::t oppeJssão de t)dos os 
mate;:; e brandir o gladio invencível de pre
ciosas reformas que a luz lb ensinament'J 
dos factos evidencia., suggerindo-as em vista 
da sua proverbial utilidade. 

Unificada pelas difficuldades em. que bea
cejam os elementos que a compõBm, ella 
appà1•elha-se para a luta, . form:tndo um só 
eorpo, compacto eindivisivel, sem distincção 
·de forte'! ou de fracos e de humildes ou de 
poderosos,fazendo vibear o eloquente pl'otesb 
ao abatimento inv-asor de todas as classes, 
,incitando a revigoração de todas- as enel'
gias,despertando o ardor p3las .victorias pro~ 
lifrcas do trabalho, aviver1tando a confiança 
nos designios providenciaes .da nossa natu
reza, operando o resurgjmento para uma 
.vida nova das nossas instituições civis e, em 

E' a phalange intemclL'atn. dos o1)i'eil•os do 
bam, que seguem as normas uc meditados 
raciocínios _l)ara a execução de uma doutrina 
que se récommenda pela previdencia de 
seus deta.lhe3 e pela relevancia·,de-·seus fins, 
dest1'uindo a falsa comprehensão dogmatica 
d<t liberalização do tl'abalho, combatendo os 
accidentes que prejudicam a importancia 
moral e material da propriedade, jugulando 
a má direcção que annulla todos os esforço:': 
e im.pedindo os dest'allecimentos que degra-
daní as classes laboriosas. · 

E' a phalange inteme1•ata dos obreiros do 
bem, alertados pelo reconhecimento da ver
dade na signific~ção dos phenomenos que se 
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·'llebnxam com as modalidades mais ttssusta
·doras n::ts grandes curva'! úo horizonte de 
.onde se arramessaJ'iam comJ os pesados de>: 
'Ü·oços de uma immcn!:\a abobada a. batida pela 
.fatalidade para esmagar a felicidade de um 
.JlOVo innocente e bom, a quem o sol desperta 
_para a faina Lle seus fatigantes labores e a 
noite adormece para o sonho de suas gréttas 
.espei'ançU:s. 

E' a phalange int3merata dos obreiros do 
bem, que so dedicam ~L evangelização ele. 
:SJ'l.lutares princípjos consagrado~ ao bom exito 
de utm. reorganização completa dos precarios 
moldes da actividafle nacional, visando o 
:aproveitamento-·de todas as unidades pl'olu
divas parc1 um movimento combinado, har
monlco e inflexivel em beneficio 1'eal do 
.adeantamento pat.rio. 

E' a phalange in~emerata dos obrei~'OJ do 
bem, na edifica.nte -ttndtcia d0 quem tenta 
uma acção decisiva em pleno domínio de in-. 
nenarraveís Htcriticios, que lhe apremiam 
a existcncia e por aqueUa f'órmn. desenvonci· 
tJ.1a se ele tqda.s as difficuldades para o pro~ 
:seguimento de setB destilios, c:wta de que 
adquiriu o alm1to preciso para a consumml
·ç-ão dos desidemta- que lhe a'2ariciam a_men to. 

E' a pha.lang~ intemerata dos obreiros do 
bem, livres dos preconceitos que lhes enti
biavam os ímpetos, restringindo-osao circulo 

·.de ferro de uma· inercia comparavel '·só á 
,postergação das grandes energias humanas, 
e d'ora avante tlcvotados á altn, missão com 
.que ellcs são chamados a felicitar o s'eio 
amargurado da Patria, expungindo os semr 
temores com a pJmpeante convicção ele 
que ella será dentro em pouco a csphera il
li1llit<ula a quG se acolham as mais dignas 
.aspiraçõe:l c . todas as vontades que vi
:sam a u~ilididê c o merecimento da sua 
applicação, como a oblata que a conscicncia 
illuminada e-_ o generoso sentimento dus bons 
.cidadãos podem o1l'orecer para a.cxecluilibíli
.dade do renascimento de~'.u~n vigor amorte
cido e de futuras glorias entrevistas na lim
pidez dos novos horizontes ·que se descorti
nam. 

raiga em todos os coraçõ3s bernfazcjos ·e 
magnanimos, como um incoeecivel e selecto 
peedicado d3 elementos que s0 comprehen- · 
dem c se.njustam part~ deter;minar a ampli· 
tnde c a jnten.;itlade da funcção que no li
mite puramente individual seria .resteictJ. e 
talyez inefficaz no tocante ao papel que lhe 
é re.;cl'vado de acudil' peessurosa e 1ní'a.lli-. 
vel aos fins por que se empenha o espirito 
operoso c progressista da nossa naclonali-
dade. · 

·E' a phalange 'in temera. ta dos obreil?os do 
hem, que fundem em uma só resolução as 
almas vibraçõ3S de seus affectos patf'ioticos 
o fazem o seu renome com a intuição firme 
do.;; quo não mln1it~om o impossivel na so· 
luçiLo da~ grandes ques·tões sociae> e com o 
laureado valor do.3 quJ jàmais p3nsam na 
derrota ele sun. estrenua. combati vüla.de. 

Consoante a estas i.déas, Sr. P1·esidente, 
c1ne por ora me esc:.uio de Cdtender mais e
com que ligeiramente pl'etendo encaPecer 
o espirito d•~ associação que com gL'[Lrtde ale
grb vejo se vae desenvolvendo n.J seio 
da classe agricola., organizei o seguinte pro- -
jecto que vou ler. (Fa~ a.leitum (la projecto.) 

(Mttito bem; ~m(ito bem. O orado1· e cumpl·i
mentado.) 

.. Fica solJre a Mesa, até ulterior delibera
ção, o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso Legislativo decreta: 
Art. 1. ° Fica o G8vcrno da União autori

zado a subvencionar annualment3 com a. 
quantia de 25:000$. em cada. Esta,do, a uma 
sociedade agrícola já..erga.nizada ou que se"' 
organizar pa.ra os seguintes fins: ~? 

1°, fundação de uma Revist.1. do Agric:.ü
tura para tratar de tod.Js os in!;eresJes da· 
classe ageicola; 
. 2°, peopaganda d:ts difl'erentes especies ele 
cultura apropl'iadas ao meio; 

E' a phalange intemcrn.ta-do3 obreiros do 3°, estudo e divulgação dos processos ten-
belÚ, em um convenio de paz e de ordem, ,dentes ao aperfeiçoamento dos. pw.iuctos 
como o laço niystico que prende os senti- agrícolas; . e 

mentos iguaes ou approxünados, creando na 4°, estabelecimento de campos experimen-
sociedade as affiniflades e a cohesão quo a taes de cultura; 
corporificam, a avultam e a exercitam n:.t 5°, manutenção, pelo menos, ele uma es
evolução das suas leis superiores de senso cola agrícola para o ensino elementar e prà
moral, de maneir'a a entreter e incrementar tico,de menores desampat'ados; 
as relações indispensaveis para a uniformi- 6°, creação de museus permanentes para 
dade de vistas, que é o ponto fixo. doa -y,erda- a exhibição de instrumentos agl'icolas, es
dc:iros _ídeiae.:~ humanos, a sagração almejada pecies germirfaes e productos da cultura 
.de uma fraternização indissoluvel e perpe- Local; . 
tua. . 7°, instituição de premios para a anima-

E' apl1alange intemerata dos olireiros do ção das culturas novas e melhor preparo dos 
ltem, possuidos da nobre ambiçã·o que se ar- produc~os; 
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8°, concurrencia dos pr.:>ductos do Estado 
ás exposições ge1·a.es que se realizarem no 
territorio d<1 União ou no estrangeiro; 
· 9°, realização de conferencias nu. sGde da 
sociedade e nos municípios para a. verdadeira 
instrucção du. classe agricola ; 

lO, ceh3bração de um congresso annJ~a.l
mente com a representação dos municípios 
agrícolas do Estado para a pl'oposta. e ad
opção das medida<; gera.es aconsclh d.das pcl <~s 
necessidades e pL·ogresso da chtsse. 

Art. 2." Na C<~pitaJ Federal concederá 
igualmente o Govemo a subvenção de 40:000$ 
á sociedade. que se obrigar ás condições esti
puladas no artigo-antecedente e que lhe pu
derem ser applicadas. 

§ 1. 0 Esta so::iedade incuhir-se-h:1 mai.3: 
a) de corresponder-se com as co11gencú•cs 

dos paizes esu·<~ngeieos e adquirir por e~se 
ou qualquer outro modo o exacto conheci
mento dos melhores pt·ocessos adequados á 
cultura nacional e recommenda.l-os ás socie
dades locaes ; 

b) ele promover de dous em dous :-umos cx
po .. ;içõ~s ger·aes em sua sútlo,com as amostl' ~Ls 
dos va.t•íos productos cstaLlU<te;:; cht5sificados 

_ fielmente pela sua procedencia, especie e 
a.pel'feh:oamento ; 

c) de conv< ·cai na r a a mesma Capital, 
sempre que julg; ,. IH'cessario e com intet·
vallo nunc'~ oxceclente de tt·es annos, •~ re 
união de um congt·esso nacional do agl'icul
tura em que sej .. ml proveitosJ.mento deiMtitlaS 
as qnestões que <•,1Tcctem <t economia da 
mesma classe. 

Art. 3.0 Revogam-se ás disposições em con
trario. 

Sa.la das sessõe.>, 23 dn setembro de 1001-
José Duarte.-Epam,\nondas Gra.r.~indo.- An
gelo Neto.-Raymwulo (le 1liil·r.mda.- Sylvia 
Romero.-JoviHir.mo de Cm·ur.<lho.- Te,:xeii·a 
Branclao. -Cm·los · de Novaes ,::__ Tarw·es de 
Ly1·a.- Tolenlino elos Santos.- Camillo de 
Hollancla.-Pihhe1:1·o Junio1·.- F. Tolentino. 
-'-Carlos 11Iw·cellina.-Ile1·ed·ia de Sá_- José 
Euzebio.-Pe1·eh·a Lima.- Ignacio Tosta.-

- Celso elos Reis.-Yirgilio Erigido. 

· o·s .... Trinda"<le- O meu fim, Sr. 
-·, .Presidente, era responder a aggeessõo;; in-
- . ,juriosas que me furam dirigid.~s peln repre-
. sentante ch~ Para.hyba., Sl'. Lima Filho, em 

um discur.~o proferido na se::;são de :~o de 
agostv e pp blicado l}o Dia1·io do Congresso, 
de 21 do corrente, sabbado; mas, como S. Ex. 
não se acha presente, desista, por hoje da 
palavra, aguardando-me :para ·· re~.ponder-lhe 
na occasião opportuna. 

O Sr. SerzedeJlo Corrêa-Sr. 
·~ ···Presidente, não me demorarei ·na tribuna. 

o meu intuito é fazer chegar ás mãos de 
V. Ex., afim de ser publicaua no D·ia1·io do· 
Congresso e remettida ao mesmo tempo á 
commissão respectiva, uma representação 
da Associação Commercial do Esb,do que 
V. Ex. tão b1'ilhantemente representa. nesta,. 
Casa (apoiados), do Estado da Bnhia.. 

Refer·e-se esta rcpresenta<;ão á. desorgani-
zação das taxas wbre generos de importação· 
e sobre a importação inter-estadual. · .. 

A Associu.ção Commercial da Bahia,'. que 
já o anno pas.:;J.do dirigiu uina petição, neste 
sentido,. á Camar<t ilos Deputados, insiste ..• 

0 SR. ANGELO NETO- Insistencia muito 
justa. (.Apoiados.) 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA - ••• na bô& 
doutrina, a respeito do a.ssumpto, clam.ando · 
por providencias do Poder . Legislativo, no 
sentido de c13ssarem almsus ·ctue e:;tã.o a pre
judicar grandemente o de$GU vol vimon to· 
0conomico e industrial do nosso P<l.iz. 

E' o que tínlla a dizer. 
Vem á Mes<~. é lida e endada á Commissãa· 

de Constituição, Lcgishtção e Justiça, uma 
repre:;entação da. Dit•ectoria da Associação 
Commercial da Balti~~ con tea a anarchia, e 
illeg<~ lidude de impostos decretados -pelos. 
Estados e municipios. · 

Vão a imprimir as seguintes 

REDACÇÕES 

N. 102 A-1901 

Redacçao filial do p1·ojecto n. 102, de 1901., 
que auto1·í:m o Porle1· EJJccutho a concede1·· 
ttm anno de licença, com todos os 'l.:enci
?\Jentos, ao Dr. 1lfanoel Jose de Quei-: :;.:; Fe1·.-

,,·eira. p1·epw·ado1· d1J ·physica da Escolr! Po
lytechnica, pm·a t1·atm· de sua scwde 

O Congresso Nacional résolve : 
Art.l.'! Fica o Podee Executivo a.utorizad(} 

a conceder um anno de licença, com todos os 
vencimentos, ao Dt•. M<:tnoel José dL' Queiroz 
Fet·reil·a, lJt'Cllar;tdor de. physíca da Escola. 
Polytechnica, para, tratar de sua sa.ude onde 
lllC COnYÍl'l'. 

Art. 2. 0 Revogam-se as c~isposições em 
contrario. 

Sala. das C_ommissões, 22 de setembro de 
1901. - Ctmlw Maí·tins. - Vi1·itlto iliàsca-
1·cnhas, 

N. 168 A- 1901 

RedacçtTo final do projec.to n~ 168, de 1901, 
que autoriza o Go'Venw a concecler ·um arma 
de licença, com o m·denado a qHe ti'Ve>· di-
1·eíto, ao · 3° esc1·ip1twario .. do Tribunal de· 
Contas,. Jose de Mo?·o.es 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Poder ·Executivo 

autorizado a conceder um anno de licença9 . 
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-com o ordenado a que tiver direitG, a.'l 3° cs
·criptura.rio do Tribunal de Cont:ts José de 
Moraes. afim de tratar de sua. sa.ude fôra 
desta Capital; r .woga.das · <ts disposições em 

-;.contrario. 
Sala das Commis.-;ões, 23 de setembro (le 

190 l. -Cw1ha 11Ia1·tins .,;__ Vida to llfascare-
.nhas. · • . 

Vae <1 imprimie o seguinte 

PARECER 

N. 42- 1901 

mente; 3°, que care;~ de fundamento a in
cpmpa.tibilidade allegada., porque, não send• 
de magistratura, no seu Estado, o cargo de 
procurador geral, e sendo ainda victalicio o 
refel'ido cargo. não incide na censura do 
ar:t. :-10, n::. VIII c IX, da lei n. 35 de 26 de 
j:weiro de 1892. ' 

A comniissão, depois de haver cuidadosa
mente exn,minado o quanto alle()'aram os 
c:l.nrlidatos com relação ás ireeg~laridades 
arguidas contra os trabalhos da junta apu
radora e consequente illegitimidadc do di
ploma expedido, pensa que o referido di
ploma carece de valor, porque, não tendo 
llavirto apuração, não podia haver a acta da. . 

. Re.;onhece Deputado .pelo io clistricto do Esta- qual serve de titulo ao candidato eleito" a. 
do do Pane, na vaga abeYta pelo SY. A.ugus~ respectiva cópia. 
to Montenegro, o Sr. Thcotonio · Raymtmdo Allegou o candidato conte:;tante que, com
de Br·ito, com't'oto em sepa;·ado dos Sr·s. pondo-se o L0 districto eleitoral <lo Pará . de 
An·oxellas Galvao e Tava?·es de Lym- 27 municípios divididos em mais de 250 se-

cções eleitoraes, era materialmente impos
A Commissã.o de Petições e Pode1•es, a que sivel ·que em pouco mais de duas horas 

-foram presente::~ a acta da apuração geral, pudesse a junta procedel' á apuração de todas .. 
actas parciaes e mais papeis relativos á' elei- as authenticas que lhe foram presentes, em . 
ção de um Depnta.do,realizada no 1° distl'icto numero de 2.0GO. 
do Estado do Pará pa1•a prehencllimento da A co~nmissão, verificando pela propria 

. vaga aberta com a renuncia do Sr. Dr. Au- authentwa da apuração geral e pelo do-

. gusto Montenegro, verificou que a. apuração cumento sob n. 94 A, offet•ecidQ. pelo con- · 
feita (no diier ela acta) das authenticas pre- testante, que os tra-balhos da apuração geral, . 

. sentes á junta (com exclusão das duplicatas iniciados ás 8 horas da Imtilh.J. do dia o de 
das 2", 3a, 4", 5a e 7" secções do Municfpio da maio, for(tm dadoa por ultünados ás lO l/2 
Vigia)-deu o resultado . seguinte : Dr. João horas da manhã'do referido dia está perfei

. Hossanah de Oliveira. 16.499 votos ; Dr. tamente convencida de que a junta em ·tão 
Raymundo Theotonio de Brito, 1.897 votos. limitado prazo não fez e nem podia fazer a. 

A esse t'esultado oppoz opportunarnente a apuração de tão grande numQro de authen
Dr. Theotonio de Brito contestação' escripta ticas. com a fiel observancia das formalidades 
e documenb.da, altegando : 1°, irregular ida- estatuídas no art. · 44 da lei n. 35, de 26 de 
des e fraude'! em diversas secções cleitoraes, janeit•o de 1892, sendo, pois. de concluir).se 

. que invalidam as clei~ões nellas realizadas; que a junta ntw fez a apuração das authen~. 
2°, ir;·cgulal'ldades nos trabalhos da juntn. ticas (co.mo lhe cumpria) e sim subscreveu 
apuradora, prejudiciaes á valid:\de do diplo- apenas a uma apuração previamente pre- . 
ma expedido ao Dr. Joã.o Hoss:tnah de Oli- parada, limitando-se :i fazer lavrar t - aci- · 
veira; 3(), incompatilJilidade do.eandidato di- signa.r a respectiva ach. E nem se diga que 
plomado, p.n• te~· o mesmo,coino magistrado, esse trabalho podia ser regularmente feito 
exercido, até seis dii\S ante~ ·lla eleição, o em pouco mais de duas horas, qrtando é 
carg9 de procurador geral do Estado do Pará certJ que ess:.t mesma junta jámais consumiu. 
(nos termos do art. 30, n. VIII da. lei n. 35, . menos de cinco ias nas anteriores apurações. _ 
1~0 26 de janeiro de 1892). _ Em taes condições, não tendo hnido a pu-

O Sr. Dr. JoãoHossanah de Oliveirc1 por sua ração, parece á Commissão que o sup})osto 
vez oll'ercceu impugnação escripta.o tu,mbem diploma deve ser reputado inexistente para o 
documentada, allegando-lo, que, excepção effeito do art. 46 da. citada lei n. 35, de 26 
feita das irregularidades arguidaf contra a.s de janeiro de 1892. 
eleições realizadas . no municipio de Mara- . Pasdando a commissão a tomar conheC-i

. canã, que considera procedentes, são desti- mento das authenticas eleitoraes e tnàis 
tuidas de fundámonto a'l arguições furmula- papeis que lhe foram presentes: e havendo 
das pelo candidato contestante contra as cuidadosamente ox:aminado a contestação e 

. eleições realizadas~ nas demais secções elei- impugnação .e documentos que as instruem. 
toraes, que são eicoimadas de quaesquer pensa a Commissão que, pelas razões que 
irregularidades ou vicias·; 2°, que os traba- vao expostas, a propllsito de cada uma, nã:o 
lhos da junta apuradora foram processados podem se1' approvadas as eleições realizadas · 
·.de accordp com a lei e correram regular- nas secções êleitoraes que se seguem. .~·. ·. 
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Do m w zicipio de ltiojt'r 1 reclamado e haver o governadoí\ por offlcio'" 
de(!larado ao intendente (em solução á . C)n-

1", :i'", 4a, 6", 8" e 9"' secções- porque em sulta qnc lhe foi feita) que os ditos vogaes
ca.da uma da;; mcsa.s destas secções fnnc- devin.m tomaP parte na eleição das mesas . 
cionaram como c:SCI'utadores duas pessoas a (documento n. 55 do contesta:nte); 2,0 poeqrre· 
ellas estranhas, aehando-se as ditas mesas par,t a eleição do 8 de abril fez o intendente 
complehs. . nova divisão do município em secçõ3s ·eleit·:J-· 

Disp211sa-se a commissão de enca1·ecer a rae.:; o de.>ignou novos edificios, com mani-
gra;vidacle de uma tal irregularidade, que testa infracção do disposto no art. 39, § 1°,. 
annulla por completo todo o processo eleito- da citada lei n. 35, de _1892. (Documenb 
ral realizado nas l'eferitlas secções, uma vez n. 53 do contestante.) 
que a apuração dos Yotos íoí feita,, não pelo,;; Além dMsas ireegula.ridudes que prejtF 

· · mesarios lega,lmentc eleitos, porém, sim por dicam as eleições de todo o municipío, ainda. 
pessoas estranhas ás me;)as, quando é certo nas n~e;;as das 3a. e 6a. secções funccionara.m. 
que, pat'<.t o recebimento das cedulas, aJml'<1· como escrutadores pessoas a ella.s estr<tnhas,. 
ção dos votos' e mais actos inheren tcs a. o estt\ndo as mesmas ..completas. 
processo cleitor~t l , ·sómente é competente <.t 
mesa. (Lei n. 35, cit. art. 40.) Do m unicipio de 111arapani\n 
·. 2a secção- porque a ·cópia, da _ acta da... 
eleição não est;_\, cont'eeida neril concertada, Ia· 2a secçÕes- porque a eleição começou: 

_ C<;trecendo n:ssim _çla. ~ndíspeusavel authenti- as 12 horas do dia, quando não mais podia 
Cidade. (f:ei n. 3o, c1t. art: ~:3, § 22.) . ter logur a eleição (lei n. 35, cit. art. 43, 

5~ _secçao - ~orque a copia da acta da . § 2o), e ainda nesta ultima a me :a funccl~--
elmçao é notorv:1.mente falsa, parecendo ter nou irreO'ularmente até final sômente com 
sido escrlpta e 1).SSignu.da, conferida e con- quatro m'esarios. · · 
cer~ada por uma mesma pessoa (como se 3a._-secção - porque _ a cópia da acta da. 
verl11ea pela. completa semelhança da lettra ) eleição não e3tá. confer-ida nem concertada e 

· D rJ ~mwiicip ·io do Iga1·apé-Mery 
. a mesa ficou irregularmente constituída por· 

não se ter feito a eleiÇão de pt\JSidellte e
secretario. (Lei n. 35, cit. art. 43, § 22 ,e 43-

Da Ja· a 10° ::;ecções-1,0 porque o a.lista- somente). . 
mento eleitoral deste município não ficou de- 5a e ôa secções-Pl'imeirO,porque as mesàs, 
finitíva.mente concluído, visto como não foi funccionaràm em logare.s diversos dos que, · 

· trascripto no livro de notas do tahellião, foram previamente designados no ultimo- · 
· conforme a expt·essa e imperativa dispo3ição anno da legisla,tiva finda. (Lei n. 35 cit .• 

do art". 27, § 3°, da lei n. 35, cit.; 2, o porque, art. 39, § I" - A mesa da 5a funccionou no. 
devendo as mesas ser ~leitas pelas commis- logar Abaetes·inho, deaígnado pa.rn. a 6a, e · 
sões munidpa.es, que se compõem dos mem- esta< funccionou no logar Cuin1arana, desi
_bros do governo municipal c seui3 immediatos gnado para aquella. (Documento n. 56 do:
em numero igual, nos termos do art.40, § 2?, contcsta.nte). Segundo, porque os cidadãos. 
de citada lei , deixaram de tomar pa1' tena; Euzebio da Pa.ix:ão Coelho, .João Arthm• dos 

- eleição das mesas eleitoraes deste municipio,,. Sant::>s e Pedro Alexandrino Monteiro, qu(}. 
por não terem ;.; ido convocados, na fórma da figuram funccionando como me.sarios da. 5"" 
lei, os voga c 1 Thomaz Ama.njú.z, Sebastião secçã~, são oa dous primeiros meslrios_ e o 
Loba.to e Raymundo Lopes. (Documentos n. 45 tercell'O supplente da. mesa tla 6' secçao, e · 
c 46 do contestante.) os cidadãos que figuram .. :como mesarios na 

Além da.; irregula.rida.des mencionadas, mesa da. 5a secção não são mesarios, sendo
que pr;•judica.m as eleições de todo o muni- ·que Jeronymo Gomes d:1 Silva, quo . figura. 
cipio, ainda nas l 3 e 4" secçõe~ funccionara.m o1•ganizando a mesa desta secção, não é me- · 
nas mesas, como cscrutadores, pessoas :1 sario desta, porém da 5a secção. Documento
ellas estranhas. achn.nclo-seas mesmas com- n. 55 do Mntestante.) Além da esca.nda.losa. 
pleta1. · · fr:1ude que se deu d~stas secções, ainda a;s. 

cópias das actas da 6a. secção carecem de con
ferencia e concerto. (Lei n. 35, cit. art. 43~ . Do município de BaicTo 

la, 2a, 3a., 4a., 5a, 6~ e 7a sccções-1 ,0 porque 
tambem as mesas eleitoraes não foram regu
larmente nomeadas por não terem tomado 

. parte na eleição deltas os vogaes Ricardo 
Secco Coitinho e Leonardo José Soares {não 
convocados) e excluídos sob pretexto . de ha, 
verem perdid? os cargos, apezar de haverem 

§ 22.) . . . ' 

Do muniâpio de Yi.zeu 

Ia e 2a sccções-porqu~ as actas da eleição
não contém declaração de quem as-escrevem 
e nem se acham encerradasregularmente,fa.l
tando-lhe assim a indispensavel authentici7 
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d-ade,e ainda na 1" secção votarv.m eleitores 
de outra secção onde houve eleiçlX,Õ: e os 
votos Bão for <1m tomados em sepafádo. . 

3a secção~ porque amesa. ficou irregular
mente constituída, não tendo-se pracedido 
á eleição de presidente e secr('tario· e ainda 
dorque (no díze1· da acta) votaram diversos 
eleitores sem exhiblrem seus tltulos, contra 
o disposto no art. 43, § 4°, ela lei n. 35, ci-
tada. . , 

4a secção -porque, dizendo a acta que 
votaram 205 eleitores, foram apuradas só
mente 134 cedulas, contando-se 132 votos ao 
candidato 'Dr .. Hossanah e 2 votos ao Dr. 
B1•ito, -sem que da acta conste o que foi 
feito das- 69 cednlas 1•estantes, sen'do ainda 
de notar quo a, cópia da acta da eleição está 
·notorié!Jnente viciada na parte referente á 
votação. 

5a secção- ~orque as cópias não estão 
conferidas nem· concertados e ainda. porque 
na cópia de assignaturas ex.tra.hída do li
Vl'O _de presença, ha. 13 assignaturas a rôgo 

, -não pare;;endq natural que, em tão reduzi
do numero do eleitores, tantos estivessem 
impossibilitados de assigna,r os sem no
mes,· a menos que sejam elles · analphabetos, 

5:1 secção-porque a acta da eleição não fbi 
assignada pela ·mesa e ainda porque esta foi 
irregularmente organizada, })ois tenclo com
p::n'ecido apenas dous mesarios e achandoc 
se presentcsdous supplentes, deviam ter .sido 
estês logo convidados e proceder-se depois 
á. eleição do pl;_esidente o secretario, e não 
proceder-se a essa eleição somente com os 
dous mesarios · (como se fez) . 

Consta tambem déL acta que deixaram de 
votar 83 eleitores constantes da lista de cha
mada, por terem seustitulosretidos em car
torio, onde tiveram de votar na ultima elei
çãQ de governador, cx-vl da lei esta.Lloal n. 
927, de 2 de abeil de u~oo (documento n. l 
do contestante) e não lhes ter sido restitui
dos os seus titulos até a da&a da· eiJição fe
deral (8 de abriL do corrente). 

Do município de .llf,wacana 

1a. a 5a secções-porque pelo intendente 
foram arbitraria e lUeg<.ümonto nomeadas 
novas mesas que presidiram as eleiçõe3 de 8 
de abril-com infraecão do disposto no art. 
40, § 3, 'da lei n. 35 cit. 

Com a nullidade . das' eleições deste. muni
cípio conco1•dou o candidato contestado 
D1•. Hossanah de Oliveira.-

Do m~micipio da Vi'gia 

Houve duplicata nas 2a, 3a, 4a, 5a. 7a. e 9" 
secÇões. 

Tambem neste município o intendente, 
infringindo o disposto no art. 39 e seu § 1 o 

da lei n. 35 cit., não ·só àlterou a divisã<? 
das secções regnla1·mente feita no ultimo 
anno da le_gisla~ura finda, como ainda. mo
dificou profundamente a constituição dellas 
e designou ta.mbem noYos eclitlcios em 
logares diver.,;os e alguns afastados dos da 
du. anterior designação, com excepção só
mente da l s secção. (Documentos ns. E\8 e-
69 do contestante.) 

Por esses metivo~, pensa, a commissão cp.1e, 
não _podem ser approvadas as eleições reali
zadas nas secções seguintes : 

P ~ecção-porc1ue a cópia da acta da elei
ção c.:trece de conferencia e concerto; (Lei 
n. 35cit. art. 4~i, § 22. 

2a secção, (duplicata). Não . pócle ser ap
provada a eleição re:üizada no lagar TLtpi
nmnbâ, arbitrariamente designado pelo in~· 
tendente em março do corrente anno (do
cumentos ns. 68 e 69 do contestante) e sim 
a realizad<.~ no logar Fazenda, anteriormente 
·designado. . 

3a, 4a', 5a, 7a, ga. e ga secções (duplicata 
menos a 83

). Pensa a commissão fl uc não 
podem ser· u.pprovadas as ele1 ç~ões rea
lizadas nessas secçõ3s, porqq,e as a.ctas das 
eleições realizadas nos logares prévia e le
galmente designados carecem de conferencia, 
e concerto e a3 outras sa referem tL eleições~· 
realizadas emJogares a rbitrariamcute desi-· 
gnados pelo intc;lclente em março do cor"" 
rente unno para a ebição de 8 de abril, com 
manifesta infl'acção da lei citada. 

Ioa secção-porque falta a cópin. das assi··_ 
gnn.tura.s dos eleitores no livro de presença •. 

Do m1mt'cipio de S. Caela11o de O.Nvellas 

21\ c sa secções-porque funccionaram nas' 
mesas como excrutn.tlores pcsdoas a cllas ex
tt'anltas, cstn.ndo a~ mcsmas~completn.s. 

Do munidpio de S. Domingos da Boa Vista 

Tttmbem neste município o inténdente,cont 
infracção do disposto no art. ~19 § lo da lei 
n. -35, citad<t, fez nova divisão do município 
em secções, dividindo-o em nove secções, 
quando, pela divisão legalmente feita no ul
timo anuo da legislatm·a finda, foi o mesmo 
dh·idido em oito secções eleitoraes. 

Pensa a commissão que essa grave írre
gulai•idade por si só annulla por completa. 
todas as eleições realizadas no dito muru.,.. 
cipio a 8 de abril do corrente anno. · 

Alêm dessa irregularidade, que prejudica. 
ao proces;:;o eleitoral de todo o· município,. 
ainda não podem ser approvadas as eleições. 
das s.eguintes secções. .. . 

2a secção-porque a cópia das assignatura.s 
dos eleitores e da ac~a ~a- eleição não estão 
assignadas pelos_ mesari?s e aquella- carece: 
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ANNAES DA CAlllARA 

de conféroncia e concGl·to (lei n. 35 cit. por Antonio de Castro Carvalho,'composta. 
·art. 43, § 22). de mesarios eleito.~ em 1899. 

5a S3cção-porqne funcciona.ram, cnmo es
-crutadores, dua-:; pessoas exGranlw.s à mesa, 
-estando a mesma completa.; u. cópia da acta 
-J.a eleição não esta authenticada com as as-
sígna tura.s dos mesarios e h a na secção maior 
numero ds eleitores do que permitte a lei. 
(Lei n. 35 cit., art. 43, § 22 e art. 38.) 

6"' secção-porque a cópia. da acta da olei
ç~ão nã~) es~â au tllentiuad<~ cnm as assigna
turas dos mesarios, e ainda :porque funccio
naram na mesa, como escrutadores, dm~s 

_pessoas a ella exteanhas. 

Do mun-icípio de Ponta de Pe(b·as 

3a secção-'- poi·que as cópias dil. acta e 
.assigna-turas carecmn de conferencia e con
<certo-. (Lei n. 35, art. 43, § 22.) 

_ Do municipw de Curralinho 

l"' secção-porc1ue a cópia das assignaturas 
-carece de conferencia, e concerto. (Lei cit.) 

Do município de "13ragança 

H a. duplica ta ·nas 3:J., 4a, 5a, irt., sa. e 9• 
'secções. 

Por um edital que apenas é firmado pelo 
.secretu.J'io da Intondencia, foram desigm~dos 
novos· logares píl.t'a :), reunião das mesas 
elcitoraes na eleição de8 de abril (documento 
·n. 85, do contest<mte). Po1• contraria ao dis
posto no art. 39, § 1° d;1 Lei n. 35 cit., não 

. podendo prGwtlecer cstt~ nova designação o 
· sim a q_ ue foi feita no ultimo annu du. legisla
tura finda, devem ser approvn.tlas as oloiçõc.~ 
reu.liza.das nos lagares anteriormente des
ignados. 

3a. secção-não púdc ser n.ppl'ovada •~ elciçii.o 
· rea~izttda no lol{ar Bom. Janlim, ~l.timarneut.e 
<les1gnndo, JWrante <t mesa presuhdu. por Mt
guel Flm•ouci,> !lc Souza, o sim a rettli~adtt 
perttnto a mcS<1 lll'esiditht put• t\<f<Llaquias Ro
drigues dit Silva., compnstn de mais dous me· 
sarios c dous supplentes eleitos em 1809. 

· 4i- secção -não pódo se e approvall<t tt eleição 
'raalizí1da no logar Oarat(ttum, ultimamente 
-designado, :perante a mesa presidida pelo 
supplente Geraldlno Antonio de Souza e or
_ga,niza.da com eleitores, e sim a realizad<~. no 
.logar Baturi-tum, anteriormente designado, 
_perante .a mesa presidida por Franklin da 
Costa, composta de mesarios e supplentes 

. -elei"Gos em 1899. 
5a secção-não :pôde ser appróvada a elei

. ção realizada perante a mesa. presidida :por 
JGsé Paulo da Silveira., composta de eleitores, 

-e sim a realizada perante a mesa :presidida. 

7a secção-não póde ser approvada a elei
ção ,realizada. no logar A1·acatura, ultüua
mentc designacto, :perante a mesn. presidida 
pelo supplente Ricardo M~ndes Pereira, or
ganiZ<t,da. com eleitores, e sim ra:tlizil,da no 
logae Chãu,antectormente designado.:perante 
a mesa pl'osidída pelo n'losmo Ricardo Meu
eles Pereira, composta de mesarios c supplen
tes eleitos em 1899, 

A fraude é manifestà naquella. eleição, por 
quanto figurando em ambas o mesario Ri
cardo Mendes Pereira, :parece evidente que 
naquella serviram-se do seu riome. dando-o 
como presen~e somente com o :fim de simu
lal'cm a presença de um me3ario para darem 
como organizada• a . mesa, sem o que não lo-. 
grariam f~tzer a falsa duplicata, e tanto as
sim é que antes da eleiçãof'e na :propria acta 
da. organização si declara que o dito mesario 
retirou-se, por doente, não figmando o seu 
nome entre os signatarios da dita act<t, ao 
passo que nesta elfcc~ivamente o dito mesa
rio funccionou na mesa., votou o tem com os 
demais mesafios reconlu}cida a sua firma. 

Sa secção-Não pódc~ ser approvada a elei
ção realizada :perante a mesa, presidida :por 
José Soaquim de Almeida e ot'ganiza.ua com 
eleitores, e sim a realizada peranGe a mesa. 
presidida p:;lo mesario Angelo José da. Silva, 
composta. de mesario.; e suppleutes eleitos 
em 1899, entre os quaes figura tambem o 
meswio José Joaquim ue Almeida, sP-ndo que 
na acta desta as firmas dos mesarios estão 
l't"Conhecidas; ue onde se conclue que teve 
Jogar a mo;:;ma fraude que deu-;,;e na 7a. se
ccão, tanto assim que o dito mesario não 
a.ssigna a neta ela organização da mesa e 
a.lli se doclara ··que tamhem retirou-se. por 
J.oente. 

ga secção- não pôde ser approvada a 
eleição rea.lizacla. perante a mesa organizada 
pelo mesa do Adclino da. Silva Aguiar·, com
posta. de cleit01•es, e sim a. rea.lizadrt perante 
:_1_ mesa orga.niza.da . pelos mesa.rio::J Rufino 
Alves de B<~rros, composta de mesà.rios e sup
plente.s eleitos om 1899. Tambem na acta 
da org mização daquella. mesa e antes • 
da a:;signatura ela acta se declara -quo o re
ferido mesarip retirou-se por incommodado, 
de onde se conclue que houve tambem a 
mesma ft•aude, simulando-se a presença de 
um mesario sómente com o fim de dar-se 
como organizada, a mesa. 

lO"' secção - não pôde ser a.pprovada, po~·
q_ue tendo sido o município di-vidido em nove 
secções no ultimo anno da legislatura finda 
não podia ser alterada essa divisão, ex-vi 
do disposto no art. 39, § 1° da lei n. 35 
cit., pelo que nullo é o processo eleitQl'al 
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realizado na dita. ~ecção (documentos ns. · 77 
e 85, do contestante). 

Do municipio de S. Sebastir.7o ela Boa Vista 

la secção - porq_ ue da acta, da _ eleição não 
consta o numero de eleitoi'es que ueixaram 
de votar. (Lei n. 35 citado.) 

4a secção- porque as cópias da acta e das 
assignàturas carecem rla conferencia e con
ceito, visto que o cidn.dão que figura como 
e::;crivã.o ad-lwc nãofoi nomeado pela inesa. 
(Lei n. 35 cit., al't. 4a, § 20.) 

Do rltHnicipio ele Soure 

5a. secção - porque não ha âcta de eleição 
o sómcnte cópia du.s assignaturas dos elei
tores. 

ga. secção- porque a mesa ficou irregular
mente organizada com dous membros, nu
m.oro que elevou~se a nove porque tambem 
funcciunaram na mesa, como escrutadores, 
duas pessoas a e lia extran h<1.s. 

Pensa a Commissão ctue tambem não pódem 
ser approvadas as eleiçõe-; re'ttizadas nas 1", 
3:1,, 4a, 6a, , 7a e sa secções, porque sendo de 
1.018 o numero de eleitores deste município 

,_ (pelo alistamento de 18!:!9); comprehendidos 
os eleitores do extincto município · de Mon
sarâs, sendo 763 do primeiro e 255 do se
gundo, total 1.018, a apuração. geral dáao 
Dr. H0ssimah 1.056 votos e ao Dr; Britoseis, 
totall.062 votos, ou mais 44 do que o nú
mero de eleitóres do município (documentos 
87 c 88, do 'contestante). 

Do munic.ipío de Muantt 

2a secção - porque a acta da eleição não 
contém a -decl<~r:.Lção de quem a escreveu e 
nem ~D aclm encerrada regulármente, care
cendo assim da indispensavelauthenticidade. 

Do múnici11Ío de Abaete 

2a secção-porque fnnccionaram no mesa. 
como escrutadores, duas· pessoa::; tt ella ex:
trnhas. Pensa a Commissão que tambem 
não merecem ser . appl'ova<ia,s as eleições 
realizadas nas 1a, 3a., ::~:a., 5a. e Ga secçõ s, por
que não estando o alistamento eleitoral deste 
município delinitiva e.tlogalmente concluído 
por falt;t de transcripção em livro de notas 
de ta.lJellião, não podit~ o municipio ser di-vi
dido em secções c consequentemente não 
podja haver eleição. (Lei n. 35 cit., art. 27, 
§ 3° combinado com o art. 30 ; documento 
n. 90, do contestante.) · 

Do mzmicipio de Il'itttia 

la. secção - porque consta.ndo da acta da 
eleição que foram encontradas sóniente 
cinco~ cedulas. _1'6ram apueítdos 77 -votos 
para o Dr. Hossati<~h e <1 cópia da') assigna- -
tura.s .carece de conferencia e concerto. (Lei 
cit., al't. "43, § 22.) . 

2a; sa e 4"' secções-porque nas 2& e 4a func
cionaram nas mesa-s, como escrutadores, 
pes,soas (2) a ellas extranhas e as cópias das 
actas cal'ecem de conferencia e concerto, e 
na 3a a cópia das assignatu1'as rcsente-se da 
mc:-nna falta. (Lcin. 35 cit., art. 43, § 22.) 

Do mÚnicipio _da Cachoeú·a 

l<'· secção-porque falta acópia das assi· Ia secção-porque fa.Jta. côpia das assignu.-
gnatura.s qos eleit?re::;. (Lei n. 35, art. 'U, tm·as elos eleitores. (At·L cit;.) 
§ 24.) . 3•\ o 411. sccçõe,;-po1~<~ no as me~ as ficaram 

2"' secção-porque as cópias das actas e tl.as Irl'ogul.:Lrmont~ _or•g:u1 Jza~:t~. nao tendo-~o 
assi()'na.turas carecem do conf'erenci<t e coo- prococlvlo :1 olmça.o de prc::wlento csocretano 
ccrt~. (Lei supra.) . (Lei n. 3> ci~., <Lrt. ,J::.l) o ainda as cópü~~ du.s 

3a secc;ã.o-porquo a. mesa foi kJ•ogular-. actu.s da nlt.una cn,recem de .co!lforcncli1 c 
-mente organizad<t sómente· com cloi&oros, concet·to. (Art. 43, § 22 da Lm cü.) 

não havendo mosn.rio algum p1·csente, caso 
em quo. não podia haver eleição. (Lei n. 426, 
de 7 de dezembro do 189\ art. 1°.) 

4"' secção-porque fnncciont\l'n.m mt mesn, 
como .e5ceutallol'es, dilas p3ssoas a ella; e.x-
tranhas. · 

Do mttnidpio de Otwem 

In·, 3a o 4a secções- porquefunccionaram 
nn.s mesas, como escrutadores, pessoas a, cUa 
extranhas e as acta.s di1 ultimu. não fora.m 
assignadas pela mcsí1. (Lei éÍt., art.. 43, 
§ 19.) 

Camara V. V 

Do 1nw1icipio de Acara 

1"', 2"', 3", 4a · c 6"' sncçõeS-llOl;que func.cio· 
naram nas respeçtivas mesas, como esci·uta.
dores. pessoas a. ellas oxtl'aohas, e ainda pJr..: 
que, sendo de 785 o numer·o do eiQitoPcs.dcsto 
municipio,i3o vel'ltica peltt acta que votaram 
705 eleitol'CS e faltaram 144, o que eleva, o 
numero a 849 ou mais 61 oleitore;:; do que o::: 
c1uc lla no municipio,. faltando ainda os dn. 
5" sccçã.o que augmcnt<n·am o numero de 
eleitores (documentos ns. Si e 8_8, do contes
tante~., . 
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l"'\ 2a O :·1a SOcÇõ:~S-pOP•ll;n a.~; c~."Jp!a~ da~ 
assigna:tnl';t~ dos c lei ·.ores (h l" e 2'' ;j[:t\:õcs 
caL·ecem de coil!i.m~ncia cco:teei't.J (Lei n. 35 
cit., arL 43, § 22) a a, ac',a, da clclç'tu da. 3" 
não cont(\m dccl;u·açilo dl1 rtucm a c;c;•cvml o 
nem s~ acha oncctTadu l'egtditt':uB'lLo. ~am_ 
cehdo assim dn. indispensa vcl authentieídadc 

Do município de Salinas 

1', 2". 3a o 'ln e do .. d() Santarc:n Novo-
1 "', 3'' e 4"' secções-porltuc <J,S netas d:~ olci
ção não conteem a. cxprcs:=Jí1 <lcct;traç~o de 
quem as escx·cvcu o nem so acham: ~·ogul'!'t'
mente cncel'l'O.dus, fu.ltandn-nms u.sstm a. m
dispensa vel a u tllcnticidade par a. que possam 
valer como instrumentos publicas e ainda 
nas 1" c 2"' secções de Salinas ns acta.s e. 
cópias de assigna.tmas são cm1feridas e con-
certadas por um mesmo tabellüío. · 

Do rmmicipio de Collares 

2s. secção - porqnc du. n.utlu~nticas n~io 
consta quê u. actn dlt eleição ti vosso sido 
u.ssignada ]Jelu. mesa. _.. 

l", 2" c 3" .sec~;ões-}JorqtJC as actas tb l"' e 
2 .. foram transcriptas, coi1ccrtauas c coüre
ridas }JOio nie.smo .:::ervonl.mn'io; sendo as 
eleições realizuüas om log-al'CS d h·~l';:Os, e a 
cópi<t . das a.ssigi1at.uras dos elmtorcs· da 
3n cai'ece de conferencia e concerto. 

Do mw<icipio ele C:.tmdú 

l n. o 2• sccçucs-porciue; scn1l o de 240 o 
· num c l'O ele cleitm•cs daq uella. B J ize nd;) a 
actíi CJ.UC YO t<'ll'f\111 !50 oleitol'(lS O f<dt:.tYl\Í11 
80 o sendo de Bl.i o numero de clcítJt•es.d!!S~a 
~ tlizondn a. actu. que votat·:.nn H5 cluí ~Ol'US e 
f,üta.ram 15, ftca reduzido naquelht.c ·utuvatlo 
nostn. sec<;ão o nurnerJ do eleitore8 de qt!C ~:e 
comp'15em as dita~ secr;ões . 

. 3~ socção-porqno f,ün n. Ci)pi~ <l~~s as
sicrnaturas e ainda J1Cl'CJ.Ue a mcs~ dostn. 
se~çã.o ftwccionuu em logur di verso do pr6-
v lamell Le d.esignado, em vh'tlHLC <.1 c noYi1 
designação fet~a pelo in tendente para a 
reunião das masas dc.:>t;J. c dils,4", 12a c !G• 
::;e~çíies pa.1·a. a. cleiçãÇJ de 8 rlc u.bril, com in
f'raq:;J.o rio disposto no art. :~~!. !;;\ l' dt~ lei 
n. ;l5 e iLallá. (Documento IL U2 do conte~-
tanto.) · 

4 .. sccç,ã.o-porquc a mesa, fLtncciOJlOu em 
1 ogar di l'ct·;;o do r!lte fol prJviamente desi-

,zn:~do no uJt.illl) aJín) da legi:>b.tura. finda. 
(Lc.í e dr. e'm1ellt).1 cikHLJS.) 

5~ fl;~er;i•:--pOl';j UO d ;l, ~\0b\ d;L cld~:io ','!f«tô 
<~OO.>Ü qn,~m !l, OSCl'OVOU O nem <t. l11CSllHt ·sa 
n,ch:t I'cgulat•nwn te c nc.c.rrarlt1, c:trccendo 
assim tb inélispons:tv,ll ant]H;)n(.ieilladc. p<wa. 
lllW PO'JS<t vakr como inst1•umento puhl'i.o,o, e 
uiJHlit não o.;~1\, ass ígn;vio·pela. 111e&1. o termo 

.de enccr't'<lmont) no liyro de l1l'C:>ençtt." 

G• c 71!. ~ccções-p:)l'que sendo de l. SGO o 
numero ele eleitores tlacruclla e dizendo~ actn. 
que vot.twam 105 e dcixtu'<Ü11 de votttl' 
t\0, e seJHlo ele 158 o nnmor•o de cleitore.~ 
desta, c dizendo a acta que voto,ram 112 e 
dobml'Mll de vot:.Lr 43, fictt em Cl.lll bus reduzi
do O numero de eleit OI'llS. 

sa sccção-por•quc f.Llta. a cópia das tWôigna
tur;~s dos cleitore>J no livt'O de pl'CsenÇrL.(Lci 
n. 35; cita(lo éWtigg) · 

12 .. secção-porque a mesa funccionou ern 
lagar ou~ro que não o de,;ignado no ultin;10 
a.nno da. legisla;tur•a fu1da, por dcsig11a.ção 
arbitrariamente feita pelo i ntendente para a 
eleiçãodc 8 do abril. (Lei n .35,cit:1dO art . 39, 
§ 1 • e documento citado .) 

[;ja e 14~ sccr;õcs~pol'ClUe, sendo de JM O· 
numero de eleitores <ln,qut:l!!li c d'izendo a. 
<icta. que vott:tt'anl ll8 eleitor os c doixa.r;un 
de vutar 3, c send.o de JDG o numero de clui
tor'cs de:=Jb c dizendo a actrt. que votai·am 
IG5 c·dcixu.hun de vota.r 20, fica, em aniba~ 
l'Cduzidoo nnmc1·o de eleitores de que cUas 
se compõem. (Lei c duc . cit) . 

!5a SOC\:Üo-porquc da cópirt !las a.ssigna
tUJ>ar> não consta q no tcn h a s itlo assig·nu.tlo 
pela mesa. o termo de encot•ramen'k} no livro 
de_pl'escnça. (Lei n. 35 cit.) . 

lú" 'ilccção-(H<t-lluplicata.). Nilo póuo ser 
appr.wa.da a. oleíç,[o l'on.Uz!!.d::t perante a 
mosa. prm;ill.ida por Francisco l\Iilitão do As
Btunpç,ão: l", porque, com:pa.mndo-so as assi· 
gntttlll'n.s rlo; mesltrios n :t côpiu tLt ac ta com 
tts 1ne~mttH no <1!/lcio de remessa, so vorlllcu 
que não f<Jt'aJn oscrip.tu.s pelos mesmos mc
su.l'ios, sendo <~té de notá1· QUe no officio o 
a]Jpollitlo op presidente, que é Assumpç(To, 
ost;J. esci·ipw ll~cençao; 2o, porque, constando 
da. acta, qnc votarJ.lll 14 oloHores J.a 5"' sc
cçã.o o ?3 da IG" (qu:l.lltlo t.l' certo que nestas 
houve clokão), nii.o foram esses votos to
n1aclos om SOlJarn.do, nem rc~idos os seus 
titulaR nos tCJ'mos. do diS}Josto no a.rt'. l G,· 
§ 4 o, rla. lei n. 425, de 7 de dezcmbr'o de . 
1896. Não pórlo t amhom sor ap provada. a 
clniçfio ~·calizatl:t pCl'il.ll i:n . a. mcsoc pl\>sidi•la 
por Oanúto A11 tonio lh1 Costa. Ma.sw11, porque 
as actas estão desacompanhadas da. · côpia 
das assigm,turas dos eleitores no lívr6 de 
Pl'CS(JllÇU,. 
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da citaua loi n. 35. (Documento n. do con-
~sta. nto . ) 

~~, c 3a. sccçfi:io.s-porqUc as cópl<1s díis asji- 5~~a. 54"' c G5"- sccç·ões-porquc fnncciona.: 
·gnt\.tül'as C3.t'o.mm dcconf0roncitt eeoncort'J. ram n:t'> mcS<1S, como cdel'lltadoJ•es, pessoas 
(T-'eicit. art. 43, § 22.) _ .· .. · <tclla-3estJ•aüllas, c ainda porque assuppos-

4a; 51"· e _B-ta. socçõo.3-porquo as cópias llas t'-tS cópias do assign:tturas nfio reproduzem 
act:1s não os~ã > au:;hontíc:J.das co1ri as assi- fielmcn te o quo constn. dos livros de pro
goaturas dvs mo.sarios. .. scnça, pois Iia.qucllas os nomes dos mesarios, 

ôa; 7&, sa., 19a; 33a, 37a.; 4la., 4Sa., ?Oa o 7P·- apó.l o termo de encerramento, não guardam 
porque nas mesas de~sas sccçõus funcciona- a mo:ma ortlcm em que se acham nos ditos 
ram, como .oscruta.rlores pe.:;son.s a ellas es livros, e no termo de encerramento do livro 
tranhas, estando as mosma"l coniplctas c de presença. da. 54"' secção os nomes dos me
aind<t as achs dn. eleiç-ão e termos de cncer- mrios são eJcriptos pela. mesma lcttm de . 
·ra.mento da. 8a e 4la não f01;am âSSignad..>S queii1lavrou o'termo;o que prova que O livro 
pela mesa. . · foi · p ·opa.t•ado posteríoemente á; suppostà 

l6a, 22:~., 32a e 47:1. secç~õcs-porque a.s rc- · cópia, servindo esta - de norma para o pre
spectivas actas nfio contecm declaração de paro dnquelle. 
c1uem as escreveu c nem sa acllam oncer;.•n.- . 56"' secçãJ-pJl'•lUG tambcm funccionm:-ani 
da.s rogula.rmento, f<Lltando"lhes assim a in- na me3a, como ef!crutadol'i:ls, dltas pesooas 
disponsavel authenticidade para que possam estranhas :t dita. mesa, e ainda purque o ci- ' 
valet· como instrumentos publicos; dàdão :Vicento Cami!Io da Silva, que figura 

20a. secção-porque a acta não declara o como mesarío nest~ secção (onde nlío votou) 
numero de eleitores que deixaram de votar figura votando na 57a secção, em cujo livro 
(lei cit.) e na 32a. secÇão ha mais de 250 e lei~ de presença tem o seu nome. 
toi•es, contra o disposto no art. 38; da lE'í 57a. secção-porque a acta não declara 
n. 35 cit.) · quem foi votado, nem o numero de eleitores. 

29o. e 3la seJções-p0rquo tóndO, no flizer que deixaram de votar. 
nas ti.ctas votàdo naquBlh-'-eleitpres da 24a.. e 58a. S'3cção-porque funccionara.m na mcsl, 
nesta-eleitores da 3Qa SIJcção, não foram os comq escrutadorcs duas pessoas a ella .es-: 
seus votos tomados em separado e nerrr réti- tranhas e ainda ·porqúe o . mesal'io Pedto 
dos os títulos, como determina o art. I D, § 4° Ferr~ira dc.Lima., que ahi figura votando, 
da _lei h. 426; do 7 âc dezembro de ·l896. t·\mbem tem o seu nomé -uo livro de pre.3ençá 
., 34a. secção.;_porque a mesa fllnccionou até dâ 63a e mais duas . vezes no _da 65a secção. 
finaL sóri;lcnte com ·quatro· . mesarios; . s~m Tambe1n figura votando duas vezes José Fer~ 
coínple~ar-se antes da apuração. (LeiiL 35 reira de Souza., que ainda figura votando na 
cit.; a1't .. 43, § lD e 2a parte;) 59'' secção .. Verific~m-se que o livro de pre· 

35a 0 33a secções~pQ1~que naquella a ucta sença foi preparado depois da eleição, s~r
da eleição e néstàâ actâ e termo de _encer- vintlv de norma a supposta copia de assig:àa
ramento no Uvi'o .de presença não foram as"" tm~as porque encontra-se no livro o termo 
signados p~la mesa. (Lei cit.) . · .. IJ,e conferencia e concerto que se vê na sup-

43à, 44á e 74a secÇões---porqu~ n~queÜa e R~sl~~ J~~~es~ri~~):. tem cabimento e não no 
nestà, as àctá.s.e term(>sde encm'r~rnertto 8 5!)11. secção-porc1ue a supposta copia de 
na:4Aa._,o dito tel'iuO 'não fot'a.n} a.~_siznados li.BSignaturas (si copia fúSSe) teria reprodu
pelos mesários. · · zido o termo de reconhecimento elas firmas 

73a secção-porque o livro quo sét•viu pa.ra {los mos<trios que so vê no livro de llresenÇ'.a., 
a transcripção da. acta. da eleição foi irreg!l~ e cs5e reconhecimento de firmas de me.za.rios 
larmonte rubricado por U:m fiscal; quando que não . mereceria. reparo si utilisado 
sómente era competente nm dos membt•o.s da fosse na copi[\, ·no livro ele . presença, onde 
minoria- da mesa. (Lei n. _35, çitado artigo.) não tem cabimento, pJt parecer excesso de 
_ 5a.; 21a., 23à.; 25a.; 28a, 33a, 40a., 45a, 50° e zelo, fa.Z: antes presumü• do que afastar a 
75a secções o ainda ·as. 6a., 7a e 88--:--'-:porque as suspeita de fraude conrra o mesmo livro..;.. · 
mesas funccionai'aín em logares outros que além disso-:ngura votan'do tres vezes ne'Sta 
não os des'ignados no ultimo ano o da legis- seçcão Francisco Antonio de AraujQ e. urna 
gislatu1;a finda, em virtude do acto arbitra- vez José Fcrr<'ira o Souza,quc . tambem tem 
rio do intendente, qu~ nas proximidades do o seu nome no liVl'o de presença da 58" se
pleit.o de 8 de abril e com desrespeito do cção. A acta da eleição não esGá assignada 
prazo legal; fez nova designação de edificio, pelos mesarlos. . · 
passando àlgumas mos.as a fuqccionar em ooa e Gtn. secções - porqne funccionaram 
logarns diversos c afastados do~ que havla.m nt~.s mesas como cscrutadorcs dnas pessoa.~ a 
sido dcsigriãdos no ultimó anno da legisla· ellas estranhas, c ainda porr1uc <.~ suppostt~. 
tura finda, contra o disposto no art: 39 § 1 o, cópia de assignatura.s da Goa. não reprouuz 
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fi,~Jmen~c o que c,onsta dos livro:.,: de pre- tambem :1s tr.lnset'(nten:e,como el'a. nn.tm;aJ
sençu.. mente impos.;ivel que um. só tabellii\,·) tmn-. 

6~n secção-porque. cotejando-se a suppost SCt'BVüilSLO em sua.rl l lOI.as , no mesmo dia. c. 
cól)ia das assigna t~n·as com o 1 ivl'D r!!l pre- irnmediatamen Le após estas eleições u.s rn
sença so vê no corpo llo termo de encerra- s1:1ectivas u.ctas, no8 termos do a.rt, 43 § 28 · 
menta (no liVl'o) copiados o:> nomes do::; me- rh Lei n ~ 35 cit.. ·a Commis.são esüt c:mven
sarios como estão na suppusta cópia .. se- oirla de que nenhumu. dcll:J.S f~i co nferida o 
guindo-se depois as ass[gna,turas dos mo- ooncertn.d,L e menos transcripta, nas notas do 
sarios; de onde se deve concluir c1ue o livro d1to liabel!ião Jucà. 
é a cóp1a, e c;·ta é o o1·igillttl quo serviu d.G Além das gt'<l."\;es il•rcgnl~.l'idades o fl•audr:s 
norma pari1 o prcpm·o do livro. Esta frande que se del'am nn.s secções c lcüt<1raos de ns. 5:l 
é tanto mais gros~eira qu:.~nto 4 corto qnc, si a 67, e que vêm de sct• menciuüadas, a 
acópia fosse· reii.l, teria rr.produzitlo lllws Comn.tissãu, dupoi~ lle lwvm· exunlinado em 
vezes os nomes dus lntcsal'ios apó~ o .termo, cotejo com <'.s snpJlt1st<ts cópüts. lle assigna
além das assigna.tur~ts do pt•opl'io 1mnho t.lmts os livro;; J.;:, 1wcsenç;\ d l:ssas >Jccç"õcs,que • 
para authcnticar a cópia. Ainda ügura como l'uiJnHtou c lhe f'oi'am pt•csentes, não _póde 
mosat·io, voütu,lo uesL•~ sec·ção. Pral!ci.scu deha1' do extern;w <t pe:,~ima, "impressão que 
Deocleciano Maeques, qne ti1mbem tignra· teve e a convü~ção que lhe ficou do que t<tes 
como mesario votando ni1 63" sceç.'\o. lii'Po;>.s~.o clal'a o notorktmenr.e fal sificados. 

53" secçã;o.....:porque figuram como mes<H'ios Do exame," ainrl:~. o mais ligeil'O, de.~ses li.~ 
Ignacio E,·arísto ivfonteit·o e FPancisco Dco· VTOR sR cvitlcncb não ~.ó que elles f'o 1\ 1.m 
clecia.no Marques, quando~ certo que a(ilwilc pl'eparados depois dü eleição, SPt'Yindo de 
nã!Yé o mesario e sim Ignacio l~vat'lS1io ~lon- nonnas pan\ o Pl'l3l)<ll'O delles as suppost:1s 
teiro Ferreira (rl.ocnmento n. 16 A do con- cüpias de a~signaturas, como t :\mbem que 
testa. nte) e este figura. tambmn . con1o me-! en).. todos cs3es livt·os _lm i\Ssign<\turas escri
sa.l'io e votando na 62" secção. pta.s pelo mesmo punho, o que se Yerifica 

Ainda figura votando nesi.tt scc~:.ão João ue pel<i perfeita somolhrt nçn, d(l le"tt•a, de onde 
Araujo Sa.mpn.io, que tambem · figuea, como conclue a Commi.:J:>ão que nessas ~ccçõo.s eloi
mesario e votando na. r:na sec<;.ã.o. A sup}lost<J. torae.~ a elc"icão foi uma verdadcir·a· faeça . 
cópia de assignatura.s não é a fiel l'C]Jl'O-
ducçã.o do liVL'O (iC IH' CSC11Ça, e a.inda func- INCrDTPA'l'lBJT,lDLDE · 
cionaram na mesa dotlS escrutadores a. ella 
estranhos. , . _ _ A Commis;ão, dr.pois de haver examinado 

ô4•_secç\1o- porq_uo.ltgnr<J. vo~a.n~u Jo:w ~o com a \bvirli1 ntten:.:ãQ o c1uttnto allega.l'am m 
Ar~UJO Sampaio o l\hguul F10l'C11Cto de 0~1-- canrlid<~cu:; cont l'el ttç'iio à inco mpatibilidade 
'Ton·a, que t.am~em fifluram cor9-o ?les~rws. arguida, c tendo em vista u,s disposições cou
e -votando na Ôl" secçao, e_ o prnneu·o amda tirlas nn..leLn. 35, d e 2(i de j :1. nciro de !892. 
figu3a. vot!_mdo na &3~ . sec~·ao · · e na. Con:;titujção do K>ta.do do · P;u•á, pensa 

6o~ secçao~p~l'CJ.Uebgura vota.ndodua~ve- - que a jncomp<.~.tibilida.de a.llcgad<i, por care
zes nesta secç;ao Pedro Fel'l'o~ra .de Ltma, cer de fundamento., não procede. 
que ·ta.mbe.m figura como mes:.w1o e votando _ ..: . , . . _ . 
na 58" secção. Ainda a supposta copia de a~si· Dtspyr. 0 a.rt. :-lO da le1 n · .)::. ctL: 
gnaturas não l'Cpl'oduz fi.etmente o que está . Não porlen7o seJ' 1J o-lados pam Senador os 
no livro de presenç-a. Dep11far.fn ao Cong,·esso Nac ional-n. VIII- ou 

66 .. secçã.o-porqup figm•am como JnGSa- magistrados csladuw~s. sah•o si esUvercm (Wttl
rios Vicente de Souza Le:J.l. c l;:sp(;I'i(liã.o [<'(i\'· sas oncm disponibilidademais de Hlll an:no a-ntes 
nandcs de Qucil·uz, que ta.mbcm ligurum vo- rlaelciçao-n.-IX~o:.:f\mcàonq,rios admin.is t1·a· 
tanrlo na. 57 .. serçào. ti1Jos f'cderu.e,.~ ott.c.~Lmlvucs clemis8z.veis iuda-

67"' secçã.o-pm·que Joho (10 Al'aujo Sum~ ]JC1UÜ~'IItoment~ de scnleílç!J. nos r especlivo.t-' 
Jla.io A Migtwl Florcncio de Oliveil•a qLte ti- E~tados; portu.u1;o, cn1 fuce das díspmdçi'ie~ 
guram como mes:1rios votanrlo nest.::t secção, citada~, que t'cgem «ma teria,, a íncompa,tibih· 

. tamb3m figuram vohndo na 63a SClcção.Ainda dado :tllegada sómcnt3 procederia, d ada. tu!là 
figuram votando- duas vezes nest~~ ~ccçiio (hs duas llypothe.~-:~s seguhJtes : ou de fazer 
JoSé Gomes de C<~SLt·o. Vicen ;c l?crreil.'a de o procur;tdor geral do Estado do Para pa1··te 
Souza., João Ba-ptista Ferreira 1 li't·<tnciscoLopes I da. nmgísLruf.um do me.>mo Esé ~do, ou de sc:; 
Pjmentel João Barriga Filho, lnnoc.,ncío Gt1i- dernissivol do J.tto ca. r·go iodeptmdcntement8 
·lherme Mendes, João Fe1'mmues X;tvicr d::1 J.e sentença .. Ül'U, ent1·e os or gã os do Poder 
Silva e Miguel Jos~ do Sou:;;<t. Ainda as o..cr.as .Judiuial'i:J do Par <í., definidos pela· a.t·t- ~6 da. 
das 02", Ct3n, 54~, G."',a, eu"- o Q7a SOGÇÕOS fi g ll· Constí"tuição clessc Es lado, nãu fig iH'<~ u pro-
1'<1111 como conf,~l'ida:; c concm'ktdas pelo tu,- curadot· get'al, (1\t<f" somente no art. 40 l1;1 
boliiãu PamtJl!llio M<Lt.tos do Queimz J uc<i. (~ . nwsma. Constituição Jiglll'<l como chefe do 
si ello as cuu let•íu c concertou, 6 porque ministel'io publico com attribuições out ras 
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que não as ele decidir ou julgar, unicas que docun1entos annoxos, impugnação o mais 
constituem o caracteri:';tico do magistt•ado. papeis relativos a eleição, verifiquei: 
:Pelo art. 42 da ditcl, Constituição, o p!_'ocUra- 1. 0 Que o primeiro dístrictq eleitoral do 
dor ge1'al, sendo equiparado aos rncmb1'os rlo Estado do Par(L, no qual se realizou a eleição 
Tribunal de .Justiça e juizes de . direito, é de que se trata, compõe-se de 27 muni
vHn.licio e sómente por -sentença · perde o cipios. 
cargo; portanto, não incide na censura elo 2.0 Que esses 27 municípios contem 239 
art. 30, VIIl c IX da Lei n. 35 cit. secções eleitàraes. 

3.0 Que houve eleições em 201 secções, 
Nestas condições : deixand.o de haver apenas em 38, sendo: 22 
Considerando qt+e não tendo llàvido apura- no municipio de Belém e 16 nos demais mu-

ção, o supposto diploma. deve ser l'eputado _ nicipios. . 
inexistente par<~ o oll'eito do art. 46 da lei 4. 0 Que fot·am presentes á Commissão 197 
n. 35, de 25 de ja.ncieJ·de 1H02 ;· actas, algumas em duplicata. 

Con~iclerando"ciUC deduzidos os votos das 5.o Que ta.mbem foram presentes á Com-. 
mencionadas authentic:1s das irregulal'idades missão 17 boletins, assignados pelas mesas 
e vicias especificados, o re.sulhdo será. : eleitoraes c fiscaes. · 

Votos 6°. Que, depois de cuidadoso estudo e 
exame a que :procedi nas actas acima men-

1.470 cionada.s, são nnllas, por conterem defeitos 
· 959 que ·affectam a sua su1Jstancht, as seguintes: 

Dr. Theotonio Raymundo de Britto .. 
Dt'. João I-Iossanah de Oliveira ...•.. 

E' a Commissão de Petição e Poderes de 
parecer : 

1 o, q úé sejam approvadas as eleições · rea
lizaclas no dia 8 do alwil do CJt'rGnte anno. 

. no I o distr-i-cto do Estado do Pará., nas secçõc~
la e ~6a_de Belem, 4a de Marapanim, .~a ela 
Vigia, (sendo a que se realizóu perante. a. 
mesa pt•esitlid<t pelo cidadiio Antonio :Me_ndcs 
Pinheiro, no lJgar Fa::.enJa). )a, 2a e 4a de 
Po~nta de Pc(has ; :1a do Curralinho, !D· e 4a 
de S. Caet<HlO, da ta a ga de B1'a.gança, a 
Sltber-:{a, a realizadn. perante a mc:;a pt·e~i
dida pelo cidadão Malaquias Rodrigues da 
Silva. ___;.4", a realizada perante <L mes<.t pro· 
sidida pelo cidadão Franklin ela. Costa-5a. a 
realizada pcr·anto ~·.mesa peosidid;~ pelo ci
dadiio Antonio llo Castro Cürvalho- a 7a 
realizad:1, perante a mesa, rn·e.-;idida pelo ci
dadão Ricardo Mende::; Poroil'tt- 8". a rcn.
lizada peranfe a, ffiCSét pl'C$idüla pelo cidadão 
Angelo José da Silva- Ü", a rclimrla. lkl'
ante a mesa. pl'e.sididn. pelo cidadà0 Ru1i.no 
Alvo~ do Rusa.rio- 2a de S. Sebas ;ião-
4a., 5a, Ga c 78 de Cnruçá - 2a. de Cachoeira 
- 9'~ do Cmnot<í, e anulladil.s as ·demais ; 

2°, qne scj<~ reconhecido e proclamado 
Doputado pelo 1 o districtJ do Estadu do 
Pará o Dr. Theotonio Ra.ymundo do Britto. 

Sala das Commissões, 2:3 de s.etemnro de 
190 I . _ __:__ Espe~·idicro, presi úen te. __:_ Jose E~t · 
zebio. - T?·indade. -

VOTO. Ei\I SEP.ARADO 

'Depois de examinados _todos os documen
tos, . que me fo<·aül presentes, taes coino: 
livros .rec_lúisitaclos pcln. Commissão, -actas, 
quer as apresentadas p,Jo candidato diplo
mado; quer as que o foram pelo cand~dn.to 
conte~tante, boletins, diploma, contestaÇão e 

kúmicipio da Capital (Belém) 

2" e 3" secções-Nullas, porque as cópias 
das actas e das as;3ignatura.s dos eleitores 
não estão conferidas e concertadas. 

7;). sa 19" '35a 41" 48:>. 70" 7ta 54• 53a 
55a,'56"' e 58·"_:__Nulla~, p~r tere~ sid~ no~ 
meados csct'Utltdot·cs - pes~o<ts estranhas a 
mesa.. Lei n. 35, art. 43, o 4:3 § 12. 

20::t-Nulüt, por faltar o numero de elei
tores que deixaram de vqtar. Lei, art. 43, 
§ 18. 
. 34a-NuUa, por ter a mesa fuuccionado 

éom qu c\tro mcs<trios. 
()Oa c 61 "-Nullas, por terem fu"nccionado 

cscrutadorcs estranhos (L mesa. 

Mttnicipio ele lliojú 

18 , 31\,, 4t>, 6:., St> e ga_São nullas, por te
rem funcciomulo cscruta.dores estranhos á 
mesa. 

2"-E' nulla por faltar conferencia e con
certo da a.cta da eleição. 

:Municipio de Igarapémi1·im 

la e 4a. São nullas por terem funccip
nado nu.s eleiÇões escrutadores · estranhos á / 
Mesa. 

J.iunic·ipio de Jlfm·apanim 

.1 a c 2a . São nu lias, por terem princi
piado estas eleições . ao meio dia, e por 
estar a. acta da 2"' assignada sómente por 
quatro·rnesarios. ,Art, c 43 § 2° da Lei n. ;,5. 
· 3"- Nulla por não ter sido concertada 

nem conferida a à.cta da; eleição. 
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5a - Nulla por não estar do mesmo 
modo, conferida u.cta da eleição. 

Munícipio de Visett 

São nulla.s : a 3a poe toe a mesa sido 
constituída. irregularmente. Lei n. 35, 
art. 43. 

A ·1"'- poPque- na contn.gcm das codula'l 
âppareceu· numero de1Ia1) 1nenor que os votos 
dados aos candidatos. 

A 3a.- porque não foi confeeida nem 
concertaQ.a a acta da eleição e das assigna-
turn.s dos eleitores. · 

A ôa-porque nesta sccçlio, deixaram de 
votar eleitores notoriamepte conhecidos, de
claranclo terem seus títulos detidos em ca1a 

· do tabellião. Falta tambcm. a· cópia dos 
eleitores que não votaram. (Vtdc). 

!tlunicipio de Mal'acamt 

Contém este municipió sois secções. Exa
minei as actas destas elejções e verifiq_uei 
que todas ellas estão viciadas substancial
:mente por te,·em sido r~omeadós mesaríos 
ottt1·os que não os que senliro.m. no p1·incipio 
da Legislatu1·a contra. o disposto no § 3° dJ 
art. 40 da Lei n. 35 de 26 de janeiro da 
1892. (Vide).. 

J,ftmici)Jio de S. Domingos de Boa-Vista · 

Este município tem nove secções. Não 
houve eleição na .ta. e na 7a secções. As 
eleições que se fizel'a.m mvs sete restantes 
são nullas, porqua o intendentQ alterou para 
mais, o numero de secçõqs eleitoraes exis· 
tentes ao tempo da · eleição iniciaL da Legis
latura. Eram oito as secções ; o intendente 
creou illegalmente mais uma, e dos papeis 
que me foram presentes não consta toe u.ug
mentado o numet•o ll03 eleitores 0111 virtude 
de nova revisão. (Villc al't. 3U da Lei 

. n. 35). 

--- Municipio de S. Caetano de Odivellas 

Restam a 1 a 2a l)a e lQa. 
·A l"' é nulla. por terem funccionado escru

tadores diffcrentcs dos 1nes11rios. 
A lOa é nulla :pelo mesmo motivo . . 

Múnicipio de S. _&ba,,çtião d[_t Boa Vista 

A la é nu! la por nã.o const!ltl' o numéro dos 
eteitorcs -que não compai'ecoram. 

- A 4a. tarnbem é nulla pol' falta. do con
fcrepcia o ·concerto D!l! aq~~ do q.~signatura 
dos eleitores c por ter e~çruta.dores estea
nhos 4 mesa. 

ll:funicípio de &Jttl'e 

A 3° é nulla pot• terem funcciona.do como 
cscrutadorcs pessoas outl'as que não os me
sarios. 

- A 5a é nulb, po1•quQ não ha acta da 
eleição. ·· .. · · 
-A ga. porque funccionar~m na. org::J,nizn.-

ção da Mesa 7 mesai;i0s. · · 
- A 7a por f,ütn.r conferencia e concePto 

na acta 4c assignatnras d.qs eleitores.. · 

Jliun(cipio de 11-'Iuand 

São n11llas: ·Ia, por · falta de a c ta de .assi
gnaturas dos eleitoi•es; 2a, pol' falta de con
ferencia e Goncorto das actàs; 3a, por es_tar 
a mesa Ç)on ... tituid"'- irregularmente; 43 • por 
ter ' funcciqnado escl'madores estranlws á 
IDOSít. 

Município de 0tW011l 

Nulla$; lD·, 3a o 4\ pot• tcrm11 f:unccionado 
como csGl'\ltadorcs clcitorc:-:~ di!l'ot•cnt':ls l\os 
medtu>ios. · · 

Mttnicipio q,e Abqetv 

A 2o. ta.mbom está impt•eatavel por to1•em 
fünceionado cscrútadoro$ estranlws á mesp.. 

Este município tom quatro secções. Silo ll1unicipio d_e hiluía 
nullas as eleições da 2" c 3a., por tcl'em 
func.ciQnado escru~auores cxLr~11hos á nwsa. Estão null,~s.: a Jo, 3a e 4a, por falta de 

conrerenc~u. e conccrb \li1 cppla !ia ~ctu. de 
Mun icipio de CH1Talinho assignatm·a.s il.o$ eleitores. · 

Nulla a. la. secção, . pot' fnl t:n· c•mcol'to c 
conferencia nas act<t-; <las cloiç·ões. ( Vitle 
art.. 43 § ~2 dn. Lei n, 85 .) 

Mtmicipio da Cachoeil·a 

Silo . n ulla.s : A t", 110r fa.lta do . . cúpia 
da ,acta de a.ssi:;natn1•a.s dos clcitol'os. 

A:l~ ü 4a p:J~' não se tQPfoitJ.cleição para. 
prosldênto sccro ~a.rio Ji.:J. ~nost\, c pol' · não 

No;to munipipio houve rJ11 plica.tas na.s 3", cstai·cm a. act.·.s C)nf0ridas (:) concerta ... 
4\ 6", ia., sa. e !J'L ~ec,;õc•s. d~ts -. 

Jlfunicipin· de Bragança 
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Mtmicipío de Aca1·d 

Este município tem seis secções .. Não houve 
eleição na 5a. As eleições nas cinco secç~ões 
restantes estão null<\S por terem funccionado 
cscrutadores cstL'<mhos á mesa. 

lt:[unicipio de Mocajuba 

A P· e 2;~. estão imprestavcis por fa,lta de 
concerto() üonfercncia dn, ll.cta de as.'ligna.tura 
dos eleitol'8~\. · 

Município ele Oametâ 

Nulla.s: la, 2:1., ()a, 7n., 13", 14"" por não Mm
binar o numero- de eleitores que vot<Lra.m 
nestas secções, com osconstantes .das actas . 

- s a. e sa-por faltâr a cópia da a.cta de 
a.ssigna turas dos eleitores. · 

9"-por nã.o haver sido a mcsi.t c0nstituida 
legalmente. . 

Hi"" ..:._ houve duplicata. Ha f()lta. da cópia 
da acta, ~os eleitorQs que não compareceram. 

Moju- 5a. 
Igarapá - 2a, ga, 5a, 6a, 7a, 8", ga e 10°. 
Marapa.ilim- 4"' e 5". 
Visou - !" o 2[1,. 
S ~ Caetano de Odi vcllas - . 1 ~ c 4a.. 
CUl'l'alinho- 2a. 
·Bragança -- 2a. e (ia.. 
S. Sebastião da B 1a Vista - 2a. 
Soure- ta, 2:~., 4a. c 6a. 
Oui·om 2a.. · 
Abaeté' la, 3\ 4a, 5a. e 6a. 
Irituia- 2a.. 
Cachoeira - 2a.. 
Mocajub:L -=- ga. 
Cametü. - 4a., 5a, 12a. o l5a.. 
Salinas- la, 2a, 3a. e 4.a. 
Om•uçá- P, ,2:>. e 4a. 

.Santarem Novo·- 1"-, 3a. e 4a. 
Ponta de Pedras - 2a. e 4a.. • 
Collares- 2"'. 
Vigia - 4a e 7o.. 
Sommando-SG os votos constantes destas 

actas a somma é : 

. Município de Cú1·uçá · Dr. João Hosa.nnah de Oli\reira...... 6.124 
Nullas: 3a., 5a, aa. 0 7a., 110r faJta. de conce~- Dr. Tlmotonío Raymundo de Brito... l.356 

to e conferencia. d<t a.ct:J. de assignatmn.s dos E' pois meu parecer: 1°, que ~ejam q,ppro~ 
eleitores. vadas as eleições, fei ta.s no 1 o districto do Esta~ 

Municipio de Ponta de Pedras 

NlÍlla.s: 1 a o 3a, por'não esta.rem.·conferidas 
e concertadas as actas da eleiç!í.o e de assigna
turas de eleitores. 

lkfunicíp~o .de Baicro 

do do Pará, em 8 de abril de.l901, econstan~ 
tes das · secções que ·acim<t julguei validas ; 
2° ,que soja reconhecido e'proclamado Deputa
do pelo mesmo dístricto do. referido Estado 
o Sr. Dr. João Hos;1nnah de Oliveira. 

Quanto ao mais, reservar-me~hei para, a 
disaussão dà tribuna da Oamara. 

Sà.la das sessões, 19 de setembro de l901.
A1'1'oxellas G(!lutío. As-eleições de Baião estão radicalmente 

nnlla.s por tcrern sido oxcluidos dons vogaes, 
quo não tinham llerdiclo _se.1J~ . mandatos, Em additamento: Para fa.cilitar e enca~ 
conforme llccisão do governo llo Estado. minhar a votação, e de accorclo com o meu 

llfuniciJJ~o do Vigia voto em sepat•ado, redijo do seguinte modo, 
as conclusõo.'l: 

NQste município houve duplicata em qu<.:Ji 1.o Que se.jam approva.das as eleições pro-
todas as secções. _ . - · cedidas no I. o distrícto do Pará., em 8 de 

Sã.o nullas, de pleno direito, as eleições abril, nas seguintes seccõe:;: 
realizadas em loga.res difl'erentcs do designa- _;s a) Capital, 1 o., w~.,22a 26:>.e 47a; Marapa~ 
do pelo intendont.e~ nin, <la. ; Vizeu, la. e'2a ; Carnetá 511; Cacho..; 
. Dentre as realizadas nos lqgares prévia- eira 2"'; Ponta, de Pedras 2a. e 4a.; S. Sebastião 
mente designados pe1o i!1tondonte, são nullás d<i Boa Vista 2a.; Curralinho 2a; Collares, 2a.; 
a f a, por faltal' · çoncerto e conferencia nas ériruçá P\ 2a e 4:~; Salinas P 2a. 3a e ._ 4a. ; . 
actas da eleição, a 2", 3J, 5a., sa. e 9\ pOl' . santarém Novo 1 o., 3a e 43 ; Bragànça 2a. e 6a.; 
terem fU:nccionado como escrutadorcs pes.,. Mocajuba, sa; s. Oaebno de Odiyellas l"' e 
S0í1S estranhas á mesa. 4a.; Ourem, 2a. . 

~ b) Capital 4'\ 5", Ga, 21a, 23"', .25a., 
28'\ 2~J:L, :1!3, 32'1, ;{;a, :)Qa., 37a, 38", 40n., 43a, 
44"', 4511 , 50(1., 51", 52\ 5\)o., 62°; 63(1., ô4l1, 65~~>, 
66n., 67a, 73'". 7-to. e 75a. ; Mojú 5'", Igarapé
mii'i za, 3a., 5\ Ga, 7it. Sa, 9• o 19; Mampanim, 
5"; Soure, l '\ · 2'', 4a o 6"'; A bactó 1 "', 3•, 4", 
5"' o Gn.; Il'itnia 2a; C::uncti'!. 4'\ 12" c 15a. ; 

São validas., por so tcl'cm gu::~.rdn.do todos 
-·os requisitos legn,es, nos termos ela lei . n. 35, 
à o 2B de janeiro de 1892, a.s segniJltes : 

Capitn.l-P, 4a,- 5a 6a, lGn., 21a ,22"-, 23, 25a., 
26:>., 28\ 2!)a, 3la, 3.2a. 33\ 369., 37a,~38a, 40:>. 
43a., 44a, A5&.,47••: 5Qa, 5la, 52a., 591

\ 62", 63'\ 
64"', 65a., 66 .. , (:)7a., 73a., 74a e 75"'. ' Vigia 4"- c 7a. . 
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- 2. 0 Que seja reconhecido e pl'Oclamado 
Deputado pelo lo districto do Estado do Pará 
o Sr. Dr. João Hosannah do Olivoir·ii .. 

Sala. das ses::;õos, em 10 de :oetemlH'.) . do 
1901.- A1'roxelhts Galvt."lo. 

Substituam-se pelas seguinte as conclusões 
do parecer : -
; 1.a. Que sejam approvada.s as cl~ções rea~ 

lizadas nas seguintes secções : 1"-, W•, 22" 
26a e 47a da Capital; 4a de l\bra.panim ; I&·~ 
2a. de Viseu ; 2a de Collares; 1", 2a o 4a de 
Ponta de Pedras; 2° de Curralinho · Ia e 
4" de S. Ü<.Leta.no do Ot!ivellas·; 1"-,- 2a, 4a., 
5", 6a, 7a, Sa e ga de Braga,nçâ (<t saber: 4a a 
da mesa presidida por Franklin da Costa· 
5a. da presidida por Antonio de Cttstro Car: 
valhQ ; 7"- da ·presidida, pelo cidadão H.ic;~rdo 
Mendes Pereir.~ ; sa da presidida pur An
gelo José da Stlva; ga. da pl'esiditla, pelo ci
dadão Ruftno Alves do Rosa.rio) ; 2"' de S. Se
bastião da Boa Vista ; 2" de Ourem ; l "', 2"-, 
3•, 4a., 5a, {)a c 7a de Curuçã; 2" de Cachoeira, 
Ia, 2a, 3a. e 4" de Salinas; }a, 3" o 4" de S<tn
tarem Novo ; 5" e ga de Camctá · e 3a de 
Mocajuba; ' 

2a, Que seja reconhecido e procbmado 
Deputado pelo Estado do Parti., n:~ vaO'a 
abarta com a renuncia do Sl'. Au"usto l\fo"'n
tenegro, o Sr. João Hosannah de Oliveira. 

Da tribuna exporei as razões do meu 
voto. 

Sala das commissões, 
1901.-Tavares de Lyra. 

de setembro de 

Doeun1.en~p~ que instrueú:1 o 
pnrecer ·n. 4:'.:, do cor·rente 
anno. ·-

Eleição do 1° districto do Estado do Pará 

IMPUGNAÇÃO Á CONTESTAÇÃO 

Exms. Srs. Presidente e m:'l.is mcmhru::; 
da I&· Comnüssã.o.-J\mos do exhibir a seu~ 
juizes us fracos, os inisurio-: documentos em 
quo apoia a pt·el;cnç~ão do ser rec.;nhccido 
Deputado o contesttLnto, à guiztl .1lo inti'O· 
ducção, estende-se em hrgas cvnsidm·<t,ç~ões 
sobre a po.Utica do PêU'<í., sobre os pleitus an· 
teriores a este q_ne se trtlta de julga.t>, ou 
sejc1m federaes, ou estadoaes. 

Viza, assim, éom esse revuhlivo de c1ueixas 
e a'POStPophes ba.nae~. cem vezes renascen
tes, mas com vezes esmagadas, pt·euisp:)r o 
juizo dos estranhos aos t',,ctos questiona.clos 
paro assimilação da bebBragem repugnante 
que rept·esenta essa awla.z tentLttiva de in
guinar de f'a.lsidade centenas de authentica.s 
eleitoraes, de annullae cerca do quinze mil 

· votos,· de supprimii' a votação de munici1lios 

inteiros em proveito ele dous mil votos ou
Lro.-;, que earacterizam, em tão ousado que
rer, a l)nreza d:1s urn:1s, a vm•a,cidade dos 
suf!'ragio::; ! 

Forçoso é.pois, ao candidato diplomado re
fazer a llistoriadas eleições do Pará, l'emon
ti1ndo a propri:t época do governo do Sr. 
Dl'. Lauro Sodré, chefe polltico do conte+ 
~o~. . 

Jú. então tinh:un estes os ouvidos atordoa
dos pela <Lccusação de fraulle:J eleitora.es que 
contra o partido . dominante cl'igb incessan
t.cmení;o, pelo seu orgão na imprensa, o par· 
tidó Democrttta, que, na, opposição, atirava 
1.\.q_uelle Scnad·Jr pa.raense epithetos deste 
jaez: «Pae da, fL'aude.~ «Alarica.dor-môr. » (O 
termo origina-se do papel arranjado de actas 
attl'ibuidas ao fallecido Alarico Proeuça..)--

Sem embargo dessa grita continuada e ve
lwmente, o pttrtHo rcpublicétno, então inte
gro, elegeu sempre e unanimemente os Depu
tados o Scnado~·es federa.es e. e3taduaes. 

Nem el'<L de ospm•a,r que <t opposição da
quelle tempo, como a de agora, como a de. 
todas as épocas, como a de toda pal'te, dei
xass3 de glosa1' e.~se thema favol'ito dos ven
cido:~ de sempi'e; tanto mais quanto nos l]ltí
mos armos do periodo administrativo do Sr. 
Dr. Lauro Sodré as eleições no Parti., como 
em quasi todo o p<tiz, caracterizavam-se por 
uma extl'ctordinaria abstenção de olcitot·es, 
filha. do domínio, um coüiír<:~ste, de um par· 
tido no Estado. Foi assim que, em maio de 
1897, aquelle par<1ense, que tres mezes antes 
havia deixttdo o goveeno, não obt>we rmüs 
q'lJC dez mil e p.mcos votos para. Senadol' 
t'cfteral,ernqua.nto quo a opposiçã.o nem ptoi~ 
tea va o logar. · 

Como se sttbo, eniiret·\nto, o paetido repu
blic<tno pa1'aenso, qno o Sr. Dr. Lauro Sodré 
dclxie<t prestes a ~cindit·-so pola acção leu ta 
e porfiatltL do UllltL dü:;;;idencia optimista o 
impatriotica em· quo pontific;wa. o contas
tn.nto, não pôde, a despoito dos ingcnto:-J es
r·.,rçós p<~m <L coneiliaçiio ompregaLlos pelo 
novo govcrnaJ.<)J'-o Sr. Dr. Paes tle Car>va
llto-t•nsisl;ir· inl;egr'o iL l'Opet·cus;:;ão lÜI. scisão 
que, üous mezes (lepois, em julho de -1897, 
opcrou-::;e nesta capital em a politica. da 
União. -

A 24 de agosto dó mesmo anno, em ses.~fã.o 
memol'avel ~do· Congresso do partido p<1-
rtLense. a. divisão tornou-se uma .realidade 
entre lauristn,s e republicanos, cabendo á 
e.:;tns a, maioria dos votos daquella·Con-:-
venção. · ' 

Levado o pleito em recur::1o ás commis
sões ~nunícipaes do antigo partido, ainúa ahi 
~·ora~ntr·iumphantes os republicanos, que em 
Janmro de 18U8 ttmna.ram irrefeaga. vel a. sua 
víctoria nu.s propl'ias .urnas em o pleito re .. 
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nhidissimo para um logar de senador es- Todàvia, não o envaideceu tanto o seu le-
tadu<1l. . - gitimo puderin, que clle não resolvesse, em 

A eleição pre.'>iJencial de I de m<'.rço desso bem du Stla peopria i:ltcgeidade scmp1·c em 
anno, om que se disputaram o governo da peeigo com as unanimidades, d<Ll' aos adver· 
Nação os Rrs. Drs. Ca,mpos Sa.llc!J e Lauro sarios, n<Ls eleições. estCLduaes de 31 de ou
Sodré, não foi no Pará mai.; do que a co- tubr·q de 1899, cinco carleit•as na Cam:tra. dos 
roação de tão brilhante.; successos, não con- Deput:ulos, pelo 2°(listt'icto, tendo ücado evt
seguindo estn ultiino sinão o te1'ço dod suffea- dente pelo resuttadó des3e pleito que, si o 
gioa em todo o Estéldo e na. propria ca,pitaJ, r1uizesJc, teria aquellc mesmo partido eleito 
ramltado e:;se q_ue foi o reconhecido e pro- todos os deputados, tal a. desproporç?Lo entre 
clamado pelo Cüngrei!:;o Nacional sem a. mi- <L votação do:J seu:; candidatos e a dos cinco 
nima reclamação, como som um só prote.,to adver:3arios. 
no Esta,do foi eUa vcriticJ.da. D:t mesma fórma procedeu clb na~ alei-

-- Acredita o contestante que a rJalidade de ções foderaes 1_te 31 de dczem'\)eo daquelle _ 
tão esLtipenda víctorla boqniabl'iu o,; pa.rtl- anno, permittinuo a. eleição, e até nella 
darios do- St'. Dr. Lauro Sodré, pois não dei- coopet'<tnlo, de um H lustre adverswio para 
xou de sorprehende1~ ao proprio Sr. Dr. Paes estu. Camaea, sempre pelo 2o districto, q_ue 
d,e . Car~alh~,. g:ov~rnador do ~s~ado, · q.ue ora. pt•e..:isamente aquelle em que os lau
íaz~a do pr~stlg10 daquello um JUIZO mmto riseas rcunia.m ma,ior· s0 mma de elementos. 
mms opttmi,;ta. - p 1 1 d .. t · t · 
~eleva notar que es~e pleito presidencial ~ 0 o 1 ~. ~::c o, ~ttte é ~qu~lle por onde 

ferm-sc no Pará. com a, neutralidade cem. corr ou_ a elmçao, ora. q_uestwn.t<la, é que os 
vezesprocla.mada do governo estadual, temlo eep.~b~~c~nos ~une~ dcr;11-r; entr-<~~a aos a_?.
sido "'Oralmente conhecida a. attitude do YOttiU.llO '.' P01s c"'tes for~m. Sc,mpr? tao 
Dr. P~e~ de carvalho, que por todos 0:~ m:Jdos fracos aln qne nun_c<t potlet'latn pre~cnuee se
tornou notol'io não inteevi1•, nem por si lllO~h,<~]:ltC qonc~ssao. ~. O. f~ct? e que por 
nem por seus agentes, naq_uella eleição. oc~ast~o d LS u_ttt.mas ;r,eufi~,tçoc~. li?. ?~.deres, 

S. Ex., porém, que na.o Cl'<t só governo, ~uc~,nd). ,~;:: muttos Lst?-L~os o:0 u.m.t.,~mm-se 
mas tamb. e.m chefe polltico pPestigio-·s:), d. 0 .

1
-sy's.tm_~,:~:~. La,n;ont .. ~ d~. p.~Ic<ü,as_ ~~b o \nflu.x?,.de 

clarou em di:3curso pronunciado da.;,; jn.nolh~s pr om.~J,~ts o_ ~sp~~ a?o~.:; tlem~st.tdo i~g,l!-oucts, 
de sm~residencia, a propo.3ito de nmn, mn.ni- q~,wd.o.'L,CLUL aptl.sen,t<tvarn-~~-dc qu~~l t~~lo, 
festaçao hurista, que, si como governo era o::s par_~Lll~s e. po:1tq;: <~u~ .P''·1Z ~?nLstaço:s 
neutral,_c~!P-O cidadão era-lhe licitJ adopt11.1• c~~Lt:?:,t_:::;, .ClU,tJ;uo_e;,~ oeictl a dt;,puta. ~et,~s 
urna. opmmo e confrJteenizat' com o; que c~Je~ra:; rl:~s .c.t!l:,~~~"·-· ncn}.~um ,do.s c,wdi: 
tambem a tivessem tcrminctclo por pl•och- tL.tto'j oppo.,ICIO!ll::;t,~s do P .. tr,t, pol Sl o_u .Por 
mar dever de todo • pa.raense v o ta r no P~'?~Ltt'<tr~~r, ~o,. m.ew a.lg,t~~n ~ppoz a. nu~un.a 
Sr. Dr. Lauro Sodt•(J que S. Ex. em l':tS<rO r.d,~ma<;.;tO c~O 10COl1hCClll1UiltO uos c,tndt
generoso de enthusi~m1o c do modcsLht, dis~e t!at~.s r~:~~11:.lwanos. d<trJ~~ll.e Esta,~?: Tod?s 
soL' o ma,i-; notavel pa.rttense dt~ ger·ação cu11- d.~o;, dux,~~.c~~n-s~ ,~t~. /~eM no, .c;::~Gau?: t.u.l 
tcmporanea. · Cl cl <L COI1VLÇ.U.O d,t 'U'" WtlUc~a~ et dcn:OÜ. 

A valic 11 e,-,;clarccida Conunissão o elfcit.o E not.tt a. honr:trht CommtSil<W quo, em-
de taes palaVI'<t~ proferida> pouco <trttcs do q_u.anto n~t~uella époc:~ _tinha o par~tid? ropn
ploito o julgue do vigor p.trtidado dos l'eptt- bltcano tetto o .t't!dtst? no. l • dtstt·rcto, no 

. blicano3, que, tL 1lospeiGo dullas, 1ogramm c~uso presente ~·olllSlO na.o ex1ste,porq_ue é ~m 
tão rotumbanto victoria, alçançada domu.is, so o logar d.tsputa.do. Tant ~ bastn.vtt, po1s, 
com os mesmo.~ elementos cxi:stontes ao p:tra tor augmentrvio a. vutaç;:w d'> candHlato 
tempo em quo 9 St•. De. Sodl'l~ fui Glei•.o Se- dipl.orn<~llo sobró a que obtiveram em :::1 de. 
nador o ao tempo em qu-e se vol'ificou a clez~mhro (lc 180\J os Srs. Deputa,,los Augusto 
scbão do partido, pois nem siquer novo Ylon te negro, Arthm• Len~os, Pedro. ChC1'mont 
alistamento poderia ter· tido logar, sn.bido o Cado~ ele Novao~. D~ ktcto, a des~es repre-_ 
como é que a q ualiticação eleitoral faz-se se~tant.e.~ do Para cnegou a cerca de onze _ 
em uma só época ;wnua.l, de abril a. maio. n~Ll votos (Do~. n_.) ao passo que a do adu,at· 

PoucJ depois de tão incontesta.vel tri- d1plumado a.tt111gw a per to d~ dezeset~ mll~, -
~ timphoreunia-se o Congresso Legi~littivo do Qbserro igualmente a douta Commissão· 

Estado, em cujo seio obteve igualmcnLe mai- que, em 3l de dezembro de 1899, o':! Sr·s.Enéa.s 
oria o partido republicano, que elegeu urn- M w:.ins, Bcvbosa ·Rodrigues e Theotonio de 
nimernentc mesas c commissões, o esse fado BrHto, o p.·oprio contesktnte de hoje, todos 
dctel'minou: · .não Hó maior app1'0xima1;~ão candida,tos oppoilicionistas pelo 1 o distrieto 
_entre aquelfe padido no executivo estadottl do Pae<t, tbtinllétmqmtteo mil e tantos votos 
como decidiu de inllurner •• s arlhesõc; corn as (a,ct<\ cl<t a.1mt<t~~ão-Doc. n. ), en tret<tnto que~
quaes t::wnou-se tLtl partido o que é hoje: in- agora o me~nw Sr. Theotonió ele Britto não· 
vencivel pJL~..:ycrdado eleitoral.- cJnseguiu sinã.o dous mil e poLtco.>. 

Cawal:' Vol. V 
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E' pois levar muito longe a a.uda.cia pre-1 cional, restava-lhes o recurso da' decisão 
-tender o contestante ser com justiça reco· desta pa'ra o Supremo Tribunal Federn.l, que 
· nhecido hoje, quando em 1900 nem siquer tem annullado varios alistamentos, inclu~ 
tentou sel-o! ! sive, si não nos falha a memoria., um de Per-

A differenç::t da sua votação nas duas épo- namuuco. Enteeta.nto, nupca ~~quelle Trí
cas não se explica sómente pela, circumstan- bunal chegou um só recurso eleitoral .do 
cia o o rodisio acima apontado, ella dccoree partido do conte.'ltante, que·põo agoru. toda 
da propria derrota de 31 de dezembro de a sua energta em declamar largamente 
1899 .e ainda da penultima-de 15 de novem- conten. as fraudc<l p;:Jliticas do seu Estado, 
bro de 1900-a. da eleição para governador frmtazin,ndo crimes incríveis, imaginando 

/ do EStado .. I~m consequencia do primeiro espantosas denegações de direito, c:o111o si a 
desses- des1stres, perdeu o Sr. Dr. Lauro Carnal' a não llove ser tambem um tribunal 
Sodré quatro dos nove ou dez municípios de jnstiç::t, para cujo julgamento ,.as provas 
que tinha até entiío, e foNm Broves, Mel- são ncces~arias. · . -· 

- gaço · e Mazí1giio no 2° districto e Ac<trá no O contestante effectiv<tmentc, · tudo d.e-
10; de sorte que para a eleição governa- turpa, para os seus fins pessoaes ; as provi
mental nã,o lhe restavam sinão quatro ou dencias perfeitamente previst.as pela lei em 
cinco municípios, a que foi juntar-se o ele cer ~os. casos, como muêlanças de sédes do 
Macapá, no ~Q distr.icto, cujo c_hefe a.Uiou-se ·secções eleitol'aes, e adopt.tdas no ·siLencio 
MS colligados opposicjonistas, p:w niio o da lei, como as que se referem á nomeação 
qu,erer maiii o partido republicí.mo, por clle de mesarios para eleições a verificar-se em 
trahido em pa1•te nas eleições fed(waes ele 31 iuunicipios recentemente extin.ctos, - elle 
de dezembro de 1899, com o que ia pm·igando empresta intuitos partida rios, como si púa o 
a eleição do Si', Dr. Serzedello Corrêa. partido. republicano, solida.mente victo);:ioso 

Após a victoria dos rep~blicanos no pleito rias eleições feder<\es de 1899, e cada vez mais 
governamMtal, o desbarato dos adversarios vigoroso e forte, fosse necessario' agora, 
foi quasi completo e isso determinou ta.m- para um caso de eleição som roclisio, socco~·
pem a despi'oporção das votações do con- rcP-se ele m:pedientcs immoraes. 
testante e do contestado. Seria mesmo caso Seria que houvessem engrJssado .as filei
ràrissimo que successivas derrotas não des· ras lauristas os poucos" partld.arios do Sr. 
moralizassem cada vez mais um par- Dr. Justo Cllermont ~ Nã.o, porque antes da 
tido. "' _ eleição ele 8 de abl'il ultimo já o pi•oí:n•io con-
. Junte-se a tanhs causas de progressivo testante luwi:t declara.do no recinto de Se· 

enfraquecimento a pl'opl'ia inepcia politica nado Estad:ual, ele quo é membro, e com a 
do p~rtido do contestante, que obsidiado pela aut01•idade que lhe dá a sua posição no pal'
aspiração dos golpes de força, enleiado na·. tido do Sr ~ Dr .. Lauro S .)dré, que fOra eplle
illusiio de toma1~, pela yiolencia de um asr·: mera, passageira, de "occasiiio a lig<.tcão dosto 
salto, o governo do Estãdo, só confia •"rta com. o Sr. Dr. · Justo Chormont; e só oll'o· 
intriga junto das milícias·· de . que e~ pera ctuada para o p::t.s.saclo pleito gJvcrnamon
soccorro, abandonando por completo o pro- tal. Não,- aiuda, porque, hl é a dosintol
cesso em que se educa e, revigora pttl'a a::~ ligencia entre aqucllos dous Senadores Fc
lutas da opini'ã.o um partido regular, - tal derae.1 que, nãJ ob~hnto ·to1' vaga.rlo, em 
é o alistamento, tal é a qualificn,.;ã.oJ\leitm•al. dozembl'O do anno ultimo, um logal' nn. com-

Efi'ectivamcnte, até bem pouco tempo 'rilissão 13xocu.tiva do pctrGi\io ta.urisü~, pela 
" tinham os laut•istas na junta seccional do t•t:muncia. do sou vico-prcsitlento, o coronel 

Estado, o juiz seccional e o juiz substituto Gama Costa, cheCo do antigo par·tido demo
é Sr•s. Drs. José Gomes Coimbra e Joaquim crata, o Sr. Dr. Justo Chcm1otü não foi até· 
J:4'reit~s, este ultimo nella pcrma,necendo o hoje incluído nosso logar que permn.ncco 
substttuindo agora M pr imeiw o Sr. Dr. ngo. . . . · ·· . 
.Acatanassu· .. Nunes, typo severo de ma- . Nao podendo siq:Uer allegar o emprego. da 
gistraclo. imparcial, oxtranho a quaesquet• força na- eleição que a illustrada Commissiio 
qogitaQões:partidarias. Pois bem, dos âlista~ é cham1da ajulgar·,-·porque seria isto faltar 
mentos, sJbre·tudo do da. Capital, nunca os sem o mínimo rebLlçJ á verdaq.e, . o conte.3-
o:pposicionistas interpuzeram recurso algum tante volve aos pleit.Js de 1899 e.l9JO verifica~: 

, .. para aquella junta, ou fo!!lse pol' mclusão. in- dos no Pa1•á, e delles diz vagamente, sem pro
devida de republican.Js, ou p)l' exclusão e va.s, sem precisão de nomes e ele logares, que.· 
p.ão classificação de lauristas. Isto, óu pi•ova .«bandos de inJiviU.uos a.ema~los ,encheram os 
a inepcia allegada . ou demonstn a co1'- locaes onde í'unccionav.ttm as secçõc~. eleito> 
recção e .. legalidade . dos alist·amentos elei- raes e proximo a ellas O Governo fez post<t.r 
·tol'aesno Pará. . . . força armada, e municipal, processo este ro-

Dado mesino que tivessem os opposiohistas produzido por occasião da t•etmiiio das j'tlntu.s 
p~u~a esses contr<t si · aquclla Junt<t scc- apurado1•a.s.>> -· · · . 
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Reprorlnzimos téxtu,altnente cate trecho tissima; contra os pl~iMipaes republic[J.nos; e 
pr~ciso da, cont~stação para ·que possamos ainda nas ..IJroxim~dades do pleito o Sr: Dr. 
mais á. vonta'lee mclhormen&e desfibral-o. Lauro Socfré rGodltou á masaa ignara o seu 

Onde ·se deram ·sen:ielharites- viólencias ~ uiscurso vermelho no Thea.tro Polythcania. 
_ N:i Cn.pita.l ou qointeriól' f Não. o diz o . <~on- Pouco::: dias antes da.s eleições chegou ao 
te1sta.nte Q é pena. · .. conhecimento dos chefe.:; rapuhlicanoJ c{ue 

Na Capitan l\1lU.\ 0111 quQ secções~ Ni'io .. o nos arraiao.s contrarias fu.bricava.m-se á larga 
dlz ta.rnbern, e. isso é bmu cvmn;l.Odl). M~s. titulo3 fal:~os de eleitores, sub.:;tituii:J.do corn 
ainda b~m qua · o coqt(!sta.nte não cheg[!. a o auxilio do prepara.do denomin[ldo EU.reka 
affi.r_ll1al' quo a forÇ[l, ~wmaqq, cQtt'<l.':!So nas os di:z;eres lle Wulos cujos dono.:; tinham fal
socções; ~lle só se refere a. «ipJivfifuos ar- lecidó, ou não existiam na terra. - -
UHtdOS» sem dec\a.r~r si eram ou não elei~J~ A PI'Otnncia .do Pal·á, dos Ol'gãos dq. irn• 
re3.. . - · · prensa. local o menos pwtidario, denunciou . 
_ Ora, o quó o contostantc não fez vainos a fl'J.Udc rcpagnante, precisando nomes de 

fu.zer nós, para que não ftq_ u,e dl3 pé contt'\1 o falsificadoras; entro olle:l o $r • .Yan-Meyel 
Parttdo I~epnbUcanJ Parq.ense, ~;;;r.:ln•.JO de~ emp~·ogJ.do na repartiç'i:o das aguas e la.u~ _ . 
fOU!;!Or d~ ordQm e sus~enttculo das libér- ri., ta UC:!idillo . Accrescentou aqti3lle jornal .. 
dados no Pará, a sornbqi do tãq doprirnept3 que a:l ti1JSa'J,eleitorae>, avisadas, não tmpe
a,ccue.ação. diriàm do vot~r os portadores de titulos 

Desdi a pl'Jclamn.çªo da. 'Ropublica --a 16 9 fu.lsitbaclos, piru. hão conteariar a lei que 
dia 31 de outubl'O 1lo 189'), dominando sJm- não di.,; t inguia: relativ,~mente ao voto entre 
pra naquelle Estado o Pa.rtid~ Rcpu~ÜcaÚq, titulô.l legit.imos e Hleg-itimos, ma.J quã 
nunca tinham sido os tl>,.~obalhos e1oitoeaes cs~M mesmas mesas . necessariamente . ha
parturbado.s pela · violencia e pela :~n·qaç~. vei;iam de apprehender tae.3 titu!o:'.l,retel-Ôs; 
·sendo de notar que, da~J. a, scisã.o do p:~,r: e enviai-os á autoridade competente para o 
tido em ago~to de 1897, quer o pleito p:tt'l,\ processo criminal, tlepoi::l de lavrados autos 
um Senador estadual que se lhe seguiu, qv,c~· de fla.grantes contra os seuij port~dores . . No · 
a ~leição presidencial· de l do março de l~98, dia seguinte o Republica, orgão ostensivo do . 
realizadas todas na ausencia do Srí. Dr. Laui•o partido U.v_Sl< Dt' . Lauro 8od1•é , do qual era, :: 

' Sodré, com estu penqó trl.umpho . p~ra o P~r- reda.ctor-chef~ . o contestante, .não contestou 
tido Republicano, não registrJ.m scenas de a .fal3ificaçã.o, não defendeu o seu .correligio
vamlalismo o terrol'. Qget' um, que:r o11.tro nario nominalmente accusado; mas limitou• 
vel'ifl.caram-se em plena paz . _Um ou dous se a declarar quo «os seus amigos votariam, 
mezos, porém, antes dac1uelle !Jitl! 3·t de 0\1- custas~o que . custas:'.le ~. · · 
tubro, em que deveriam ter. logar as · elei- E::; ta mtimação c Pua e perempto ria ora o 
çõos ostacluaos para a constituição -da Ca- complemento natueal dos discursos ame~a
mara. o renovaçã.o do torço do senado, chc- dores do chefe opp::~sicionista, mas repugnava 
gou a Belém o Sr. Dr. Lamo Sodeé, que tanto ao& habitas pacifl.cos da terra admittir 
vinha pola primeira yez. dirigit• pessoal- a viQlencia que tn.e~ expJ'essões annunciu.vam 
monto tão importante pleito, dq q~o de-.::. que nenhum<t das moJa.s eleitoraes da Ca.

. pondia o reconhecimento do futul'o · govct'-- pital, excoptua.rla a quo funccionava. no: 
nador. . Theatl'o dn. Pu.z.J a.chou-se peomunida contra~ 

Sou discu!'SO do chegada., feito ªas j~neHu.s a mashorca no dia das oleiçõe.~. 
do sua residoncia pwa o.-J nnnifm~taí1tés que O que alli se .passou então, dóe referir. 
se achavam na ruu.,-foi um solct~1ne. (\ at•- As mesas na sua gmndu maioria foram for
doroso appello ti. violoncia, <~o emprego de çadas pelo révôl v.:n>, p3la. f<tca e pelo · cacete :-· 
«:Par1\.llelipipedos>> contra o::~ seu~ acivorsa~~ios de emb::trcadiços e de _opel'a.rios sem emprego, : 
quo eUe denominou _ p,-vent'l.freiros, -po:rque subo1'!1adQs p::llo diroctor da hospedaria de ' 
til}h&m ontré seu,s chefes 11.1i1 quo pã.() __ nas- immigra.nGos, a receber os votos dos porta., ·•·· 
cera no Estado . . . . . · _ . . . . . !iot•es d-:l tittilo.:l gr•oSS:liramente ,. falsificados, -

• · A hn];n~ensalocal comnwntou viyamerite e aqueU<ts qu,o tentlrMn r~agir .. e Javra,r :::: 
ess,ã pl'ogramma de luta á. nWí.o arnJ.~d.a ; os_ ·autos ·_ do f1agt~.:).l1(1ta . ·foram dqf3autol•a,Q:~s () :·:::; 
jornaes fluminenses ' puhUcat;am ne;i!se ·tejr el{p_elUdas do$làcaesem que f~nccioiiaya;1~. :::: ~~ 
t"elogrammas do3 seuª . çorres,poúd~{ltos c os Urrt mes1lorioi'ep_ublicano, o. Sr. 'faveit·~ J:,q7·.:,:pi 

-Senadores Justo Chermont o An~onlQ Lemo3, bato, . comruer01ante respeltiJ,do, .CJ.qí,J,s,L fot ·:_, 
julgaram, â vi~ ta, da amoaça, dever tornt~r l~n~hado na r(la. No Th9ath> da Páz a res:Pe-' /:': 
publico em .um- jornal cl,q. tc;·ra quo ~!3l'Üt m- ctiva secção olaitoral ·em que vo~ava um _do~ <~ 

_ solida].'í!Js . nriqefe~a; · súa - c 'd\3 _-seús -amigos, ·a chéfesr_;pu~licanos, tendo . inicia~o a apur;:t.~ _;} 
' .quallevarialn até onde ·' fo:S3e p attaque ; A ção da eleiçu.o sem nrote3to de queru- ql!e.I' :,/ê' 

inwrcnsa . oppo$ic+onis,~a, 1:ccel~i~o .a.q_uoUe que fosse, foi süb~ta,nionte ata.cada po_r~ u,rp::-(;; 
n:zotd'ordrc, c::lmeçou·apubltça.r d~<tftan1onte gl'upo i:lc do .wrde~ro.s que nunca foram eleF <~ 
ar.t\gus _ simgui:narios, de -Hng1.1agon1 virulefl- tot·os, a.·tiro3 e a p11,rallclipipodos, s~logrand9 ::;~; . . . . . - . . . . . . . - ..:.. · :;..~ 
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·· rech:issa.rtt'CS vezes os qúe investiam, grn.ças Reunido o Congresso Estadual em feve- · 
ao concmso do amigos que se llavi;,~.m <l.p~r- reiro 0:1 março do n.nno ultimo, impunha-se-

. ~ebidó para. a luta, qua.si certa. lhe a nocessidade de pl'ovidenciar do modo a 
A conflagração invadiu as ·ruas, ahtrmüu impeclie qu3 novas · falsificações a etweha 

0 espírito publtco, cheg,tndo ao ponto de fal- tiveBem lagar. Votoll elle, então, uma lei 
lar-se abertaníente na dep-Jsição do govarf!a- m·mdando <1ue o governo substituisse para 
dor do Estaclo, qne neutro entre os partidos, as eleições estaduaes os titulos brancos pri
entendeu tocla.vülcle rc1gir c .. mtea a an;trclüa mitivos, que tlnto se prestavam ú.s falsifica-

. avas.3alladora. Não 0 fez, pJrém, sinão al- çõ0s, l)Or outri)s de côr azul, preparados na 
l "' Eut'opa, de modo a nao receberem aquelle 

- gumas horas depois c o termin.~o\lo o plei.to, pr0para.clo chiinico sem atte.3tal-o por man· 
para qu.c não se invoc<ts.~.; contra, a logali-- chas bem visiveis; e como e:'a necessario, 
dade deste a dispogiçãJ tla lei que véda. si- d t1 
quer a apprvxim:tçiJ de fvl'Ça pnblícét da:,; soe- de um lado e vi t,ae pl'ete:xtos para esor ens 
ções eleitJr~ws. Re:tgiu, ma-; 0 fez limitandtJ- com a recusa que as mesas. opp~zessem ~o 

d t - d voto ele alguem, soh a razão dEl nao ser legi-
se a ma.nclar pôr e..promp idao os C.Ol'pos e timo o sou titulo, c, de ou:jl'o lado, dar meios 
policb e ordcnn,r que um c0ntinwmte de M· . 
vallarh dis:Jolvc,;se por bJns mJdos os njun- de não per.lerem Oê S(H_tS votos os el~1tores 
t:\mentos subversivos. Estas medida;;; suaso- legitimos que, por descuido na confocçao das 
rl.ls não fizeram sinão estimulai' os mashor- li.->ta.;, nio tivessem nGstes os 'seus nomes, 

t d t 1 b estabeleceu a lei: a) quo só votariam ante as 
qi~Gil'JS, que pJr o a par e, nos c u s corno me3as os_ cleit:>res cujos nomes constassem da 
nos' cafés, annunci11vam para o dia da apul'a- lista de ehamada,; b) que votariam ante 
ção geral das eleições o ajuste de contas, a tabelliães os eleitores não contemplados 
revolução, o morticínio. nessas listas. 

Nesse dia, prJparãdos energic·unente os Prevendo, porém, que adaptariam este 
r<3publicanos par·a a sua propria defensiva, o uLtimo alvitre os portadores dos celebres 
mesmo Republica, -orgão lanl'isb; as;;im como titubs eHrehados, logrando assim votar sem 
o-órgão republicano c a PYovincht do Pm·á, dit'eito pll'J. isso, si lhes füilSe permittido 
concitaram o Govm'llJ. a garantir a Oi'dem gual'dal' ta.'3:3. tíbl.J:l, c_3h')eleceu a me~!?a 
com medidas lH\.wenr,i v as. O bedeccndo á lo i que estes fossem r c ndos pelos tabellmes 
inspiração d11 imprensa una.nime, o Sr. Dr', e envia,dos á juniia aput'adora para conhecer 
Paes de C<tl'Valho nnnclou postc\l>,em um dos da, lcgàlldade dos mesmos títulos. 
rec-.tnto~ da larga pr<Lça em que estft as-'lJnte Ora., a junta <tpur;tdora das eleições esta
o P<tlacio Municipal, um contingente de ca- dua,0.:1 .de 15 de novomhrJ ul!iimo foi o pro
vallada. e oedenou qne policiassJm a cn~ea·la peio Congeesso do Estado, o qual, tendo 
dac1u.e1te odificio praç:1s de infant:~ria. Conu vcrific:_tdo que a maior pa.rr.e daQuolles titu
se vc, limitou-se clle a da.r cumprimento· <i· los ot'<t exactamenl;c dos falsific:.tdo~ a ew·e(r'l, 
um dever· elomont:tr de tJdos os governJs- mandou que ·rossem elle.'l remet.tidos ~os 
a g:tl'anth da ot\lcm-, a.lifts r·echma.uo n<~ Ctmc.Jionarios competentes pa,ra o respectivo 
vospet'a por toJ.os IJS p::t.rtidos, temorJsos das proces::;o criminal. 
funestas CJnscctuenci<tS que so!l"reriam de Que ha em tudo isso r1u') pos.~a CLtusar 
Ll.do a. l<tdo. Com issJ nada l)erderarn o Sr ·' reparo? o conte3tante pt·ocura visivelmente 
Dr. Lauro SocJré e .~eu l)ttrtiôu. que não ti- tudo dom=ttur·a.r, p<tra tira.e pa.rtido dos actos 
nhn.m·11<t juulia. apnr<trl•Jl'êl. sinão dous'mem- ma.is jus'.os. 
bro::; e que, incohceon~e mas astut<Lmcntc, O::; listões p~u·a as eleições estadmtes de 15 
servieam-se do Pt'eto:du da exhibiçã> (i:t- de novembro nã.o puuera.m oscapat· <11> con
quella força, pot· ellos mesmo pedida. no üia tingencias de um so-·viço que, como o de 
anteeioe, para Ü1Z0l' ct•et' a.os ingenuos da confecção simult<tnea de tanta,s, list<ts feitn.s 

~ . terra e de f'ór~t que tinham cedido á vío- ao mesmo tempo yue, em obediencia áquella 
,, lencia. lel, novos titutos eràm expedidos, resente-se . 

.fá tinham elles _re:flactido, porém, que os de ala-umas jaltas. Mas. póde o contestado. 
' republicanos; instruidos pelos succassoS, não affiemar. que taes faltas, poucas aliás, foram_ 
. . mais se deixariam sul'prehender tão ineen'le- impropositaes, ahrCl,ngendo como abra1~~ 

•- menta como a 31 de outubro, e só i,;so expli:- gerctm r13publicanos>e;lauristas. No numero .. 
cá que dJus mezes depois, a 31 do dezembt·o, de éitulos depositados nos cartorios avultam; 

·" -e verificaado-se as eleições fedel'aes, não app•t- -em a sua maxima pi1rtê, as falsillcadas.á. 
.,,; recessern rna.is os ti tulo1 eu1·ekados, diminuin- eureha, SJ bre os . qnaes · ia,m sot' in::staurados 

., do então os votos üi.urista.sde úoveccnto:;; e processos, e i3so impl3cliü. qua· fossem resti-
. tantos, qu'c foram nas cleiçlíes es·;aQ.uacnio tuíuos. 

outübt'll, p.1ra trezentos e ~~mtos, que agora, Acaso, porém, a falta de tal í'ostituição 
-.,., lhes cabiam e foram'semprp os que t.l\Teram poderii:t pt>ejuctica.r os cléitorcs que o fo,)se.m 

nos outros pleitos precedentes. legicimamento 1 Nio, em-face da lei n. 35, 
:- '' .. ~ .- ' 
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de 26 ele janeiro de l89?.,que, no seu art. 28, Este a viso tem por fi,m em primeiro 
dispõe o seguinte: . . · logar' o cumprimento stricto da lui, e, em 

'<< § 4. 0 No caso de extra.vio ou erro, po- segundo, ovita.r qcu os arlv~r·s,u·ios do par- · 
dceá o eleitor requerer: outro titulo, que lhe tido republicano allegassem que o intendente 
será dado çorh a declaração de ser segunda prevalecia-se d<1 igualdade da côr.dos titu-
via, averbando-se ac1uclla ·nos talões do an- los para fazer vohr-com títulos estalluaes, 
tigo e.do novo titulo. · ac.\so ilgm:1dos em <~bunuancia, indivíduos 

§ 5. 0 No cas-o de demol';1 ou recusa de que não fossem eleitores federaes. 
entrega dos titulos por pa;rto dos presidentes . E a lei foi cnmpl'Lia rígorosi1monte, Cllier 
das commíssões seccionaes,. õ eleitor podertí. em relação·:1 l'epuiJlicctnos, qmw a lauristas. 
rec1uerol-os ao da commissã.o municipal, o O conte3t'1nte não demonstra, nem dc-
quaJprovidenciarC~ d(': mod\1 a ser ontt·egu:; monstmrá o contral'io. · • 
immedia.tament'), podendo expedir por si •. IncidentemenGe, o contcstant;c quer deixar 
mesmo novo titulo. cree que no Pttt·á não s.) admltte vi va.s aos 

No C<lSO de demora ou ~emc.3sa do pra- Drs .. L<tm'o So'lré e Se1~zeclello .. Quanto· a 
si dente da. commissão mU··1kipaJ, o eleitor e::>wultimo, ellc esUL na, Cttrnara e poderá 
terá recurso para a jun_t_~ eleitJral do re· dizer si os seus amigos soltavam ou na.o vivas 
spectivo Est<tdo.>> · - ao seu nome, qurwdo, ainda ultimamente, 

Ora, os donos dos titulos r·~tidos poderiam, trouxeram-o ;w omba.rquc. Quanto ao pri
considerando-osequipa.mdo8 ::tos extravhclos, melro, cumpre atfirmttr que taes vivà,.; eram 
requerer novos titulos ao Í11.tendente muni- dado . .; acintos.Lmente, provoca.doramente, em 
cipal. . presença do proprio- cllef8 do EstadQ, b Sr. 
· Si essa amlogia não lhes [Lgradasse, pode- Dr. Paes do Ca.rvalho, quando, il.O lado com-
riam, de accordo com o § )0 acima citado, mandante do districto, general Girard, es
requel'er ao presidente da commissão muni- porava, como o Dr. Vwro Socll'é, o geneml 
cipal, que é o mesmo intenc1.ente, outros ti- Serra lVIarLins em um trapiche do littoral, 
tulos, com fundamento em que de qualquer pJUQos dias ante::; da pos::;e d.o actual go
fórma não os tinham, sol\do, entretanto, vot·n~~clor. 
elcito1;0s. A extincção de alguns municioios (quatro 

· Caso lhes fosse r.:lcus:.tcia nss.a providencia, sã.o os ttpontados na contesta.ção) permittiu 
cabht-lhes ainda recurso J5ü.m a ,junLn. oloi- qtw o contost mtl3 indicas.~e-<t como meio de 
tora!, c tanto mais tempo lhos sobr·avn ptU\L q I teso serviu o pal'tido republica!lo pa.ra se 
tudo isso, quanto, conl'ot·m•1 lloela.!'a. o pt•o- dl~dl'·,zcr de vogacs o intendentes que o esta., 
prio contestante, aquollo~ titülus f1JI'nlll V<tlll c. 1!1tl'<LI'ianc1o. · 
mamln.tlos aos f'unccillntt!'\t)S compotonto~ A verdatlo,porém, é que,totlo:;; ollc.; t.lnham 
pttr"a os peocessos c!'imos em l'ovoroit·o, om- t·ondtt inCet·iul' t~ ücz cu mos de réi:3 o, pois, 
quanto quo t\ oloiçiio qucstio1mdtL só voiu11 nus tor•rnos strictu;-; da lei ot•ganica dos mu
vm•if\car-se om 8 do u.bl'il. nieiplos não podiarn sub-;istir como tues. 

Saue o contos;;anto quo alguns oloitorus Achando-se em condições pl'ecarin.s ossos mu
logil.imos em tu.es condi1.~iies vo Ut•am o ob· niclpios, do modo a nilo poder acudir: üs suas · 
tiveram novos titulos; si os dmna.i.-l nã,> o p ·oprias noees::liduclos, o Congresso, sa.tisfa
flzera.m é quo; ·não tendo' do fite to os ~;·us zendo ~t loi cit:~da, annoxou~o~> tt otlt1·os que 
nomes no u.lista.monto, níio sondo ro1tlmon ,o dispuem de mais t'CCUt'llos. Foi isso mna me- · 
eleitores, sabiam ·do anto-rnãu tlllO··Mvos ti- ctidu. l)uramcnt;o ccononliM o não politica.. 
tu los não lhes }lüdel'iam sm· da<lo·s o quo Do facto, oxa:minom-se todu.s as ttuthonticas 
iam,eomo criminosos, por-se em ovldeneia, (e ·oua.s devem existir na Camara) da.s eloi
provocando · mai::l · rapidamente a, saucção ções verificadas naquell(ld quat:ro mingoados 
legaL . . · ·· -. . . .. municípios e vor-se-lm que a sua votação é 

E' exactoque os titulospropl'ios_paraelei- mininia, tão reduzido.,é ·o numel'o doseus 
ções federaes, distribuídos de accordo com .o habitantes. DoJnâi::l, o 1TIU!1icipio de rvron.
alistamento dé 1900; tinham, coino çs tit.ulos ~·araz. foi suppt•osso om principio de 1899 e a. 
estaduae3, a côr azul quo tantoinc,Jmm<:Hla razão JWiilc'ipal foi a nccossictado do, annc- · 
:o con&estarite, mas úifferenÇavn;rri-sc em xando-o aos münicipio3 do C 'chooira eSou_te,: 

'que estes t~em no. centro em gmndes let- acahar-sJ alli o ·ürt•&o de gado porum.a nmior 
:tras b1·ancas, transparentJs, as pala v rãs- vigilancia dos poder~cs desses dous municipio;;r 
ALISTAJ\ÍENTO ESTADUAL. · que lhe eram limitrophes. Não. dctenninou 

De .ta sorte não havia confusi.o possível, e OSSi1 extinc<,:ão o interesse partidc.rio; porque 
pois, nã'J podiam sei"' prejudicados os correU- quel' no elcitoradu, quer O>J.\0 Conselho Muni- . 
gionarios ·do contes~ante c.om o a viso, feho. cil!al, tinha; a !li o p:wtido ropn blicano grand9 
pela Intendencia, de que n<t eleição de 8 de nv.iorüt. 
abril não seriaú1 admittidos os titulas esta- Passando a ouLt·o ponto, o contcs~ante quct' 
duaes, de côr a.zul, fa.zcr Cl'Gl' que t'ut'i.\lll · u.nnullu.das, por con-. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 21/05/2015 09:21- Página 32 de 89 

ANNAES DA CAMÂRA 

, tbrias ao pJ.rtido republicctn ), as eleições 
municipaes dn varias municípios o chega á 
audacin. do incln:ie ne.3so numcL·o o município 
da Ca,piüll. Ahi fol'am a.p~nas recpJiltecHos 
incompatHJilizLLdos dons vogacs, aliás eleitos 
pelo partido ropnblicano, pn· serem deve'
doros á Fazenda. Muntcipa.l, e isto mo;mo é o 
quo a lei estabelece. · 

Em Marapanim houve apena.:; dupl~cat<t o 
amlxts as· i)al'cialidadcs decla:raranHe até 
peht imprensa do IJartido republicano~ O 
Congresso é quo não podiu. roconhe;er as 
duas como do po.:;se da maio~ia. eleitoraL 
Decidindo em f,ívor de uma, houvc~so com 
inteil•a justiça. 

A proposito dessas -décisõcs do Congressó 
sobre eleições municipac;,, o contestante re
nova. uma velha questão, ,jà .decidida. pelos 
poderes do Estado e até pelo Supremo Tri
bunal Federal; contra a inconstitucionalida
de que elle pretende haver em conhecer o 
me3mo congresso .da.s eleições municipaes. 
Basta que isto accentuemos, pois o contes
tanto passa de largo :pelo assumpto e não 
apresenta argumentos. O que elle diz da sua 
attitude no Senado a respeito de taes annul,. 
lações, foi pcrfcitamoute combatido po1' ou
tros Senadot'o.> no recinto_ daquella Casa. 
Isso vei·-se-hia dos respectivos Annaes, si os 
tivcssemos á. mão. 

Deixando do parte e.:;tc assumpto, pódo o 

A Commls'f'ío vor;.i, 88 mtcJptüar•mos o 
mnnicipio de ·Maracanan, qüc táes mudanç<B 
não se der'am e que, lJOl'tanto, niio hoUve 
ir'l'Cgula.rida.dc algüma. . . . , . . . · 

Terníimt o con to.;tanto cita.nd:) um ti'echJ 
du joenitl Folha do No1·te sob!''} as óleiçõo; 
em quéstão. Ant-.•s désso·nvs cllc nós ilé~ 
riodvs apaixonados do sua propritt la.vrti., 
PJis aqucllnjJI'nal9 mais opposicionistaquc 
o PL' .. JlH'ÍO oi:•gão official da opposiÇão. Ellé 
cvncentr::i. todos 0s odios, todas á3 invéjas de 
quc<é susccptivel a alma do urn sectário é os 
manifesta em invectivas sorri ft·cio, quo 
muitas vezes pouco se distanciti.In das'qú3 
pôde e·litar um pasfJ.uiin -vulgàl'issiino. 

. . l\1ÚNICIPIO DA CAPITAL 
"'-~ ' . --

V<.tmos agora acompànhar o candidato 
contestante em su·a longa ,peregrinação por 
todos os mnnicipios do Pl'Ímeiro distt•icto 
eleitoral, annullando as eleições procedidas 
fllll quasi todas as secções de fôrma a . pbter 
maioria. Foi um trabalho insano; baralhado, 
confu}o, que preci:;a ser ordenado com pa
ciencia para tornar bom çlaràs todas as falsi
dades allegadas é mostrar-se a impl'ocedon
cia dos argumentos apresentados. ·. . .. 

No municipio da capital o contestante 
aceitou como válidas o boas as ·l:)leições pro
cedidas nas seo·ções: 2a;3a, 4a, ua, 2Q•, 22a, 
;;?3a 24a 2ga. 30a 36a 37a 38a 390. · 41 a 43a 
44ã: 52a: 5ia: 01; e e'g(\. Não ~ntr~mo~ eni 
discussã.o sobre ellas. · 

As outr'as todas foram por · elle considera
das nullas por motivos diversvs. 

. contestado· affirmar contra o qtw diz o c~m
testante som provas, que, quet• no municí
pio da Capital, qum• nos do Baião, Mira
panim: Vigia, Bragança, ~Iat'acanan o Soure, 
nenhuma. mudança foi !"pita do loca.os para as 
eleições, flUO não a determinasse motivo de 
f'orç~a limior dcvi<~n,mcnto lH'Ova.da por justj- « Devem se1· declâradas ?'liulláS, pm· 'tàem 
ficaçõo~. etc., cujos autos ó pena qno não f.unccioitado em, loc.aUdades out1·as nué ~t.w. as 
acompanhassem as autltonticas. d :z 9 

. designa as n:J edital publicaçl.o en~.189 ._; â.s 
Não htt nisso, pot·~m, irregularidade al- eleições das seguintes secções_ do rJ?.unicípiq dâ 

guma. Taes ttutus, a~sim como os papeis quo capital: 5a, §à, 7a, 8•1, ga., 10\ 1,2a, J?fa, 2_tpt·, 
~o l'Cfcrmn a outros meios de dcmons~ra.r a 27a, 28&, 33a., 40a., 42a, 45a, 493-, 50&, 67&, 

· alludida .f'ot•ça. maior, dovom fit:ar no al'chivo 75a e 78a. .» · , 
municipal. Ao contestn.nto competia demon- :Nao tem , r[1zao o . contest~nte ; o ihtêft-· 
strar que elles não exisGenr ; scr·lhc-hia facil derite municipal tinha' o -direito, pJr lei, cte 
pedir e obter certidões nesse sentido. modificar a designação feita en:i 1899; desde· 
· · SÔbretudo no-que di.z- ~espcito a ·Capital,. que « os ed.ificios entdo designaâos n!TO possam 

Ii.e]lhum :protesto, ligeirJ .embora, hoi.rvo maü se1·vir, po1· força maior provada, tor
contra as :poucas mudança~, si é que mu- nando publica a nova designaçúo por~ .edital 
danças realrn,ente houve, :pois os editaes de J?ela i'inprensa-do logar mais. pfoxirno, com 
1899 apenasdesignavampara algumas secçõc3 antecedencia, pelo menos, de oito . dias,_ ([:.ei 
os ediftcios em que funccionavam taes e tae~ n. 35, de 26 de janeiro de 1892,art. 39 '§r>· 

-escolas pqblicas, não ta.es e :taes editicios. O que se entende por {o1·ça nutio1· p?"ov.áda~ 
Ora, mudadas algumas escJlas, acompanlüt- Chamou o contestante em sou aúxiLio 

. ram·n'as necessariamente as secções eleito- Autmn (Guia ;leitora!); aceitemos a auto· 
r aos. ridade. . . . 

Quanto á constituição de novas mesa"! Diz Autran (obra .citada, pag. 31,-notà.): 
em alguns municípios, dii·cmos mais adeanto « a pt'ova. de força maior será feita por 
no exame dos documont•Js juntos polo con- qualquer gehero (lollas, como sejam:. dcpoi
tcstante, mentos de destemunhas dignas de fé, que 
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sejam eleitores c maiores de tou;1 cxcpção; a lei indicando-lhe o çaminho a seguir, é o 
attestaçti'o de JleSSOV.S ')1W occupe·m, ca1·gos or Ct1SO de fOl'Ç::t maior previst9 ; COmpete-lhe 
ficiaes, que,- de clâç(To popular~ que1· de n:J- providenciar, dos'le que pelo menos oito · 
meação elo Govr:w nm>.. dias antes da eleição cliogaram esses factos_ 

Esta. pt•ova se Í'<!-Z 1 Dil•o oiht<n~dénte de ao seu conhecimento. -
Belém em.seu edital, e a. sua. affirrnação fa.z _- · E como a lei fui cumpritla sem protesto 
fé: «Antonio José de Lemos, _ íntendentoJ mn- algum, vem o cohtcstant·! pedir a annullél.ção 
nicipal de Belém: Ft1.ço publico que, de ac- dessas elciçõe.>, l)Ot'que ello quer a verdade 
cordo com a lei e attendendo ás razões ex~ do systema t• publicano·! Não póde haver 
postas pelo Se. br~ director geral _ da In- sarcasmo ül<iis pungente! _- _ · 
strucção Publica.. e. pelos l)a,rticulares pr·o" Mas por que, diz _ o contcsta.litc, quando ó 
pt'ictarios de varios predios onde deviam inténdcntc publicou o edital de .20 do ma1•ço 
fnnccionar diveraa.s secções eleito·i·aes . eni não fez logo as àl tera'ºõcs ? Porque elle . não -

· vil'tude da dcsigoa.ção íeitL~ p<l.ra a. eleição as faz de seu livre alvedrio, precisa haver .a; 
federal de :31 de dezembro do 1.899 c. :fint-1.1- 1'eclamação motivada para ser cumprida a. 
monte; oboilecendo ainda a outi·as l'azões de lei. E sóinentc depois da publicação do edi~ 
força m::tior, resolvi etc'.». (Edital de 30de tal é que as pessoas interessadas veem apre
março de 1901.) Qual a contestação que cn- sentat• o seu pro testo ou a sua reclamação. 
tã.o se apresentou a este acto legal do hlten- · _ Vc1o prejuízo pz~ra o eleitorado_'? O COiites,... 

· dentc1 Nenhuma. Qs jornaes toc!,os da . Ca- t<i.tite é advogado e eú poderia responder~lhe: 
pital, mesmo os dn. opposição, deram conhe- n~da -temos que -ver c'Jm isso ; era preciso 

. cimento a seus eleitores, sem protesto, cha~ cumprir-se a lei, _ ella assim determinou . e _ 
mando-os a eomparecerem aos Jogares desi- igti:ü oumaior prejuízo haveria desde que as -
gnados, nomeando fiscaes, etc. .. _ mes:ts não se pudessem organizar, pür se _: 

Depois da derrota tremenda que soffren-ó recusarem os donos da casa a recéber os me~ · . 
contestante, era preciso procurar um pre- sarios. Mas tal prejuízo ·não houvt~. Como, .. -

. texto para annullar ·as eleições procedidas já. disse;· todos os , jorn~es deram noticia;-ó , 
na Capitti.l perant~ fiscaes seus, mantendo-se editaUyi pnblicadô com a devida antecedeu'"' 
a lUi~xima libil'dadc! . _ _. _ . _ _ · · cia. e nenhuma reclamaÇãolegàl se fez. _ · . 

Outeo não se podia apresentu.r IIiái:o:<i. mãõ., Mas, diz o contestante, nas secções dó in-
E --ttésdc que as razões s~phisticn.s fosseni terior. do municipio (7, S, 9, 10, 12, 49, 50, 

.. adubadas com . uma· sc.rie . de palavrões so- 67, 75 e 78) onde nJ.o é ·racil chegar à noticia 
noros, advogado dos direitos do eleitot'ado da. .mudaoçà, foi uma. suepreza. pa.ra os elei- . 
paracnse, pugnaclor da -verdade e da 1mrcza tores. _ . . . . _ _ .. 
do i.'Cgimen rcpublicano-=-e de alguns insultos Não, desJo que tudo se fez de accordo-com -
aos <.tdversu.rios-cntendia o contestante que a lei. não pôde haver surpreza. _ _. 
a sua causa estava ganha. ! · -Acomp::l.nhcmos, porém, o eontestante ·no 

Pa1.~<t destruil' a a.tfirmaçã.o do. wtenclente, exawe que vM eUe f'a.zor das eleiÇões pro~ 
seria.rn pt•cci$as pt·ov;.t.s bastautos de que os cedidas nes.ms secções. 
mottvps allcgados não se deram. Ern vez Antes tle entrarmos nesse e:->a.me, vejamos 
dossa prova. contr<H'ia, _ <i boa ·razão, p:.>rquc o grande argumento n.presontado pa1'a pl'o· _;'.·: 
sã.Q fa.ctosqúe St3 passam em todos os Estados, varo intol'esse do intendonto, em fazer as ..:': 
éstú. mostrando que . teve olle lUotiyo de mudanças. Atteuda. bém a illustra co'ni.mis• .: 
assim" proceder. . . .. ::; . -. '• ' são : . . . . 

Em geral são. designaclas, para. i'uncciona- Emqtianto nas secções (ll) l a 6 com , 
rem as sessões olei'toraes, as ·mtStLfJ onde func· 1.337 olcitorJs compareceram 2:37 eleitores; '
cionam as eJcolas pul.Jlicn.s, ou olüle reslclmri só na 8& secção, __ quo funccionou fóra. da Ci-_. < 
empregados pu1)Jicós. Ora, quem ni'í.o sabe dado, compai·cceram · 215; sendo de notar-sé ~ 
que _durante . um a.nno muitos professores :que o numero de.· eleitores dessa secção .é dá ,:: 
Ill:udam de-cas<t,, assim como os .outrosh::tbi~ )82, como prova odóctimento n. 16. Deve.;~:,; 
tantes da cillade '? _ _ _ . - . _ .' · : mos. úohr desde logo que este documento.- ·,; 

Desde que -recebe o intendente comm~mi- nãoprova. nada, como mais adeante den:+on5;·x:< 
cação da que em ta.l predio não ftW.êciona skaremos, pm•que ellc não êomprellelJ,de a;Y:: 

. mais tal escola, nem mora mais- tal indi- qualificação havida depois. __ _ · __ - <' ·.-_; 
-vidu.) ou · qtian~o :· rnpre não pôde pl'!:)star a ~ · V,oltemos ao grancJ,_c argumento, .e repl~:o> 
sua casa, por ter pessoa doente ou outro quem os: . · __ _ .· · · -. ' 
motivo, e que o s novos inc11lilinos rccu· Emquanto o ca.ndidil.to contestante,11a 
sam deixar funcclonar a secção em siw. séde -da. _ cidade de C<unet<t _tem . yotos em 
mot'a<li<t, e que deve . f;lzer o intendente ? secções, com um eleitorado de eleV 

Ót•nza.r os bra~NS, deixar quo não so1hça toros, sómento na secção ga., do inte1'ior d() ,., 
eleição nessn.ssoc~~úes? J<;llc nã.o Sitbcria cnm- município, tem olle 198 votos,sondo' tlc notar~- 
lH'Íl' o ~0u uuvor, surlu. um iucpto. Ahi esta su c1uo sómeute oito eleitores deixaram ahi · · 

'· 
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~:.- de votar. Quem não vê logo que C:'!h acta1 S. Caetano de Odi~cllas, pelo alis;amento 
é falsa_! Ma::; é preciso triump_lH1l' a. v.mlade /procedido em 1899, tinha 684 eleitores (do
republlca.nn.. . , · cnmento do contestante n. 87) e em 1900. um 

A veedaJ.e é outra. Emquan to o eleii;ora<lo I anno depois, 81:: eleitores, ou mais 1!)0., do
'~· > da, Capital se compõe de empt•eg;ulos p;.1- cumento do contestante n. 88. 

blicos, commercia,ntes, <1dvogadós, mcdicos, 1 Vizou pelo alistamento .de 1898 tinha 833 
artistn.s, etc., que em geral não querem j eleitores e em 1000~1.066 ou · mais; 133 clei

" - ueixar as suas occupaQões, perdet' o sou dia toros (mesmos doc.umentos). 01'a, si em 
para h' votat', a eleição no itHe!'ior é um dia pobres ú1nnicipios · de anno para anno dá;;se 

_.-_ ·. de festa. Ahi est<L o ba.nquetc offe.recido pülo tão grande augmento, o que sot'<i, no muni
chefe aos seus eleifDres, as bebidas, o fo- CÍJIÍO da capital, cuja populaÇão a.ugmenta 
gueto, a diversão, emfim, nessa vida. i.sohda todos os dias para assim . dizer l Vê, por-

.._. em que pcnnanecom us lnbita.ntes do in te- tu.nto, a commissão que · é falsis,ímo .o ar- ·· 
i'ior. Emquanto o eleitorado da CapitaJ diffi- gumento empregado pelo contestante .. 
cilmente se arrcgimt:mta, con1 fhcilidacle Pas,emos ao s3gnndo motivo:. não ter 

. _ oscilla })ara um ou outeo lado, conforme n.s havitlo eleição nas secç·'ies 7a, 9a, 45a 
. . ,impressões da. occasião, o eleitorado do in- e soa. . 

terior tem o seu chefe a quem obedece, o Na 7a. secção neTo lwuve eleiçcío, como mostra 
, seu compttdre, o seu bemfeitot' a quem a.corn- o docurnento n. 1.8 - (liz o contestante. o
panha, quand même. Elle se deixa, levar par documento junto é um protesto fti·mado por 
sua:; sympathias pGssoae.>; a sua aspiração é I tres sujeitos- Manoel Ignacio Rodrigues de 

-- peq~-10-!Üssin).a, o . s_eu horizonte .lin~ita.dissim_o I Moi'a_ es,_ F_ranklin X<l.v_ier Rodrigues de. Mo- -_· 
~na.o se estende ~lém de sua, v1lla e mm- rae.;,Raymunclo Antonw uo Mora.e.:; q_ue d1zem 
tissimas vezes além de seu pobre albergue. nã,o se ter lJroccclido á eleição nessa secção
E' preciso não tütar ao pedido do chefe l Niw provarani ao menos quo eemn eleitores. 

'· · quando este chama. para a eleiçã~_.- além do Si com docu_n~ento semelhant0 se póde annul~ 
dever cl o reconhe.!unento ao armgJ de ·todos· lar nma. ele1ç:ao, com11r .. metto-me a annul

·_· os mJmentos, ha alegl'ia fl'ê1nca. de vet' co- lar todas as eleições q_üc se procederem_ no 
• ·_-_nhecidos; pa,rente.;, de teocar abraços, ' idé.as,_ Brazil. Contr·a essa falsa allegação temos as 

· de fallar em polítiCa, causa tão agradavel a actas da secçãó p3rfeit~m1erit3 1'egula1'es e o 
· brazileiros. . _ boletim quejun·&o (doc. n. · ) cJm as fir-

; .- ··_ Eis os mo ti vos poeque as eleiçõe3 lio in- mas rcconheciclt•.s. · . 
!i':J· :~ter i o r apl'esentttm maior úumeeo __ de :v o-
~.': · ~antes çlo quo na ca~ibl ou nq. :séde da" - ~i- · sa secçiío 
;: . · dades. Todos sabem drsto e o contescant3 nao 
· o ignora; ba.st<1 lerem-se as ac&as por elle d . 
, ap1~esentadas. : «0 ocum01~t0 n. 19 pl'ova que nem ~xt-;te_ o 
_ . Para bem reguln.r a nossa a1•g_umentação, ~oga~· d~?-onnnar~o Inararet~ma, res_Ldencta. 
: . : :firmemos bem a. conte.sta.ção: As eleições do ~1~ladao Zulnuano Cha&'a:s qu~ n~nguc_:n 
t · prDcedidas nas secções 8 e 75 devem ser an- 000 '1"0~· » O docum_e~to e u:na. JU.3ttfica.çao 
·.' nullada.s, além (lo motivo de terem sidc. peo- Ptocedtd~ pel'a,~te ~ JlllZ ~ec~wnal, con~ ,c,t.ta
: cedidas em lagar ontt·o que não o designado Ç<t~ ~o i· I r ocm.:~.d(: 1 - s~~cwna.l. Depuzc~,:m 

:-em 18~9, po1· lei' o candidato diplomado mmor ~~t~ti 0c:; :ost~~n\t:lh~lS ;.. J!! un:t ~?cun:_ento "'.r a
.:· votaçao do que o numero rle eteilm·es. o n;1,s cw._o, ·. 0111 ',ür .1 ,llll lUlCO J1.a.J ,t o Citso • · Se o 
·.·· secções 7 9 49 c 50 po,· na:u teí· lwvi(lo el::~- contesl.:.~nte qmlCS::l'-' na. rc~luia. 'ç a.pro:;entltr 
· .- · ções ness~s ;ecções. ' sóm~nt:> a. . vcrd<.~de, _teria . f~lto . crt~r o 
:·-· Examinemos 0 primoiL'o motivu. E' clle ~;ndHl:üo" ~q!1~rano ·p~ra as.::vitlr á JUSti?c ·,. 

: : " fal.~o, se~n v~ lar a.lgum. O documento n. 16 ç.a.o ? _Pc,d.r ..,st.e conte::.~a!' · . , 
de que faz tao grande cn.br.dal ·a contestante , ? ·.)Oinae~ _da. opp~siçao n .da drsse~a~11 a 

~- é um edital do ínte:1der ~e de Belém de 1899, u~1)pmto pm ~t que a s~rproz1 _fusse ferta. O 
. em que foi dividido o m~miel11io em ;;;ccçõe·L d9cnmol~t? ~011~0, cst:~· o n~ax~r;~o ~ara. ClUO 

. _Ora, ahi nã_o se pod?m ach.u· comprch..Jnui- l~Oclo se,r \;r c P·11 ~.b~~e de 111J<~"~çao, n.unca. 
dos os elortoros altstadoa om 1900, 0 que i C:0 1~~_pw,_~ u\ faLidc\dc da elerçao. ~s ,tetas 

. alterou gl'andemonte a votaç-ão. o Pn.r<t é ' ~~!I~tta~ nte :.egulares e o bolet1m . com 
.- Esta,do que tem recebido maiur somma de. tn;n~L~ ~ 00.01:h.ecid~~ (doe_.) bastam para_ d~

·_• immigl'antos na.cionaes'~ augme11tandJ a sua strtul t,tl Ju::;tlficaçao · 
· população dia a dia. O proprio contestante 
·nos dá disso prova e chamo para este ponto 
a especial a.1;tenção tla Commissão . Tome
mos dons municípios da . l'egiii.o do Salgado, 

_.- os mais pobres e que não r -e cebem quasi 
immigrautes. 

9•.secç(ío 

« Niío consta houvesse eleiçtio. » Tmnbem · 
não foi remettida alguma dess:t secção ti.. 
Ca.mara. 



Câmara dos Deputados - Impresso em 21/05/201 5 09:21 - Página 35 de 89 

. ,·· 'ioa. seq:<'!o 

. . -<<,Compareceu .· quas( todo. o alei.tiírado i a. $ê~ 
·t:çao . . Faltaram _ ájJe ;ws ;j!) dGs .188 el'ei.tores: 
lia qúem de-lJo(!, fé j?'Jssà acreditc,r -qw~· . semc.-
lhante eleiçtío seja_ 'Vânh!r.lei r a ?>> . . ·· · _- · . · 

Chamo a attenção da Cot'nmissão para êste 
-a rgumento t1·anclwnt do contestante e _· peço_ 
que use delle (luan(io • tiver~," de_exariünar ·as 
dn:IJlícata-s / apresen~a(las poi· elle. de ·-.eletções 

· procedidas ~ nos .· mtmicípio.i-; ~ da, Vigia , ::Era
-gança e Ca.metá, .. Jii que elle julga . sê r este 
um m otivo ba.stanto pua a_nnuWtr uma elei~ 
ção, . seja o prim~i r·o a. · gosar dos effeit os . . Eil 
-l'ejeito semelhante argumento, ·por me pal'e: 
-cer verdãdeira. banalidade. Já mo3trei o mo-
ti-ro por que as eleições no interior são .niaís 

·concorl'idas do que na capital e o motivo. <} 
·tão conhecido que inuti~ é voltar a elle. ··· .- · 

O que ·convém salientar- é que não encon~ 
trei _acta ._. da 101\, 'se~ção, nem ···.consta que: ti~ 
vesse . sido i•em<;ttlda; á Ca.mara. O coU:tes 
·t a.nte desh ve.z .enganou•sê ; preparou . o seu 
traba.lho com á.n,tece(ler\,cia e guiou-~e pela 
;public_ação que S(3 :rez na imprensa. · •-_ .. · . 

. Isto vem explicar o motivo dos protestos 
·dós elei.tores e fii;ca,m, affiemanq.o :não ter h a: 
vi do eleição nesta ou naqueUa · se:!ção. · ~- ' 

. . ··Onde o contes·~.aúte _s(lllfà ter perdido ·e 'não 
· :ter motivo para. aUegD;t' ií.Ullida.dc;~r·canjayi], 

um prJtéstosinho de alguns cidadãos~ S<tbia 
€1Ie não ~e r isso.- Yaloe ; mas_ a s2-nha tfi11Ht 

· :-aido <1:1-da . e eea publica : «b.C4.stâ o D1\ T.keJ
tonio tet ttm voto pw·à se>·1·econheéido, guem 
va_e fa::et a e~eir; cTo rJ a· Cam ~u·a e elle sere! í'e-
coHltecido ?» · ·· · · · · 

~ · Como o contestant'3 i)ugna p:~la vcrdact.e e 
:pela pmaz:t do rcgiman· republi.ca.no ! .· 

Este fa.ctJ· .. não cons~o. a1JSJlut::tme:1te -d,a. J.·:~': 
a.etae e;;se p1•'atesto ii!Jlaclo ·de q_mrlqucl; 011> ~s:: 
_tJ'a. p:>ova,não pJdc lJ:tstarpara. ariúulla.l' uma . :.' ,';.: 
eleiçãci . A h i está o boletim , da oleiçã.J:de' -·_ ::;':.i; 
accÇ~l'do com a . v o taçii:o -· colistan to : d<J; _. acta;, < ;;·-'' 
Qttando a lei -exige que dent!'o de 2J hora'l"s.e :\.:>, 
fa.ça o pr,etesto quanto á recüsa dos fl~caes 8'-v:·,:; 
mesa1'ios, ó para que .fique logo fi.rmado _o f a..:. ' .. ·~ 
c to e. depois sobre eHe se faça _ a peecisa prô.- · :;A 
V[~; ·o pl'otestopJr si-SQ não póde 'Q:\star, pois· .. , . 
Jle out1•asortes_erla fa.ier .depender da :YOn-: .... 
tade de um ou de poucos elei.tol'es ,a valida~ , _,, 
de de· uma eleiÇão, ó que.:serlél. absurdo; e a. : ~· 
lei não quernempódequerer ab~mdos. -· ·. · ;:. ; 

E' o~casião de .teatarmos .de um11 questio -: .:;<: 
(1ue se repete· com referencia a mmta-s actas .. · 
·e de tidos os municípios, mas que raalment~ 
não sabemos o valor· que,lbe dá o contes-
tante. · · ·· ·· 

Diz elle: aacta desta secçao na·o està regi~-
trada~ . i . _· · · _ -. ~- _ . . _· . . . - . : ._c .:.; 

·-como sab3· dis~o ?. SGm duv:ida\\porque . Q{c.;
sel'ventuario da justiça .limita-se a dizer-se: .·\( .. : 

«Confer_ida e cohceftadá po1· .;núm, eté; ·.Ql1\:'~ /.' 
C(O~po1· miJli etc"+e não falla. _em regist.rg~ ·~· -;~_: 
a na') __ ser urr:t·ou . outro .. que acceescenta: e-:0'~ 
foi poónfn~ regi'strada:, etc.. ·. · .. . . . . . .: .•. :~ .': 

. Diz a lei.Q. 35 de I892:at'L 43 :§ 2o.: :ca.C!.n. 
~scal terá;-o direito· ele tirar cópia da -acta_.;_ _ . 
S.Lthscrevendo-a o presidente ·e . os me3~~ · ·. 
ri ::ls. Finda a eleição c lav:ratla' a >acta, se~·á·~ :- . 
esta immediatamerite tr<.tnscripta no livl'õ 
de notas do tabelliãJ ou-out1•o qualquer sei•-. . . 
ven&uat•io do ju~tiça, ou escriv[o acl h?c, - ·· 
nomeado pelu. mesa., o qual dará . cet'tid.ão ::v ::~· · 
qu~rn .pedit'. c) a transc~·ipção · d1t acta deve- ·· •· 
rá ser as~ignada pelos membro3 da, mesa, · ·: 
fi ~caes e elcito.l·es presente3 que o .q uizcrem».. ;:, .. 

. Como vê a Commissão, a loi detet'mina qüe · -~ 
éL [l.êt:t sej1 logo tt·anscl'ipt:~. no li no com" . 
. petento c que o escrivão dê certidão a qu~m· · ~ · 

_ . . · -. . · , . . r>~dl1·, mas não ríianda. que elle is~o certi- ,, 
·. · • A s3c_çao fnnc?wnóu regular~ent.(} _ ~ ·a fique quandoconferc o concel'tn. as· copias .. 
me~a fo1 cçmst1tntda. cl_e ~ccot·~o c()r.-~ a·~ leL 0_ -que devem-s3r l'emettidas ao Secre-tario d'a 
eleitO!' Raymund() Aloer.? fo: chamado .Pm'J. amuara dos D.;puti1dos e pr.;sidente ela. junta _ . 
completaro ntl~ll3rvdemcsa.t'I,OSe f!zuccwuou apuracj,ora. . , · · . · : 
·em todos os at.:t9S: IstCl se endenma da_ act~ E p.:t.'ra. ver hem clil.t•o o que quet• a lei 
.e contra a rcgulartdad.ed:o > tt•a.-l:Jalh.os ~ao fm basta ler 0 que dete1•mina .o § 22 do mesmo 
apresel}taqo _ .. protesto, a!g:m11: ·pelo fiscal do a,l'tigo «Aúlesa..fartiextrahir duas · cópia~ da. : 
con_tesfb.}l te-:--.A_m<liro :_l'l1e ~~oro · .Qa.mascen?..,..... ac·ta c das ass'ignatm·as dos eleitores no U.vro< ._ 
·9.ue:- as:ugnou as ' ac.ta,s o :· Q •·_.-boletim ·. q u~- se de p1·esenç ~; . as _quae3 ~- depois ·_ de.· assignadas }.-:; 
)unta:· (doe. n :: .- _} ·cow as firma'3 . ti:ev'lda- pelos 1nes:n~.ios . e · coné~1·tadas por tabélliãq _· ,>:. 
-mente·-r.econhcctda:; . .' .. ·-_-- · -': ~ · ··-· _· _9u~ qtial_quãr~·· ser_véntuario da_ jlis_tiça:· - 9P:_:·_ - ~~~ /,_:·:~: 

cdvã.o ad-hoc; saeão enviadas ao .- Secre-tú•to"( ': 
5 secçliq · da; C~iuara dos DéJ.m5ado3 Ou do · S~nado .éao·: .: 

. _- . · ' . :· . _ ... : . . _._ . . .--·.. . . ._ .. > - presilente·da jun ~a apuradol'a .. ~ > . ; : "-·:, ., ·> ' • 
· .· NestasecçãtJ não .houve ··eleição_dizocon". · .. · ,CJn~-em til' mar: que.· das __ .. ·actas ern, ·· ·dupli~ • ·' 

:testante ·:e _· apt•esentapara pr.)vàs' os' . dqcu~ cátà·àPteseritadas :pelo.. conJestante , ta;mpam ·:5,; 
mentos._• ns. ·. 27 e 28 que nada·· dizem : a ·-1;e: ·nãD cOnsta que tivessem sido .• registradas··»"' ,.': 
-speito; :Encoott·a-se, · poí•ém, .-o .. documento . - Conio vê a C01mnissito~ rião ·podem tamlu3zt_t ·./ 
n~ 29 e.m que o :fiscaL do ·contestànte dit qiie dêix1\r. de ser appro>'ad~ as ·· el~ições -- }Wo~ ·:c• 
nãoo·T!Üizeremreceber. cedidas n;1,s secçõ3s :-5, 6, 7, '8, 9; lO, 12, __ 21',/· 

··· 0a:nii.ra - Yol. _y · 35 
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·· - · · · · 4 50 6. 5 ·,...o- · com refêrei1cia· á: elet"ç.:ão da, sêccã.O· 5Q&.,·_ os:;: ,- 25, 2i, 28, ~3. 40, 42. 45, 9, , 7·, 7 , · lo , 
: . . Jlo_r sarem clara e nn nifesta"nieote ·impro- documen-tOs .citados -nada dizem, _ cómo já.. 
··:cedentes n.s·anegti.ções apresentada.s.pelo çon- ficou demonstr<•,tlo. . ·_ · ·. - - · _.·: · - . 
: t asta.nte . · . ·· Nas· secções' 7Qa, é 7l" houve elcição,as r~ct~.s · 

II . · est~o pcrfeíta.mente · organizti.~as c ·.·o· p1•o~ · 
testo-não tem valor a.lgum.- Foi .a. mc~a. da.. 

Diz o co:\testn.ntc : Devem tambem \ser de- seriÇão:7Q1 organizada, coll'to deU:~ se póde ver>, 
Cl"J'arla .~ n1111 ,.'.s , 8 clct"~'"no PI'ucedidas ·nas np logar Tacejó, ca.sa do tenente-coronel Ma-

; .. ., " • Vvv nool v 1\lerio.;oo ..Gonço.lvea d.::~. : GI'uz .: " . 
secções 8, 58; 68, ! 4_, 75, o~tle o ca.nd ida to di- Contra. a. valid\J.de da ,eleiçã.o da. secção 72'-· · 

:; _' plomado tem mawr vohça.o cl_o que opumm·o úã.o fot apresant:ldo docum.ento a.!gum. · 
·:-: de ele1tot•es. . . ·. - . · · •: . . . c . · . · . ·-: c· _-.• 
·- . · .Ja demonstrámos O YU.loi· desfla. a ;s~l'çãO. . . -1 y /, · .·· 
,·· Para fazer elfeito Juo.tbu o · cont-zstanto um 
-· .. -.edital do intendente ue Belém. publicado em Diz o contestante: ilevem Sei' annulLadás 

189?, on(le não SCl ~clH\m incl~lidos, ·nem, as eleiçõe3 dn.s secções 26•, 28", 35a e 40" por
. podmm o.sla!', os cle1tor~> ..;(iU:l.ltflcacbs el!l teNm a.hi vot ::vlo cidadãos f!ne nii.o Al'.1.m 

0:-, 1900 e que vota.ro.Il."\ na cl~iç<\.O de _8 de abril; eleitores·. . 
, - ~e 1901, pr:oc~n·an.~?' a~stm cmb_ail' a lJoa, fé Onde .t-J, . prova~ w' apresentado um do-
>~- di!-.. Çomnussa~. ~~:; . o 1'01 Jue elle ad~ooa o_s cumento_, .de onde se JH'o,va. (lU~ ~n uma. das· 
<" d:.·çt.tos, do .cle,to,pdo pm aç?Me e p_tt{!,?~• pela secções V<Jtou .Jc Sé . da Sll v a Fllh.o ~Gtu estar 
. , ; 1}erdadc e J).ela pu1~eza dp l"CglinC1~ repubtl9C!IJ3. qualificado. o seu no mo não cst<l.:va ·no listã.o; · . 
. •. /~.nem se <11ga. qu':l Jll'oc~-~.lu • .de lJoa . m, nao. _ elle a.p1:esentou-se· munido dt;l tftulq. e a meá?.-.. · 

-. P:...,Q docun:~n_!n _ p~r. elle a.p~ _csout_ado :sob n.: .não JlO(lia deixar de acceitar o ~cu;,_ v:o:to; ~ 
- c ~~ o_esctn 'ao ccltlfi.c.a. a OlUStO!lOl~ ~a. ,qua.h · o.- candida:to contes~a.nte _teve a111 voto~ .na: 
... íico.~ao · do 19_00. E_ JÔi roostl~e~ 3. dliferença secçãtr.-eT.n qual dos dous ca.nditlatos fo1 o-
. handa n? o1cltorado do 1899 e 1900-crn um:1 ph.osphm:"o~yota.r '?A quell.t·aproveita o m·imc ! -
.. · - :pcquen~ . coma.:ca, pobr~ o que . nã~ offerece Ao c_andli.iatO do,pcti'ti~o.·rel;lllblic~rio, não; e~e ' , 
; ,: a~t~acçao á conente. de uutu,lgra.ntes, c1ue ~e tinha a; c.erteza da vwtor1a . "Nao era a Pl'l 
;) ,-Amge PrJ._ra;, o Pa,r~~~ · O .. c?nt~stante. na_o. metra li1c.ta ern que . entt·;wn; o ~eu par tido .• 
. c:<:Pex,Ie_ aUegar falta. d~ lemhr~nça, .d_a quali- · Na eleição de· 1899 havia a lcançado completa . 
~,>:,ftc~ç_ao ~e 1900. • ._ :.:. . . -· ~·. · . :Viétol'ía. diSpl,ltandO atéo ·terço -aoadversri.":' 
;_ :<~:- ._ Nao .. P_9derp; por~anto, se • . l~lgadas,.: n_ullas -rió; a elelção para GO'Vernador · mosh·ou a; . 
. ;:~."- ;\el.el<!~~S procc~ltla.s n~~ S~cçoes 8~> , oS:~., 68~. pujança -~ força_ do_ pariid~; -não e1'a. p_os.s~ v:_eL 
:· , ~4 e .J<> -, porq~c a a.ll~0}l.9ao .do ~o:;_testant~ pel'del' qua-ndo; a.gm·a, dJS!)t;~tava. a ele.1çao. 
- como acaba_ d~ aprecta.J .~ Co!Ulll!IS-"••o, é .sem singular . . o contestante t iulia :interesse · em 

valor algurç. aunullê.\r. as eleiÇões procedidas r.egulann_ ente; · 
IH . d'ahi a. introducção ao ul'n 21hosphol'O e depois" 

. . . com'ha.bilidade admirav:el adi-vinhar i1 secÇão. 
Diz aia da o conte.-sta\lte:. dovem tián.Íiem onde elle foi votar, -pal'1l. apresentar a :l)Ni'a

- sér annulladas as eleiçõ~- que .a,pp0:.1'et:em d.e falsidade! · E ·ó eU'eito quê se espera; como . 
: .. con:io reali:w.das nas socçõ~s 7.r., 9", 17~, 18a, este q_uit.ntos outros não tariam vota.dol Lan- . 
: .• "·46o., 49•, 50"' 7oa e 72" _por não tep havido ç:kr a duvidu; no ospil•ito do julgador já é ' 
··_. t'Mição. , _ . · · ineio triumpho. · · . , ' 
': : . · Não enúoiürei, enü-o a.s actas que foram ·· Confesso: os nossos advm·sa1•ios ·no Pará. 
" . rem.ettidc~S {~ Cama.r(i, as dn.s secções "17'" e são lla.bilis:>itllOS' nestas manobras, mas tn-. 
;;· . 18", p11.recendo, portautg, CJ.ue realmente nii.ó felizmcilte fi1lta- lhes eJ :~;poio da opinião sen-· 

houve~leição ness.>\S secções. Já. apreciei as sâttt do· Estado·. A h ist()l'ia po li't'ica·do Esta~ 
,• _._allcgações qua,nto ás 7" e ga secções. Vejamos à o do};)at•á, ·depois da. p~·oclama.ç'fw da Repu· · 
· . a:qluas, 46"' e .49"'. · · blica., -é a proYa. do que avançamos. · 

i· ' / ' .. · Protestaram osftsca.és dos con ~estantes con· · 
:: ;~ .·· ... _.:$~cçt.7o_ -!6·· · -:-- :.trá a· chanlada ·.l ista. _sup}ll~n~eiltar,. e :o ·pro.:; .. _· 
·_': . _. . . . _ . . . . _· .· .· .. . · . . . . . . . ·prlo contestante em su~ ··con'tra~·ieda'de, _:mal~ ~ 
·~- ·. '"D.iz o q<>ntestarite .:qúe d~ixou·. de_ :haver siná·da. pobre lista. :' - .. · · · · . . . · 
~ .. . eleição_ ne:>ta. secçãô po'rque~·o ~eu- "ílsi,:Ciol ~ ,Ag-' .: ·A' lei mu.nüa que o,•t eleitores pos..~m · -~o-
·;>< toniQ. :Joaq~im· Cqqueiro· -~oza_ri"çnse, . - iês.o ~ ·tar d~sde ' que ,:se ; apr~s_entem · .- tJ:l~nid,os· - d~' 
:, ._ a.flir mqu em .um :pi.'o te~tq a.presen~ado-a!>. ta- · ,seus .t1tulos, embora ~U!L(t' ;te.(lh~rn:Os' -· n()fll.6S.: 

bellião Arthrir ·Gost·· , Já ·atraz· ·mostrei' o n ólistõ;o · · ,. · · ··_ ··· .· · · .,_. , · · · · -· 
valo~"deSs~s d~clar~-Çõe~ -~ ?·quê_ á IQf,~~ei-; • ·: ~Rorg_oq~ { l'~rque; a l_~i; · ·i:n~~·vi~énte :'c~DJ;Q· · 
}lortanto,· ·1nut1l repell1r .,a .· ~rgt:Lment,a;çap· •. d~v,e _ se~· :.~ .:sa.oendo. que. por:.-~_nga~O', ._por :tro-:. 
. O_ mésmo se· ~á ·· qua.ti to' -~·- :e lei~,;~~~: d~ se~1.oa :de nome,, P?r:·er_ro :..de ··. jtl1Pl?~Ssã9, i>ó~erj.a,, . 
. :too. 49 • .. . ·. . .: · · _ · _ '. · · . . -. · . _ -. ,. · > deu.ar de sennclmdo o-oo!Qe ~:alguns ql~li~ 

. . ~ ::. . . . . - .·' . . ' . . .... ~: . . . . . ~ . .. 
• 1 ~·~ • 

. · ,. . :~ . ...,: 
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.sE!ssi<L.:E.M 23 :n.E :sÉ'l'EMí3_Rc?bF! J90F~' · '·_ ··.:- ··· ~:'~ -·~; ::9~~. -2-{5-.s; j 
---.;..-~----~-,;,.;..,....~...;._;,---------;.;_-----_.;_.;_.;o;..'- ~<...;....~--._;,;;,;.._~ .· .. -.':': 

. ' : ' .· ' . . . ·,· \ ' ... ·. -. ' . ' · . -

.tores, pão-: qu!z>queéstes :ficassem privados· · Como é quesohreelles se pretende· basear · ~ 
de seu d_ireitc.· -· Si, pois, o ·listão póde não a~gumenta.ção para pedir a nullidadc. das. ::-.: 
conter o nome de todos os eleitores da secção eleições~ rodo o mundo .sabe o que fói o ul- !} 
que mas ha, qual o ,incQnvmüeil_te ·de man- timo rece·Jiseamento na Ca.pitaLFed_(3rál::· -\ 
darfàzer uma lista supplementar que sanem O de 189ô·feito no Pará, o Sr. Dr. Lauro,0/i 

. as faltas not~das 1. O qu,e torna validô o voto então governador, não o mandou publicar, ,:,-~; 
'éo titulo api·esentado na .occasião e não .o por co11sideral-o. sem valor. Os reeénseá:' < 
nome nóJistão~ Tenha eml.nü'a o eleitor o ·dores encontrar.im na capital do Pará s~.~.:. ;~) 
seu' i:ioíne néste, .· seJa chti,mad,o;" nâ1 apre: senta 1nil habitantes, quand.>·a - snn. · popula: ?ti 

· sente clle o seu titulo, não poderá votar; · ção é calculada em mais de cem miL ;~ 
·· E sob-este fU:tilpretex.to vem;. o contestante . Perdôe a Commissão por ter-llie roubado{f 
pedii• a · nullídade . da~ ·. se~ções · ~6á, 2Sa, 35_a e alg\mS minutos de· sua attenção . ~·flz- màl, .<{ 

· 4Q_a. .• Tod<ts as 1·azões. ~cío.boa~ . tJ.·uanclon_cío ha .dcyia•ter &i.rilplesmeqte enunciU.do o. ai~gu~- ~/ 
1·azao diz o ·. anex.im~ e isto se appl~êa admi- mehto. dif contestante: elle 1>efuta-sB por .·sr·>:: 
I'avelmenteaoc·asodo ccnitestante. me~ÚJ.O; · .: 

Vam03 a9,ia.nte . . . . . 
VII 

· · --Na,s secções 48a, 55a-é 57 .i. n!io\ftn•am admit- Devem see · declaradas: .nullas as eleições 
tidos fiscaes elo candidato reclama.nte. São procedida.> nas secções 53a,' 54", 55a, 5Ga, 57a.; : 
a~{3gações sem provas. · · · 58a, 59~, BOa; 6la, G2a, 63a,G4a, 65a, GG::., G7a., t:;' 

68a. e 69a, onde o candidato diplomado obteve. ;;: 
:VI · 3;-Çtuasi. um1nimidi.t~e:-~e :yptàção dos eleitór;:es,~·'i: 

- . . . ·· • ·· ah~tad.os. ~ ·,> . · ·. . . · · . . • : ·.;: 
... ue-vem.fmal'mente ser annullaclc:s as elei~ Realmente, ·é um fortê niot.iv.o. para c:i;J:J.;.:,:r} 

~ çoes~9.':1E} appa,recerem com, o rea.llz~das pas nullar est~s :·el~fções. Pois . os ,el~itores :qu~·.; ~~\ 
.secçoes 13:~. a 16~por.serem falsas-:diz oeon- nel_la·v;otaram :tiyeram_o arrojo' inauditó ~4e /+ 
testant.e. · .. · · ·. ·· ... ·. · - . · . . . . ' não votar no candidato ·contestanté n . Mas <;· 

Que: o,tero pra7:erdetranscrever o al'gu~ 'neste caso a medida deve ser 1n;1i; lata: :·_:: 
mento do. contestante. _ .. ,. ' -~ L . • · .serü{ preciso_ ailnullai' eleições 'procetlid<ts no , .:~ 
. «0. ult1mo .I'e~enseamento accusa a ex1s- centro_, da .capital; onde o · candidato diplo- ::~ 
tenCia no d1strwto de Ba.!:_cai~ena _do qual mado teve setenta. e mais votus ·e o contes'- O:: 

· r~zmn p :trte aquellas secçoes, (le 1.8?7 ha- tante apenas·o de· seu fiséal. . _ .· . · . -':'•i 
· b1tantes-sendo. ~81 do sexo mascullno. e · H a; porém; outro motivo dé nullidade. , .· ;; ~· 

896 do .sexo femquno (doc. n. 37) . . , , A illustrada Coinmissão ha de permíttil·~ .- .-: 
O allstament<? contém 1.396 eleitores:- me-qué chame suá; a .ttenção para a âr.gtt~ ·_ .. ,: 

m~nos 48:1 .halJl~ant~s (37 A) de todo. o drs- mentação _dó contestante, pois ~o caso é ·im-(' :; 
. triCto e ma1~ 4I.o eleitores _do q_ue h<).bitantes portante. -<:.: 

do .s~xo ma.scul.u~o». E esta:o ~ullr'.,S todas .as «0 D1·. Cypriano Jose rlos Santos, ?·eque?_.é~<~, . 
eleLçoes procedtdclS ne,_st~ ll1~tncto ·,0' ' t _ aO Dr._juiz seccion~l, em . :JO de abrfl, exa1ne -. ~:i 

7
0 .~ocumont? . 11_· 3': ~a.se d: aroUIDe'? _a nos ltvl·as (le. asstgnc~tlwas elos clel.to,·cs qttC';{; 

çao, .,e un?a.c~Itldao _p,\s::sad~ p ... la. -~~partiç~o votaram et)l t?das _as secç9e! da. Estra.da de ' _:,~~ 
de Es~a!tStlCa. · Notemos clesde J<~ que_. e~ a Fen"o d& Bragança nas eletçues JWocerhda~; a · 
repart1çao nunc'!- Y~leu - cousa al&~trna .• e3ra 8 de abril, afim ele ve1·i(ica1·em 'si existiam taes 
~omp~e~ameute O'Inutll, .. ta11 tC?. que p ~oyo assignatw·as, si sr.ío · (e itas pelos 1n·oprios elei
~over?a~or, looo ao ~,ssum.u 0 ex.erctclO, toras · que {lgw·am te1· votado.» Prelllissa. do 
8Upprm:~l\l-a · · · , . . ! .. · • · ·. . ·ar&ume11to. .· 
. O ultnno recenseamento,a q\le se refere a o . ·_ . . _ • . . . . . ._ . .. 

certidão e como dellá consta; é de 1896. __ Or~. « A _pettçao rat 1n·esent.e ao 'P'"· .JUts 
o· 111111o · pél,Ssado .se _ prQcedeu 11 . novo_ re~ substttu~o · po1· despacho c~o J~ttz .. Se~cwnal, /!:. ·• ~ 

cen~eamento, · Jogo, ·pm•ece,. o Je 1896 nao é ~e?~achada em 6 de mm~·- s~ fo_t .P~ lo mesmo, ; ;:-,~ 
. . 0 ultimo. ~ < : _ ·._· ·' : , .. , ~- ... ·· ·.· . _ . __ ·· ·•· ;u~ .. • ·entregu~ ~, 14_, ao esc1. tvuo, sem, que . d_o.c~::·; 

.. '· ~ Durante :· a adminiStraÇão do·: p1~ ~ -Pae3 ·ae despacho ~oJwz cons~e .a c11omeaçao de. P;t!?:"it~s:::_;j; 
, Carvalho;que conipi.ehendeu exactaib:erité os par. a o,. ~~ame . re!Jue:tif-o, ne?_n ·determt?t;tç'f;g_,-: :.':r~ 

. . quátrô : annosd~,que __ .não tt•a-ta. a ~statistic~, ao e~cr~vao pa,:a destgnar dz~ p~ra a_; gt1~f /i~ 
ou recenseamento de 1896~ forammtroduzl; ge~cta. (Doc.n. 3~.) . , . ·_,.. _. _ •. ·._. . . • :·; 

··. :~()8 _no Est.àd§·para;mais ·'.de' v in te_ tnill.mmi:O . : L()go «lrnP'}':~ndo tif.l .. d~spq~~o ~m r:éc!f~ct ;2 
~ · :: :~r~n~~s . . Nao ~, - ter1am: -1do• al~uns :, d~s,t-es _J.!Or :_farte do;wz . _~ . em pl~sumJ?ÇJtO J ~&:r.e,-et.ii-ft::;\ 
· .: :IIl11Ill:gr.>antes e. de outros . que v:1er~rn volun,._ ;_ure.de ·q:ue .-taes_it'oro$ naq ~xtste1J:t, ~1c~ q,s~t" .;:t,'. 
·:>i;ari~mente,p~ra Ba.rcarena L . _ ;- :c· . . ._ · . g(laturas. nos· ·lf1)';.0.!; ·~stàfe~ta pro~a ca'f?a~ .~f!:;· <::; 

<-:~às q\le ·valôr tee:q1 estes recenseamen- que -toda$ as el~çoes fe,tas nas d~tas .secço_e~.: :.?;·. 
'· tQS ~ · · , - · · sao falsas ! • . . · · ._:;_,, 
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-~ · Siml1le,:;Iilent3 ·e:>hpendo f" Si · o3 dignos 
)uambt•Js d:~.' Co ·11missio duvicla.m . d3 qu~ 

.:_es;ej:1 'istõ eJcripto, p3çJ qu2fa.ça,ni. o c:On-

''; ' '·'. ' 

. ': ··~· '" 
, ·._ ... ·.·.: '. ·;: 

' :A C.J:n·nL;sÚ.'1J.3rn ox:1mirn.ndo tifclo, (lecL; 
<li:eá, -esbu C3t' tn~ com justiça: . . 

· :\W~icri>ío nq ~ÍoJU ;_ fcJnto com a C)(') i?.s t:tç.ã.J , . . 
:·_·.··_·_ .. E_ coril.se :uelha.nt:?~_ :il ·. IJl\)Vil.S, qu:m o:t.~ar ,l . . . . - . P .trJ. pt·ovat• q í1.:1 nJ'>t3 nWtücipio nunr.<.l. ?i1'egltr t Jt'e rn sido. f.d:>ifi..;a.das tõ)d:l.-;; a:.; c lei- · • · t 1 l 1 ·:3 · prJcJcht a :tli{~a.tnont.), junt<L o c_ onte+-.. 
. · ç1~ 35 .t·o qttt~ 

1
° :-tc}n•.le.:;;an 3 é oa;tvogn.t 0 \ 03 tn.nr.c umn, c3t'~idKo dJ cscL•iv~.o do jniz sec:.~ 

~.J lt\-31 o; (o e et '1l'll 0 p :tt'a.')n.;a, 0 }Jngna:: 01' cio na\, a.tl.t·m '!.rt1:lo não c·3~ <Lr trítnscripto em·· 
:>dtt veed.1.da e d1. P~H'Jza. do systc.na ~'·'J;;J a: seu li no nenhnn1 alisbin~mt:l de3,3e mutüci~ .. 
Y.J:ílicanJ)! P01L'3 oleitol·a-io, int'dliz Repubti,::a pí_o. ?.'Ia. J._ da.· não te_i· o juiz SOCc;_"ion_al rece~ 
,\~ ' éntt•egaQ ~t 'tio <b.3inteeesBdo defens·Jl' ! b'd 6 · d l " t t a · - .. 1 · 
.. -~.E-~ ··_ -_::M,_·ís,-rJOl'oC!' _u.nt_·.trá _ a_ Cá_mmi;s_'.ão_,- <1. uat .-fo_i.· _·o. I o a c pla . o a 13 ameno _ott __ crnao ue -o . .,.... manclado . transcrever· ·conclue-se- d;; sua 
~. desp:.tcho-do JUIZ? Al1! o e.;cr1vao escllu~cen;.. 
:,';se de dizet• ou nã'J qüiz:;ram cpe elle dissa33c. não exi~tencicl. ~ · . . .. _ · .. 
: Tir.l.\'Ül. 0 e[ett') á en'>c:m:tção. O lWopriô - conta3tante ç.:mre~:;sa qu·e _em · 
: o_ .J'ui_i deu um d:q)aclu - ú patição-o C!ue totlas a.s eleiÇões· Mojú . ten} sempl'econtri-

l , btlid.o com grande .somma de · voto .. s ; .]<i, ge 
Tez a pa;l•te inbra:;s.M a.? Coihormon-sJ com deu algum ·recui•.so p1ra. demonstrar a nü.o 

,; ellq, replicou, que peovide:1cb'l tomou?. - exi3tencia âo alistamento ~ Nio. Os. fisca,es ·e 
,·. · E' .uma: fal'ça ! Toios OJ llahitantes do I?a,rá t · t t · 
'Csil)etn que a região atra.vessadcL pela Estt'ada elei ore> do , cem estante apl'e:;en t~m decla-
:\de Ferl'J ele Bra.gani}U., onde existem yal·io .3 rações de que as mesas . nã1 se_ raunh·arn ·nos 
,fpo'Voa<loJ peosp3 t'.):) 0 onde habita -unp.~ logares de.3ign_ados . . Logo, ho\.1ve cle.3ignação 
';:,g-ra:nrle popab,ção é um baluarte do p:trtido de logaras regularmeut'e_feit;lr, poi.:l henhüm 
,.repablicano .. ~.atrbta> , ·valentes a.~ham.:-se protesto f,oi apl'e;:;3nhdo con~l\!.; principal-,, 

sempl'C ao lado do Govern.), qaando <).ordem m:mte na ele1ção · tão disputad'1 · _de _18\m·. -
. :,publica é amea.ça(l::l.! .Ande junho,. na. eele· :quan~.J à de.3igna'ção er<t de rscent_~ data.- O· 
-, bra rev Jltl. J!romovida _}.)elo }.)ar tido demo~ alistamentofot'sétn:PI'e feito p :; rqüe l1enhuma. •-· ·· 

7: ~cra.h, furam os habitantes da estl'á.da de re(!lamação nun:.;a foi · levantada. coiltra é-ssa: 
~::l'e.rro que .acudil·aiu: a') prim'3iro gt'ito .pira fa,lta; o•'q\feeôm corteii lJão sedsix1r_ia de . 
)> ~ defender o Gw<lrno .. e prestigiar o p:n'tid.o dar· O zelo, 0 ·esforçJ qúc. o contestante e • 
~~~~~epublicano que o. n.poia v a. Por occMião do seu" correligionarlo.s . enip~·egam :úa: g<lra.ntiq; 
::;~ goi.pede Eshdo foi na. estradtt d,?,fereo, .en- dos direito.sdoscidadãos, nãoso!freriam, pór 
~--·_r_ .. _t_. r.·_a _ esses d_ en:->dado ;_ .. r_ ~- publicano J, _· qu_ a _·._ o_ . $r : ta.ntos annos, .. t~o · g·rave il•reg~lhü•idade ·sem . 
- usarem-dos recursos faculta(los em leio· -.. -- - · · ;· ;nr. Lauro, ap::>iado entio _pzlo.parttdq rep:l~ · . . ._ .·_.__ • ,· .. . - , · - .. 
;,;· blic;:mo .pat•aen ;e, l~vantou os batalhõe3 pa- . _ _ :As actas .estao ,PJifel~q;mente ,IegJfa.res, 
_; -triotas quJ impeih·,tm a_o;;ua dep::>...;içãO· . . pois .nao.ha motivo ~ara. nulllcla~a, . ~~"}o~~men
::~ bem, quando e;s:s eleitor.3S não _ ·duvidam tos, JLlnt?slelo CJtltesta.nte s~o F>ta~toso::~, ~et!l 

ábandonae s3n.s.hr.a:;," s3us commodos, su~:~.s f~Iça ~.r.p::~3:9-te. ,Quem~ nos dtz que seu:s Sl
lavomc~s pal'a. S3 expor-3m . a; p3rigos; causa g~atauos sa~ ?talt_ores · O co?~es~~.nto, qu.e 
adnlira.çi'i.o que a.cudarn á~ suas se(;ções ·. elei--: ncw,?onhece O.:s ~~e1tores do MoJu, n,w o affir-

. to1•aes o sulfra.ga.r o candid~~o de s3u pat> mana.. 
> tido ! ·O J h ~bitan te; da -estrada .. de fet•ro são 
::~_todos fill1os de o:1trJs Estados; r.:u•o~ silo os 

:7c{paràenses c1ui:l ahi moram. E o p~rtido do Diz ocontiHtante :·Como no Mojli, ta.mbem 
~:., contestante os .t 3em como e>tt•angairos, com) neste- mu~ücipio jámais se cogHouLle alistn.
:-._aventureirJs; não é muito quo lh3s queira. -manto eleitora.!. E' o maio mais .commodo de · 
·. negar o direito de eleitores. _ · que so lanç:1 mão pará fa.zee eleição sem.op-
. .-.Aillilstra.da Comtüissão h'1 depcrmiWr- p:>stçao· nem T(Dlamação do eleitorado. ·o 
-:';me que repiHa a injul'ia,-1ue s3 acha con- intento é cJnhecido. Por es1e· m:>clo se orga-
~ tida .na impugnação, - conteo. o Dt•. juiz nizarão mesas unanimes e apparece o resul· 

substit.uto ,secciona.l. Mn.gis.tead.o integr.:>; tado da'3 eleiçõ3~ . (doc. 45). ·~ · ·. · .. 
iUI:lstrido, honra.1o seria inclpaz de .faltar O que ad1úira é' a -má fé .com que o contes- · 

. ·aos -. sem deverJs p:>l' quaes::.~.uer consldel'a- tante: peocele p1ra .c.om a Hlustrada. · Com~ ,. 
~ ções. Os dous mo~Os -paran,nses Dr::: • . Ac:tta-· missãoque 'tetri.de-julgar da.s eleiçõ_e3. · _· · ·_. · • 

';' na13~ú Nunes · e Jon.quim Frei.ta> honram a . Quandotrata:daseleiçõesdoMoju 1 .pedeao-·_. 
c: -·/ p;~,agistratura da União. >:· , ·. __ -_·_ . . eserivão do juiz seccional que peetifique si ~ 
< ··Júnt'J os boletins das secções 1 a; 16?., ,I9a; d~ seU3 liv.ros consta , () ragütrJ- do -apsta.·~ · 
:. 324, 47a, _ 57a, 60a., 6ta; 63a, _66a e 73a qulsi mento. eleitoràl d~sse mlinicipío ; . ctuarido ·-'
T todos as3ignados pelos fl.scae3 do contestante,· trata deJgarapé-mil'im pede a certidão a úrn ,_ 
: sem _ protesto algum e. que b:.tstam pára dos tabelliãe3 da Comarca-:-E m~nido desses :.·· 
,destruir as ultimas allegações do- co.h:- documentos vem ·afllt>mar que nuncà &e'.feZ 

'· t~tante. em:Igarapé-mirim alistamento. No em tanto · 
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.o contestante .tinhri .r:ni seu - · · pode~i\ji·o~~ !.isto qu~a .il!ustraua, C~n-inJissãoi·e:búüoàhdil;0 
_do contrario ; _: tinha . Ulna·· certidão · passada pelas actas a · orgn.IHzação ·das mesa.s-quando ':·'~ 
pelo escrivão do ,juiz seccional; em que este c.ompal'Cce um só mes<.~.rio effcctivo ou quand.d :::-: 

. offi~ial cei.·tifi.~a. quo e111- s~us liyrcs ·· cdtá comp::wecem dous, ha (l.e a.d111h'.ar oc nl~:f4.(},~;:~ 
· registrado o alistamento elctt:>ral de Igara- ·regulut•issimo como pl'Ocedem.: . E f}j ; êlli~:<~ 
p~-rniril~lcom 1~$3-cleitorc:::. E8tedocrimento tn.nt•) o conte:stunto altega nuHidade ! . 'Nãó'~ 
·que foL junto sob · n. 88-:-'-- aeha~se · nó fim nos dctel'cmos, pois, nuds sobre ostà-·aUe~ ·;;;: 
~ des3e ino1itão clé _papeis:_ o. contestante não gnção. · ':;.:_:,F}f: 
· co_ntava ~Jin . a . minha pacíe~1cia eír1 exa- · nsEt: ::· -~',·_:'.' 
m!._~ar tanta, cous:t inutil, .·para. .. den'lonstrar. · . .,.· ;i:. 
essa inutilidade. · · · · · ~ . Os p1·ote.stos ap1•csentados contra as· elei~ -~-

Que _-valor pDdom merecer esses outros I ções realizadas nas sccç:õo-3 dest~ m~1nicipio . . 
· attestados gracjosos · amontoados com o 'fim são sem valor. As.;im. a 5n. :;ecção reune-se na. _ 

de ·fingiren~ alguma causa de verdadeiro . . villa de Gurupy que fica distante da Héde do 'i: 
.. ·. Os-dous vogaos q ne -se a. presentam . ~oje. a município q uasi 24 hor.1r-. _f> ois b Jm; o . p_ro~::: ; 

. aUega.r · i.t•regularid~des, : são .chefes .· ~lo par~ testo do fiscal. é datado de Vi:>cu e ahi fêito~,-~:: 
tido ~a: opfwsiç:~q· Q", .. J~isimtaram á. -fi·e11.te . de rio di à da eleição, contando o fiscnJ horrOrés'.:~ 

. . seus " coi:'í·eUgionni'io$ á . ele~ção ein 18_99 !3m .dos me 1a.rios de Guru]ly ~ Quer a, Oommii;são;;~~ 
Igarap~-J?lirin?, c nenlium , Pl'otesto apresen- sa.ber. do motivo? Vou · dizel-o; garantindo 3;~;:~ 

· taeam ragu lar, _ dé; fm•rr:ia a nierecer :ré;: .· ' · ·: :véracidad·e do facto. Quahcto .:>e procedel'<ün:.,, : 
• .1\$ • eleições ··cnpste·: . mun·icipio :corre1;am ás -eleições f'edcn•acs de outubro de 189d; ar ~~~ 
vegularment~ coi11o ... demonstram a~ actas. · pala y1;a de ordem foi_; inutiliza1' as el~içõe;3-'>~f~ 

.. · onde não·podo:Bem 0~1 hml'is·\as venc:w..:.:.. de:':;;~} 
-' BAlÃq._ . forma que o :p:11•tido republic[mo :;evc . n~~,q~ 

.··• _.·. . ..• . . • .. _·· .···.·. . •·· . .... ...•.. _ .·.· • _ . ·· . . -· cessidade de se p1~epa.ra1' para reagir· Gutil~ 
. . . -. Jii.·· demonstrall.iofque ó inte11dente, _ d~ -.ac- - .i'upy é umt11)ella povoação, dtuadaámargel11~~~ 

cqrdo·com:· à _léi;póde alterar a ·_desigiiação. e.~querda . do Gurupy, ·-perto da'J• -cacho~iras•;;';-B 
-.<dds;,editic1os onde devem:funccionaras secções com .um clima. ameno e onde:o-:pal.'tilto · r~{!~~: 
· 'éleltoraGs. Serht: oçioso vóltar a esta ·ques- pulllicano conta con1 a . uoanin:iid ~de iió'i ~i 

tão, Convem -no . em tanto ~ dizerque-não fez eleitorado: Reside em • Viseü 'um: grupo dé":.·;· 
·.o ; intendente . alteraçã-o ' algumà•.> nem . ilp.s des'órdeiros ,. valentões c::q)itn.nóados pol: úrrí,~· . 

. mesas, nem -na, designação dcs édificioS. tal ·Mar1ano Antunes , e ManceLJndeu, per- •;·~ 
· O cdítal ·recti ficou um ·· engario que só · ha viri.· toncentes ao partido lallri:;:ta. Foi res_olyiM:;·._, 

. ·dado no pril1.1eiL'{) pubUcado;:, -. ._ •... _.. . :. · .. · ·que Manoel Judeu, o mais v atente do grupo~ . .; 
. As outrà:3allegações ·são.iguaesá. prirpcira,_ fos.x~. para Gurupy com() fiscal e dhi. nãô _:.'· 

' tudo sem ·valor,· como · dem:onstraremós a consontis;e na oleição ': fázendo na OC(lil._,.;,•; 
· Commissãq pelo ex~m() da~. a:c~as ·e_· do• sião deiÚ:n'dcm; quebrando a . urnc:t, etc. --t:f ;;;) 
cumentos. · : -' ·chefu politico do Gmupy_. teve avisq· d;o J· 

que lhe ia . succJder~ · A _ secção ye1Ü:1~~~é~\i· 
-MA1t.A-P4:NIM: , .· na ct~sa du. csc.ln . . c n.hi encóntl'an'do-se·:s;.: 

· .. ttmu. palmatoria, o presidente . mandou ,eo~~>fi 
A eleição- -da' ~2a. ~ecç1ó correu ~;êgula:r~ local-a na. pare!lo em frente á mesa,, -.~m.}~

inente. _ .. - . • .. - ._ .. . .. · . . _ . . _ . . . . loga.r bem v.ijivol, tendo por baixo emlett1~a~":•; 
·Todos ós incidúntes .da eleiÇãn se acham gari'afaes o seguinte d1zer:-Si ManOe~ Judéu. : 

narrados na r-eta, c6111.Ó• 'Il'landií. ~ lei; o que ousar·pm·tm·btw o sm·viço eleito1·al, se1·-lhe-1Ja· . .. 
lhe d(~ todo valor: ,. ' . , : · · __ .· . / < • <·:' , : · apJjlicada wna clu: ia . de bolos .. com esta pa~". •:< 

As· ótitl;as. secÇões, 4a,_5a. e Ga, fi.uieciona~ : núitoria. Inutil dizer qtie a eleição cor:çeu ila( 
:1•am tumbem: .;ticgularmente,. como __ ·manda: maior calma o· Mánool JUdeu voltou tl'á- :+ 

. a lei. . -... . · . ·· • ... ·· ·• · . .· ·· . ·_. ··.· -· .·. - ,zeiido o compef.enteboletim. Em todo Viseu) :: 
o con testant.e: en1 : todª-s' ·as ~secÇõ~s~_vaQ à · ··:Partido répuulicano · . gosa :de· iniinerr'sq:.;.;.: 

. _ repisando os mesrrro$. arggine!ltos -e:'tornàr-. pres.tigio,.não .tendo os adversu.frios,:epl todá_s:f?. 
se-hia fastidioso estar. a repetir· a : refu.táção;· as · eleiçõ~s.'qJie ·ahi,_se . teem .fei·ido, m::tis; ;de.-~~ 

. por· isso limitai',me-hei:·a ' çontestã:r ~sóinen~e óHeri.ta votos. Tendo um eleitorado ,de ;ti~lf.er4 
. ' as 'allegações ~ quê ·. aiQda não }iyêr. refu~ . tantos celeitores ·a"\ 'otaç5.o riãoexcedé' de qui~c,t~; 

• :t,a:~ O·.~Oiliesta·11.te . erit~n '~e·'·qu.e ·· -~··· · :~illl~-- -~ .. :ef~f- · · g·~get9~ .. Y~O~O~- ·-~ ·--n~_sta .. ~~eiç~?:.·· -~~m._~hr-~b;i·~~ 
· .ção; cquando . à mesa não se ~Org<tniza de. :·:::E :V~m-so ·di:ún' quehoirve falsificáÇões ! : ;,(~;~ 

.accqrdocom . o ·,disposto ·na art~;43, · §:::E 'dá i . · ·niz~ o .cQntestante 'qüé .na .2a. . secção .vota;~;)~ 
:c ~etn. 35; · .. :.. : - ·• ·- - > >;: .. r~iri-todo's · os eleitor~s) ' Não évenlad_e:'.4~i;?) 

.E' .um- er~o ... e 'Q.m_erro· crasso .. . As;me~as )<l,cta . . consta ·que _deiiaram·devotn.r dez~. :_; .•. •;;1-:r~ 
· .e~~Uoraés .s~podeinoJ'ganjiàr'mesnioqu~l}do : . •Na-4a.: seoção nota~.se .. um. equivoço : q!l~)\~ 
,c()l'nparoc'e. \nn EÓ : eleitor.-:E.~étão· eor:~,·ente. não prejudica· a . ~ua regularidade; ·Vo_t.~~·a~G~~ 

. • • . . -· • . . . . • _· .· ,, · ... ~ . ' . . -_o.·:· · . . ,; ;-~~.-.:.~ 
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~".:. i34 eleítores-deixa1•am de votar 71, o que :Si do silencio da lei a respeito se ~'Onclue 
;, : , perfaz o n. de 205-Dahi o·engano c1ue se que não tem o intendente direito· de fazer as 
.(.,: .nota. · . . , , · . designações- o que seria absUI·do- neste 
:: · •As Mtis da 5a secção não estão concert~- - caso f~lsa.s _são tod~s as ~ctas, porque, desde 
:.: :das pelo official competente~ Não mereeém que naoeuste des1gna.çao de lugares para 
0.':··.fé 'poe faJta desta furmalidadelega~. _ · fu~c~ionarcm as secções, não pôde haver 
i 'é .. Diz o contestante· que a orgamzaçao d~ ~le1çao. . _.,, .· . . 
)~mesa da Ga. s~cção é original. Odgi-nal é _A::l mesa~ n_ão foram _alteradas_. A altera>. ·esta observação-A mesa foi organizada com çao no listao, m~sn~o . :vroposttal quando 
'.:..·.a maxima reo·ularidade-,--0 orro do contes- fosse, em nada preJudicaria, desde que, os, . 
:.:<:;ta.nte é pens;fr-« que. c/,àde que ntío se achá- eleito~es po~em votar, ·logo que apre5entem · 
\<: r.ern preseh te$ _a hora tegctl tn% 1~embros, ?Üio seus ~1tulos. . . . · ·. . · . _ .. 
h'L-póde se i.nstaltar. a mesa nem hf!-ve1· eleição: .· A Junta apuradot~a .·· peocedeu correcta.~ · 
~: :<;; A acta que apparece ê falsa, diz o contes~ .mente. Os doctnnentos provando à verdade 
:/>Jante.' A prova de que falsos são os protestos estavam em meu.poder-não tinha ella base 
;:':.: é que a mesa faz decla1'ar na acta- que para deliberar. 
:=;~:.:deixou de receber o voto de oitenta eleitores · · 
:~::> 'que se ap-í'csentaram, por não terem t~tulps COLLARES · 
~;l· '' ql1e . for~m ~ntregues:ao ta 1Jellíão. Ern l!ma ,. : 
:t;:-acta_falsa: n<:o se _cogita destas a~r.maç~es. . Segunda vez que estou de accordo com o 
~:: · ;· . Na 3a _secçao nao houve protes~o do ft::;cal .contestante : entendo que deve ser apurada. -
~;;~ ,:.e mesar10 do contestante. · a eleição que ahi se procedeu. 
,, 

MARACANA.N S • . DOMINGOS DA BOA. VISTA' _ 
,.. · 

-. ~ .· ·completamente irregulares . as eleições _ Uma nova questão se apresenta, q~e . con
;.:: :procedidas nesto municipio. Funccionaram -vem discutir. Feita a' di-visão dos distric.tos-, · 
:•; ·mesas; · outras que não as organizadas. ·em rião. pode mais ser , alterada. Mas pela nova._ 
:'. ,:, 1899.-De accordo com o contestante. Ora, qualificação houve augn:íento de eleitores, de 
:;;;~;)'raças . a Deus que Q. encontrei na ve~ade. . forma a ficarem as secções com mais de. 250 

-~,::·.:-.. ~-': ... ·~.:~:···.:.·_,_: .. ,_•-··.· ... •· v· 1,... 1 , el~tito~es e num~ dedllas o .augmentEo,é tal que 
_ ~-. J>. .an or1za a creaçao . e ma1s .uma. . •. um caso .. 

• _. ,;: :_·;c~; - ·A. s·. ob.J"urgato. rias ·.J •. á sediça<;que 0 c. ~ntes. ·-. imprevi~to pela lei; mas diant~ do· qual não · 
pod~ o· intendente cruzar os braços. Elle fica . :r ·-tante atil'a ao Pa:rtido Republicano jáforam diante deste dilemma, que·se apresenta .exa-

i~t?: conveni!_:~ntemente respondidas em outro lo.· c.tamente neste . municipio:• Si . o intendente 
;;:, .gar ·. · ·.. · ·. · . · < • · crea. mais uma.· secção: nulla, exclama o con~ · 
:;:;_ · Vamos aos· factos: · . . · testaute. Si a-secção .tem mais de 250. elei- · 
.;;;; ,E!fi 1899 :não fora#l pelo ~riten<l~nte~ que tQres ~ Iiulla igualm~nte . . Entendoqi.Ié no 
;t• ·entM funccwoava, . marcados os logares em caso não sôpóde o intendente creªr mais uma . 
:: , que deviam funccionar as secções, como pro- secção; como não ha; nullidade em apparecer 
· .. . ·.,vam ·as certidões ,juntas (does. ). En- maior numero de eleito1•es; desde que o seu · 
;.: __ tende?-. 0 novo ti1:1ten

1
dente, ao assumir 0 numero não é tal que autorize a outra me~ 

:- . . ~xe:c1c1o e encon ra~c o _est~ falta, q.ue com- dida. . · · · 
: .. - pe~a~lhe , sanal·a e ass~m fez publtcando o . AS·Il.htas estão r_egula.res;.~~ ·devém.sóra.pu- · 
r·~· e!lltalque ocvntestante JUnta. ao~ autos. . :}.'adas. Os ' protestos apresentados contra a 
ST''. Proet~deude accordo_com a le1, o seu acto •sa, 4a e 5a. secções sã.o documentos grae.io-• 
;~:. -i· é·l~gaL· _ · sos sem valor comoJ'á demonstramos. 
;~.'"'>: -.:-Ets a q uestao . ~ · ' 

S. MIGUEL DE GUAMA. 
.': ~;~.·:·:' - Entendo . quesim. Desde que alei lhe con
~':', ceâri i!- f.apuldade de alterar os ,lugiJ.res ante...; 
·;. :-riormerite designados; quandO estes, por 
: , ·;força Ifiaior provada, não podem mais se Não houve eleição iiest~ município,. 
-.i·,\ pre5tar, com maioria .de _ràzão . não póde 
~ ~!-;d,eixar de ter elle o direito de . designar os 
:: :'::~.lugares, quando . por esquecimento ou . por 
:;• . ::E•outr~ qualquer motivo deixot! o preceito .le
U::·>gal de ser cumprido em tempo. .. . , . , .. 
:_:. <-' ·srassim é, as secções· que : fünccionaram 

· ~: ··nesses logares, novamente designados, são.-
. as ve.rdaáeiras e, portanto, deveifi . as a c tas. sel' apuradas. . . 

~· ~,~:. 

PONTA DE ··.PEDRAS 

Não ·quero causar g~a.nde desgosto ao con
testante. Ponta de P~dras ê o bijóuda oppo
sição, é .a sua menina dos . olhos. E'· a :torça· 
da opposição no primeiro districto. ·.·Estive 
para., conquistai-a e não desisto da em-
prezá. · ·· 
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~· . ,..-·. • .. ·· :_'. '· . ·.;_:-:s~sí§~~i:~t~{g3~: •• :~niif~ ési.rÊ·M.~'~õj'~i>iY~:9o'J~n·~-\;: ·: 
, .. ~ .~ 

?,': .. :,.,-
. ,. ~ ·:.~ : ' 

·:. .. .. 

Apenas noto que as actas da 3;..-_sécção não Costa e o supplente Arthur Bezerra de Mo~ 
':foram concertadas, como manda a lei, por raes Rocha, í'oiaberta ·a sessão. FaHando os. 
·-um ser.vontuarío de justiça ou escrivão o.d domais ÍlJ.esarios eleitos e supplerites,aqtielles 
. hoc. -Chamo a a ttenção do eon testan te pará· convida-ram o eleitor .João do Lenios, .que · . 
,e~te facto e peço· a .sua opinião: tomou assento. De accordo cJm a lei, os '•'. 

).: . . quatro . mesarios presentes elegeram o eleitol~· -. . 
· CURRALINHO .&ndré Pessoa de Oliveira, que comelles 'com-:-: '. 

Por um équi.:voco .da Sec1•etaria, deixo. de po:t o numero legal de me~arios . . » Falta •· .. 
apreciar as~ actas apres13ntadas ·. d<~s secções- mais ~lguma çousa' pe,ra a legalidade 1 _ _ -, > 
-deste ii1unicmio. · Junto, .•. porém, os boletin1 ·_·· ·Eassimas mesas das ·· .outras secçõe3, c.omo· .: 
,da .J!'" e 3a. secções. · .· · · _ sê.póde examina1•. . ' .- . ,~ 

• lJa acta. da 7·• secção,_diz 'o contestante, não 
_,BRAGANÇA · consta o odificio onile funccionou> '· .·· <. : 

· Leià:-se a acta : <<na casa: de residencia do ·~ 
'Pelo doéuméntô que . se junta (doc. n. I } capitã,c> Antonio Vicente Rodrigues, onde 

·póde a..Commis~ão examinar as alterações que funcciona a 7a secção de Condeix:a, munici· ·· -: 
.se deram nas desig.rrações feitas em 189\:1 e· pio de Soure~ 'etc.;> ·. . . . . . · · · · 
.o motivo que · deter~inou . o: in.tendento a fa~ · E assim sã 1 as demais allegações do con. · 
.zer essas alteraÇões, · . . · · ' ·. tes~ante. · . . . . · - . .. 

As mesas que · funcciona vam nos Jogares Como não ·encontrei . a· acta. da 5a; . secção, ; · 
· dcsign:1do~ foram 'Organizadas . de conformi- junto o boletim (doc. n;} com as assigna~ur.as 
dade com a lei; ·Nãopod'em, portanto, · ser . competentemente reconhecidas: 

.acceitas àS duplicatas apresentadas pelo COU;. 
testant(). . , ··. . ~ • . · · . - MUAN..\. · · 

. · E'jnteressante à nova_ lei · qué oéontes-- ·. · 
•tante- . p.ECRETA. « As .a.uthenticasque ap- .A inesa da P secção funccionou apenás>_. 
-parecerem semestaremreéonhecidas- ail às- !fom tres niesarios .. Tem aqui toda razão ., ()/ ;. 
- :signaturas .dos !llesarios são falsas; essas contestan.te : o seu a seu dono.. . .· ·· . , . .;.: 
·eleições n~o . podem · ser approvadas. >,.~Fal- O mesmo não~ posso dizer com refe1·encia.•.:· . 

· .tou só o contestante accrescentar: registr~- á 2a, 3a e 4a secções. As . mesas _foram orga.,; ·.· 
se é :publiqu~-se. · · · nizad~s com toda a regularidade. Mesmo do.::· 

.que · diz . o contestante,se vê o. erro em _. que · 
s; JoÃo DA J3o.A. . VISTA . elle·se acha: Está convencido de que só com-

. . pãrec{}ndo tres_ mesa:rio3 e1fectivos é -que se ·. 
N~dái tenho a dizer com·· refércncia a la., .póde orga;nisar a mesa. Vou citar a lei para :. 

·-:?a .e.3a. secções. Nest~ não houve eleição. . que não haja duvidas_: Este...:_ não. haja duvi-:-: ·: 
' A mesa da 4a secçª-o foi organizad;~ regu- da.s não sé refet•e á Commissão . · · _ . 

larmente; como se póde ver, não sendo, por «Lei n .• _226 de 7 de dezembt•o de .1896:: 
·conse-guinte·, exacto o que diz .o conteJtante~ - · · · · 

. . Fizeram · parte iJ.a fP:8S_a Marciano Ferreira Art. l o.....:_Proceder""SO:'-ha á eleição seQ:t-:- ~ ·:, 
-da Costa, N:anoel ·Francisco de Oliveira, .:pre 'q~1e comparecer -ao menos UI~ · dos:< 
Matheus ·Domingos .dos Santos, mesarios membros da mesa, até ás lO llorn.s · do<; 

.,e.fl'ectivos, Zacliarias Manoel da Cruz, Cesar · dia TÍiarcado par<~· ella. » · ''::' 
Davino dos Anjos Castro, cha:mados, de con--, E adi<mte-deiermilia, ,éomo neste e em' o'u-·. · . 
. formidade com a 'lei, pará · Jõmpletar . a tros casos devem proceder os mosario~ pre- . : 
mesa. . . . seu tes. . · .. · · . , · . . 

·Ha, porém, um motivo de nlillidade decre- Só deixa de hn,ver eleição quando não com- .. · 
:tàdó pelo contestante: ocandidato diplomado parQce nenhum mesario e neste c<tso os elei- . : 
:teve nessa sec9ão grande nl1~~ro dev.o~os ! tores podem vqta1•-.em outra secção. 

. . 

SOURE · · ·. ·... .· .. SA~INAS . . · 

'O contestante volta a. tratar -de mataria As üíesas da 2a. e 4a. secções não foram re~ 
.: que já foi-refutada. A:sua estatística é falso, guh1rmente constituidas c e3tou-de accórdo, 
,como já .demonstramos: Argumenta com a com o contestante . 
. alistamento de 1899. · . ·. · · · .· ·A · t ·· - · .ff t t -., . ta . · _·. & 9~1 ras:nao so rem . con ea açao. ;',_.:"·'··.· 

Todasasallegações1eitas pelo contes nte 
·:sobre a organizaÇão das mesas :são falsas. sANTA.!uiJM .Novo---
~SinãO :vefãmqS · _: . · _~ --- . -~ · _· __ ~. _.. _ ._ · ··· . -- ~ - . .. . . . - ·. ~ ' ; · . ~ _, 

- 1a secÇão : « a· mesafoi organizada ._iUegaZ• Todas as mesas · regularmente: constituídas':~ 
.1itente.~ · ·.· . · ·. -. · . ·· .... · .. . · , nãosoffrem contestação. Diz o ·ci:mtestant,e~·:. 
·. Diz a ãéta ·: presentes os _mesarios eleitos qtie a cópia .da a~ta dêl, ~-3a. secção está, che!a/; 

.Joã_õ José de: Qiiveira Torres; João de Moura, de entrelinhas não resalvad~s. Tem dllas e~~ :" 

.• •' 
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' ~ .. .:.. : - .. ... · ' . ·., ..... •· . __ ~ 

- .. . . 

·ü •elinhas l'iBa!v,•.das : <i margem e sohe;:o · -
pontos tão do pouc::t. irnportancia, que pre

' "ci::a h a ver um colossal amor ao eleitorado 

. CACHOEiRA 

As me.-;as das s~cçõe,s deste mumc1p10 · 
frrn.m organizad.n.::: com toda a r·egulatülade 
e ~s eleições cor-1·eram sc;m cont;es1.ação. 

- l)araense o um desGjo arden ~issimo de pugpa1· 
pela val'd;Hlo Jas instituiçõJ; republicanas 
l)~n· :1 notar fio gl':1vc.; nullidadcs. · 

O contostwtu é muito 1mrco de palaYra;; 
com r .:: fercncia a.es·;c município. Vejn.mos. 

A n.cta Jb 2a secção, d.iz eUc, não está l'ê· 
gistrada,. . - . 
' Nesta secç,:to deixarn.m dJ votn.r CFt-atro 

eleitOi.'CS ! 
- Que injustiça, a act:t diz: deixaram <-c vo
tar 40 elcitol'e;). 

A neta. d:1 4a. secção, tn.mbcm, não e..;tâ, r-c~ 
. gistrada, no moclü de pensar do contestante. 

'; :E.elle se caltt poi'que tem ahi nnioria.. Não 
. ~ ê bonito, l)l1]:'a quem quer a verd.ade <lo s:rs
.- tema! 

ABA E TI~ 

Aqui volta o contes'.n.ntc a faze!' a questlo 
. <lo alista.mento, a mesma. lovantadct quanto 
ü, .1vloji't e ' Jgar<~l)é-miri. Já refutamos cabal

.. monte os sophismas das certidões, provando 
a inanidado dos argumentos. 

o escrivã-o ou tabell!ão de Aba.c~;ti 1! mai.~ 
· · cauteloso l1iL cert;idiio que pa.ssa. o;z clle-eu 
. não tenho ruglstrad:.J o alistmnonto-mas ni) 
,: munici pio cústem ma h; . tlou.-; companheiros. 

As mesaiJ foram organiz:1das regularmente 
e de confoi'miJade com a lei e t'unccionar:tm 

· · · no!: )H'QJlrio~ loga.ros de ;ignados em · 1899, 
como se pútle vm· do con,!'l'onto com as actas. 
Tud.o q ua.n to o conto~tan·te · d.iz sobre as sec
ções não é vcrdatlo : a. pruva contf'ari<L 
é plena o rc alta dos peoprios documentos_ 
por olle <LlH'Cdentados. 

CU RUÇA 

A me~a da 2' secção não f'oi o1·ganizada. 
regularmen1;e. De acc01·do com o contes-
tante. .-

As llHBas d·.\ 1•, 3:~., 4n.,.5a, 61. inteil·amcnte 
regula1·es. _ · _· 
. A d<.\ Ga diz o cont:l::;tante que não foi orga
nizada regularmente. H a engano. Basta ler 
é~ acta que est:1 assi-gnada. pelo fiscal do 9..Q,n-
te3tante sem protesto. · · _ · 

IRITUIA 

· Na acta da }:J. secção existe a irregulari· 
dadQ apontaflé.L pelo contestante. Vê-se clal':1-

. -mente que é um engano, mas deu-se. 
As actas da 2a. 3a e 4a; . secções >Perfeité.l

l~lentc J'egularcs c som -nri.ua. qtic du'\·~da. 
1aç-a . . 

t~uanto <1 organízaça,o d:1 me~a da ;ja sef!ç,(io, . · 
o conce.:itantc cquivocon-f.le; DiZ ellc: a mesa •. 
desta secção foi organizada. por .uoüs eleito.:..-
re .. ;. etc. .. ~ ·· · 

Não é verdc~de, _ foi organizada . por dous 
mezarios efl'ectivós e 11m supplente, E~te.~. 
convülaram dous ~leitores para completar-se.. 
a Ol'g{lll z~tç·ão dn. mesa, tudo <lo conformi-· 
dadc com a lei. 

ACAHÁ. 

O alistammnu :t quo s:; refere o contes-
tante c com~ta do·docume:lto pot' ellc _junto 
ó de 16 dejnllJ0 110 189S. Não C:'itâo' Cülllpl'O-· 
hendidos os alistamentOOt; de 1899 e . 1\:JGO •. 
Cahe po1· terr:.t toda a argumentttç'ão tão ha-
bilmente preparada. . 

As eleições correram c.:~m toda a regulari
dade Il:t l"·, 2a, 4a., 5a. e -G•.secções, não tendo 
haviuo contestação afguma e tendo sido as' 
mesas orgaóiz,Ldas regularmente. . . 
· Na :3" secção verifica-se a il'regularidade· 
apontada pelo co-nte.'>tante. 

MOCAJUBA. 

Eleições perfeitamente regulm•es. 
Não consr.tt,.diz o contestant·e,da acta de.:.;tt~ .. 

secção o editlcio ·em que :f'unceioriou amesmn,. 
secção. E' realmente fatigante tm•-se a c~da. :
instanto de · refuh·.e ·as:'iérçõcs -destas. A Com
missão h::t de. t:lr notado que são allegações. 
fl3ita.s sam fundn.ment ::J a.Igum, só para dizel'· 
alguma co usa. . . . · 

Dê-nos Deu; pacicncia·. Diz a · acta : 
Aos 8 dias d.n mez rlc ahl'il de 1901, ás !J ho
ras dn. manhã, peascnte3 nó editicio em que 
funcciona a primeil·a ~ecç;ão eleitoral no PaQ(} 
Municip<;tl de;:;te municipio de Mocajuba, etc. 
Quo mais é preciso? Sol'il nccossarh> desi-· 
gnar a sala. '? • • 

. CA:\IETÁ 

Do ,ed.ital do iniendeilto consta o motivo· 
das alterações na d'esignaç~ão. do.s, logares em.. 
que deviam funccionar a :::ia., 4a,12a. e16a. scc· 
ções. .. . · .· . . - . . . 

Basta .a c reação do gi'UPO eRcolar D. · Ro-:
mualdo, t1•azondo extincção . de .escolas: na.. 
séde do município, j:>al'a justificar a nova de;;;.. 
signação. . · : .. .· . .·· .· .. · · · · . · .. 

As outras duas tambem se refot•em a-esco;..: 
las extinctás oU mudadas. · · . ·· 

Diz o coritcstinte .queas eleições procedi
das na 1" o 2" ::!CC(~ões foram falsificad.a's, por
que o re:sultado que cunsta da acta não' está." 
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. . . 

de accJrdo com o que foi pt~h!icado pela im~.
pren:~a _do" cJntestantc. 

E' ainda uma fórma wi generis de averi
guar da Ycrdade das elciç:ões. E. o que é . in
t ressantc é que a; tal imprcnsJ. nada disse 
sobre a cleiçã.o d;1 3n. secção, como se póde 
ver do documento ,junto pelo contestante. 

As.actas da. P·, 2a., 3", 4\ 5•, ()a, 7a.; 12a; 13a. 
c W' es1ão pm·fcita.lnente regulare~ . A du

.. . plica ';a da l6a secqão· aprJscntacla pelo cou~: 
test~tntc não pôde ~er apurad:~. . . . 
· A me ;a. · da . ga : secçã/) fJi ·. ieregularmente 

comtituida. Va1:no.i transcreve.;.· as pt•op:das 
p ··J<wras da àcta ·: .«A's 9 Juras da ,manhã, 
reunidos no cdi!icio onde funcciona a. nova 
secção eleitoral (que edificio ?. não. diz) do 

·· município de camet<:1, os. eleitores Jos6 do 
Oliveii'i1 Cura .Junior, AntoniO .Jos<!. Paes, ·.em 
substituição do . mésario clfecti v o Valent im 

. S!qucit' . .l. Di[ls, llaymundo 1-lonato de Bríto, · 
Luiz .C.orrêa Teixeira e o supplente Benedicb 
Filguciras da . Ponto; ·. em ·. substitu~ção do 
mesa rio· Januurio Lopes Dlas Coutinho, llOI' 
ter fallocicl:J, eleitõ:L po1' quem de direito 
. para . a mesa, eleitoral d Jstasecção, occupa.

- ram ·os seus rc!>p·cc ;ivos _:loga.res .. na mesa e 
.começaram os tràbri.lhos cloitot•aes,. etc.» 

Si não fosse·temet• tornar-ú10 impm·tinente, 
eu perguntaria ao contestao te: queiú · foi 

· esse que do direito nom~ou cleitoro:3 :r>ara 
substittiir mosa.rios que não C;)mparecemm 
. ou :inortós; isto antes da me::;a constituiL•-se, 
. antes de tomarem assento os mesarios pre-
sentes? - · 

Tambem nã.o incidiria em nullidado esta 
.eleição poí·que compat•ec_eram 198 eleitores e 
só mente oi to nãq..--respondot•am ri. · chamar.la., 
dando . todos os votos ao contostantn '?. 

Como tJdas a::~ outras eleições scJ'iam 
válidas c hoa<:, como nã.1 'correria risco a 
·instituiQão republican:t no Brazil, si o resul
tado dellas fosse igual ao desta? · 

Entü.o no Pttr<t não havcl'ia e;cr~vo . .;; sujei
tos (t prepõtcncüt do rnandôes avont1i t•oiros; 
só existiriam eleitores indopondcntes, etc.'? 

Felizmente ha muito j1í. foi dito que a 
palavra foi da.tln. ao homem p:n•a oceultar o 
seu pensa.mouto! E deste direito, si' direito ó, 
abusâu o contestante. . 

A 15a secÇão runccionou na casa do cidadão 
Firmino . Jos:~ ·Rodrigues, quando o logar 
designado pai' a. ella ~u.nccionae; desde. 1899, .ê 
à escola municipal . do profeosor' . Ricardo 
Ramos Cordeiro, no logar Mahú, :Oomparece
ram 230 'eleitOras, tendo deixado .·. de votar. 

. apenas s1ús; c todos esses eleitores :votaram 
no candidato . contestante .! Como são. Jnde~ 

·peiJ.dentes esses eleitqres·! · 
Tenho chegado ao fim . doex~me ,aque me 

· propuz, escalpelando ·· todas as inverdades 
· contidas l!.a longa cont~stação. _ 

Camara . Vol, V 

Era irrtpossivcl fazer umtl'ab::tllw p3deito • . -
quando tmim de examinar tão grande somrna.. ~: 
de documentos, tantas actas que <>.hsolu~a
mcntc não .. conhecia, e comparar esst:!~ . 
documentos e o .:r dizeres. da.::r-actas com as-: . : 
allegP.Ções da coi1testação. · .. . ' 

A Çummisslo benevolamente dcsculp::trá a<·< 
inco1•rec(ão da linguagem, as. faltas, os errós-~ . ::. 
que cnc :mtr~r, pois não me foi possivel nem. ,. · 
rever o que e.scr·evi. .. . .· . . 

Sialguma phrase ou alguma palavra se .. 
me escapou .. que pa1•,~_ça menqs attenclosa, . 
pcç;) desde .iú desculpa. 
Resht~me a última questão. . . . . . . , -~ 
Vamos della · nos occupur dQtidamente~~ ,,·,·-7 

tende, porqm, j:.i. ém nosso -favol'-julgados,. 
da. Cama.r·a. ·· 

A QUES'Í'ÃO~ DA INCO?.'IPATIJ3ILIDADE I)O . 

CANDIDATO. DIPLOMADO 

Invocando a. · lei n. 35, de 26 de j~neú~-;)~ 
de i802, ·que prJhibc de · serem votados OS'·. 
magistrados. o c:mtestante propugoa a in :-'·_ .. ,. 
compa·mmdade do candidato diplomado com .. 
rund"'mentoelli que, tendo sido p:ocui•ador': -~ ': . 
get·al.do Estado <,lo ParA, era ipso (acto ·m <\- : .' 
rrist I'UU O: . .. · . · . 
"' · Ora, a questao (lessa incompatibilir.lai~c- · 
.por a.nalogia j<í. .foi decidida soberana o ·suc--
coS:$ívamcnte nest:l. Ca.mara., em 1894 ~ · 
quando élla approvou o parecer n .. 36, que • 
reconhecia Deputado pelo ::;o districto de · 
Pe1;nambuco o 01< Arminio Tavares, então· " 
pr0cm·ador g~ral daquelle Estadó, em 1897 e ' · 
1900, quand~> elh, conl'ormando-se com })a
rcccrcs unanlmcs de sua:3 commissõcs, . re~ 
conhoceu Dcputa,rlo pelo mesmo Es tado : O·· 
SL'. Julio du Mello, quo ainda oxct·ce aquell~· 
cargo . . , . 

g tão lH'Ofundamente calaram no espírito
publico semelhantes decisões qUe a mesma>< 
Çnmara nem mais di:3cutiü tal questão . 
quando tevo de reconhecer Deputado pelo . 
Maranhão o illustre mo.mbro da honrada.: 
Commissão üc Poder·es, Sr. José Euzebio, 
que . igualmente exerceu então o cargo de 
procurador gJral daquelle Estado. · 

Não altera os termos da questão a maiot• 
ou menoí• amplitude das attribuiçõe.i · confe
ridás ao prdcurador· gera·l, desde que entre 
ellas não 53 .ache a de ~lecUir, a dJ julgar•: 
quo ·· 6'uracteriza o . magist,;àdo,- o rrieml!ro, 
do Pvdee Judiciario, que foi - pi•ec\san1entQ< 
ó. que a lei teve em vista · incompl:itib_i.;;;,: 
lizar.. : . · · . . · ·.. . . .· . . . · 

No Párá aqucllc funccionario só usá #s- · c 

. faculdade.{ proprias ao chefe d.o ' tninistei~io · . 
-público, . encarregàdo de -defender junto aos,_:.. ,• 
tribumies c juizes os direitos da. sôciedade,.}: 
do Estado e dos iricapaze.:;. · Duyidamos que .· ;: 
essa organizaÇão dad~··ao ministet•io publicq< :. 

.. ~6 . _. 
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.; daquelle Estado divirja da adoptada pelos gistrados. aquella , constituição dispõe, em 
:.outros membros da Federação. · seu n.rt. 36: . 

São palavras do parecer pBlo qual foi reco- «O Poder Judiciario do Estado t~râ por 
nhecido Deputado por Pernambuco, em 1897, orgãos: _ , _ 

· .. o Sr. Julio de Mello, parecer assignado pe- 1c, um Tribunal Superio1• de Justiça, com . 
los Srs. José Murtinh :), Rodrigues Fernan- sêdo na capital, composto de se·te membros, 
des, Olegario Maciel, Castro Rebello e Callo- que terão o tratamen~o _de desembargadores; 
geras: «Mas, tivesse a refm•ida lei ampliado 2o, juizes de direito e substitutos des~es nas 
as attribuições do procurador geral, .isto não comarcas·; . · . · · . . 

· .lhe darb o caracter de magistrado, e desde 3o, jurados, que decidirão de facto em ma, 
. qJie a lei não o declara tal; não póde ser elle teria crimina,l; . _ · •·· . · _ _ . 
· apanhado pola incapacidade electiva esta' 4o, tribunaes corréccionaes,como fôr deter-
. tuida_no § 8° do aet. :30 da' lei n. 35. . · minado em lei ordinaria.'> · , 

A lei que e::;tabelece incompatibilidade ~ ~E' · no art. 40 que aq1.1ella lei basica do · · 
eleitoralé, e nem póde deixar de ser, res- Estado estaoelece: - · 
trictiva de direitõs, c é principio de. he1·me- «Pa1•a representar os interesses do Estado, . . 
neutica jurídica que a lei que restringe di- da Justiça, dos menores, dos interdictos, dos . 
rl>itos não é susceptível de interpretação ausentes e das massas . fallida~, perante · os 

. ampliativa, por deducçãoou analogia.» . juizes e tribunaes,Jica creado o Ministerio 
:Foi,preconfzando neste principio de herme- Publico, que se comporá: 

n~ut_!ca, que a -presente e escla1·~cida Com- _ 1°, de um procuradó1• geral do Esta.Jo. 
m1ssao .do Poderes firmou, ha a1nda poucos ' 2o, de promotores publicos, curadores 

; dias,. e unanimernente,_ o. parecer que reco'"' geraes dos o1•phãosr · interdictos, ausen~es~ · . 
nhema Deputado pelo_ RIO Grande:d? Sul o das massas fallidase de promotores de _re~ 
Sr. general Moura, ,nao o declarando mcom- sidúos-. >> . .. 

:pativel .I!or ser men;t~ro~ do Supr~mó T_ri- Alei estadual n. ·15, de 1,4 do janeiro de 
bun~l M1htar, que _ altas JUlga, d~c1~e, p~o- 1892, destingue bem ·dos magistrados os 

. ~ fere sentenças em ce1·ta clas::;e de cr1mes . membros do ministerio publico, por estas -
Poderia hoje esta mesma commissão mu- palavras, que'sãó as do seu art. 7°: · 

· · dar de parecer até ao ponto de declarar in- « Só ao governador · do E;tado compete 
· coinpativel, por equiparavél a magistrados, a concessão de licenÇ(tS aos magistrados e · 
. quem não julga, não decide, nã.o profere ~nembros do minist.erio publicÇ).» .· 

" · sentenças ? Essa distincção encontra~se · tambem na. 
Não é exacto que a ConsÚiulçlio paraense lei~ estadual n. 77, . de 5 de set~mbr~ . d~ · 

considere magistrado o chefe do ministet•io 1~e~mo anno, ~ue, <!_Ispondo para . a sua. _es ._.· , 
. publico como falsamente affirma 0 contes- tre1ta esphera e nao para aquell~ de que , 

tante. ' . ··· ,. _ nascem o~ _represen~antes da_ Naça?, decla: , 
· Ell<t concede-lhe apenas a categoria, isto rou, 110 set~ . art.~ • que .nao ,Podmm se:.-
é, as honras, 0 tratamento, fôro ~ - venci- votaclos, ~nt:e out1os, ta-es co~no _ospromoto~ _ 
mantos dos membros do Tribunal Superior res pub~co:;;, <~ os desembargador~s? o pro 

. de Justiça. c~ra.dor geral do Est~do e ?S JUIZes de 
Si algnma lei declarasse incompa.tiveis, dlr~tto.» ·. ·· .. _, . . -. 

, para os cargos do Deputados 0 Senadoref:l, S<nnell~antemcnte, _a -ler doEstad_o n. 455, 
os generacs do exercito ou da armad<t, nin- d.e ll do Jun~o de 18:8, :m .que_ fo~ c~n.ve~:-

. guem, cel'ta.mente, lembrar-sc-hia de affir- ttdo m;1 proJecto de reorbamzaçao J.U~IC~arla 
ma1·, com seriedade, que ipso facto não pó- d~}av~~ do conte~ta~te, cont~m as se0 UillteS 

· diam ser eleitos os Srs. Campos Salles, Ruy dt:spos1çoes: . . . • _ . . . . 
Barbosa e Francisco GlyceJ'io, que são gene- «Art. J.o .t\ adnumstraçao d;1_ J!!Sttya d~ 
raes puramente honorarios, nãoeommandam Estado do.P~ra é con,fiada aos se~mntes trt-
miliciàs. · · · b-qnaes e Jmzes: 

_A Constituição· e ·reis judiciarias do .Pará ·r. ··Senado i . 
· teem, âo. cóntrar io, a preocupação de sepa- li. Tribunal Mixto ; . . . 
-raro conceito do-prooccm•ador geral do de lll. Tribunal Superior de . Justiça; 

· membro do Tribunal Superior de Justiça,, IV. Jury; _ . · 
··<> do D?-inisterio publico dó do Poder Judi- V. ,Tribuna.es Correccionaes ; 
ciario. · . , . . . VI. Juizes de direito;. . 

E' assim que, embora subordine errone~- VII. Juizes substitutos . e .supple11tes deS.: · 
• mente á epigraphe- Do PoderJudiciario-: tes. » . . · _ · 

·.as disposições em que cogita 'do Ministério Art. {lo (Sob a epig,rapbe-Dos (·uncciona~ 
Publico, inclus.ive os simples promotores ~·ios e auxiliares daju*tiça) «São funcciona.~ 
que :qinguem considerará certamente ma- rios auxiliares da. justiça: · 
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I. No_ TribunalMi:do: o procurado1• geral Elle estuda com: todas as r.ainuciases3a·quei
·do Estado, o secretario e officiaes de justiça t~io de incompatibilidade, de modo a satis- · 
do Tribunal Superior do Justiç:t. fazer o proprio contestante, se não quizer 

li No Tribunal Superior de Justiça: o pro- ~evar demasiado longe o seu egoísmo. 
,curador geral, secretario, amartaenses, por- · . · 
teiro, eaürivães e officiaes de justiça~ . Termina a contestação: pela all!')gação de --

lii Em cadacomarcfl,um promotor publico, que, havendo decorrido os·trabalhos da junta 
etc .. , t.abelliães de judicial e notas, ·partido- apuradora das 8 horas ás 10 1/2 da manhã, 
res, sendo um distribuidor e outro conta!Ior, não .poderiam tm• sido fielmente ·observadas as 
:porteiro e officiaes de .justiça que forem ne- formalidades do art. 44, da léi n. 35, de 1892. 
cessarias, ête., et'c~» _ · E' essa uma questão de lana capri1ia, pois con-

Ora, ahi temos, ·pelas . pNprias . palavr,ts testaçõas não tinham sido apresentadas á 
·da lei e do contestante, o procm•'ador geral junta apmàdora que, portanto, não tinha 
(lo Estado considerado, não magistrado,: mas mais a fazer sinão, feita à leitura das au
simples auxiliar da justiça, e neste- -ponto t.líenticas, (e para_ isso nc1,o era necessa.rio 
·equi:parado aospromotorespublicos, aos ta- muito tempo) contar·os votos dellas constan
belliães, escrivã~s, partidores, contadores, te,;, sendo certo que peloart. 44- citado, a 
-distribuidores,' . porteiros e offi.ciaes de· ju3- isto rcduz'-SB a. funcção dá. junta apuradora, 
'tiÇ{J.. .· . - sommar voto.J e. mencionar qizalquerdu~ · 

A :mesma lei CJntinua ·a diatinguil• entre vida sobi·e organização de mesas. . --
magistrados e membros do niinisterio . p11- · · A'. honrada Cpm. missão·de.·· Poderes competé 
blico no.art: 199, assim concebido: · examinar si o trabalho da .. junta apm·a.dora 
. «Nenhuma . autoridade de ord~ni judicia, foi ou não'.bem_feito. O que, porém, 'nin:... 

ria, do ministi:mio :publico ou serventuario de· guem, a não set• o contestante, poderia affir;. 
_justiça poden~á.entrár em exercício, etc.» mar é que aquella tenha, por qualquer meio,.· 

Ella o faz ainda no art. 205, taes são os violencia ou subterfugio, recusado .receber 
seus t~rmos: . . _ .. · . , protestos de .. qualquer- interessado rro 

·«Os cargos de membros do Tribunal Superior pleito .. · 
de Justiç~. juizes de direito e prqcurador ge- · De facto, nos termo.3 dá § I o do .art. 44 
raldoEstado :são paepetuQs e ina.movíveis.» E, citado,. f0ram .. publicados coni. -anteceden
·quando providencia sobre remoções permu- cia de tre:,; dias; na _ imprens~'t ·. paraense, 
ia.s e disponibilidades, eil1prega otermoma~ eJitae~ ccmvocando o.~. membros· -da junta. 

· :gistrados,. de modo a não pode1• nelles abra- pa.ra reunirem-:-se no·. paça·. rnunicipal. ás 8 
ger o procurador geral e os promotor:ls, pu- horas da.ma.l).hã do· dia ~- de abril. . - _ 
.blico. . . • . . .• . . . . • · .. . Nem isso· é,posto em duvida;_ pelocontestan;. 

Allega o contestante que o procueador te; que é o ·primeiroaconfessar que-o Dr. Gy
:geralé vit<.tlicio, como si este facto pudesse peianô Santos, portado1• de auiihenticas· ou 
:por.sLsó eq_uiparal~o aos magistrado.s. . · protesto, só a:lli eompare~eu ás lO l/4. se~ 

Ha juizes; verdade.ü·os nutgistrados, taes ·tnelhante tardttnça on revelia',- de·ddia in• 
são os juiz e:~ subtimtos, qut3;: entretanto;. não desculpa·vel . e. inacredita vel mesmo em um 

,gosam do privilegio da vitaliciedade. chet'e político tão . tactivo e a1•guto como· é. 
De. outro lado, cqmo o ·pr.õcuraôor geral, aquelle, ou demonstra o a1•tificio combinado 

·são vitalícios os tabelliães, os· €'Scrivães e os entre correlígionarios do. côntestante para. 
contact·ores e distribuidores, ;_pelo))1<3iros o impi•e::;sionar a opinião de extran11os com 

·-é o da cidade· de Bêlem,.;...que, como aq1.1eUe, uma' pretendida denegação de justiça. 
são considm•(!.dos at~xitia1·es clajusti·ça~ e, en- ·O St•. Dr. Cypriano Santos sabia . muito
:tretanto, não ha hermeneútica que os. consi~ bem que, si apresentasse á ,junta apuradora 
-dere, magistrados, ou de ·qualq;uer fórma. suas authenticas e protestos, elles seriam 
incom};lativeis· eom o cargo' de< deputado. immediatamente estudados . e .posta; a nú· a 
.-:Essa· vitaliciedadeé,"a-o contra;rio·,.umara..; sua inanidade. Isso importaria· em de-wresti-· 

· :zão p~ra que não se conside1•e incompatível ,giM\ tornando ·conhecidas desde logo; _as 
o procurador gerai, pois; sj a não tivesse, ·armas:!Io contestante, que, longe do theatt·o 
incidirfa.na. disposição· .do art. ·. 30, n. IX da.. dos acontecimento:3,. pr-etende,·· usando.· da· 
;lei n. 35; de 1892 que impede·. de ser votaáos · surpreza,. confundir, o·. adversa rio e os seus 
« os· fnnccionarios administrative-s ·. federa:es- jui'zes coni a exhibição . de documentos ir'f>i

•OW esta<l'ua~s •.. démissiveis independente• :soríos, comargumentos quB não resistem_a 
mente d.e'sen1ienÇ,a (~d nutum) nos respecti~- ·uma analyse' séria, e com a. allegaçã<r<fe 
\v'os·Esi!id03'~» •. · .• · .. ·... · . ·. · .. · . · .. · ·. . :crimes· e fr~udes· puraiuente phantasticos·. 

-Em uma palâ·vra, o c__ontestado- faz suas as- : Nada vale o· p~otesto do Sr. Dr. Cypri3;D:o 
f.Palavras- do parecer n. 36: de 1894', acima 'Santos, como· em geraL nada yalem os' sim
.alludidó, pelo quàF foi re~onhecidB_- deputad:o 1>Ies· protestos desa;compan'hados· de pr~va, 
_por pernambuco o Sr··, Arminio· Tayares. 'simples I!J.edidas· assecura.torias dc'direitog, 
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que 11ão admittem no seu proprio corpo as ·do Pará, onde tcnlw- pa.ssado tódos os annos'
contestações da parte advm·sa. Por que re- ele minha vida public<t, onde tenho consumi~ 
-logio ter-~e-bia guiado aquelle senhor, que do todos GS annos de minha oxistcncia puliti"-c 
diminuo de um qua1'to do hora (apenas; ca,_ein1ucta, pelo bem pulJlico o pala libordad0 
valha isso!) o tempo consumido pelos tra- nos tem pós- dó Imperio, rm- Iuc~a pela sãs_ 
lmlhos da .junta ~qmradora? idéas da democracia, agora, sob o novo· ro-

Si foi o relogio da sua política, não admira gimen. " __ - _ 
que elle ande atrazado, muito atrazado. .. · l\Jais tio qüc a midm pro]Jri<t caus~\que, á· 

Srs. membros d1. douta Commissão · do muitos ha de parecer que eu só venho a de
Poderes! A fl'a.ude ele-ito1·al, ilizem todos, feilder aqui, é certo que advogJ os direito:ll 

_está. abastardando o regimen republicanJ ; du eleitol'<~cJo paraense pugnando pela >'er~ 
~o recor:ihecimento de ;Deputados sob -·o cd- da:de e pela pureza do reglmen r·epublicano,. 

--~terio d::t politica dos governadores·,--,-accres-. que sem as garantias essm::ciaes do ex.erclcio. 
· centam-, :mcrifica em vari0s casos a Ju.::- do suffragio; lu1, de sçr uma ·palavra "\'11. . 

tiça c crêa um~t olygarchia inter-estadual, A Leão X dizia uma vez :Machiavcl: con· 
que _só lJóde ser funesta ao paiz. Cuidado, .servae ao. povo a app<n'{mcia das eleições,.-

. eín bem das instituiÇ'õcs c em b~:m dessa mas fa.lática.e -o.;; . resultado.> se vos forem 
propria justiça desprezada. Não ide, por ttm c'ontrarios, quer comprando, quer alterando 
movimento de reacção ex~tggeradissima, de- os .votos 003 escrutini()S. ~E 0 escriptor, que 
pura1· um candida.to só porque 0 é de um p_ar- recordft es;.;as pali1vras, assim commenta :_· 
tido dominante no Estado, para o qual ele" «Quantos -príncipes, quantos ministros,. 
geu Governadoi'. Esse partido foi 0 que or- quanto·~ pequenos maclliaveis de aldeia não 
ganizou o.-Par<í e-tem encaminhado aquella. toem· p.osto em pratica esse .consélho para. 
terrá, no regimen re]mblicano, para os gt·an- conquistar 0 pod_ er ou p(l,ra conservai-o ! >~ 
des progressos que ella attesta. Lembt•ae-vos -
de que, ainda. no ::mno ultimo, foram aqui Taes seriam rigoro:>amente as palavras á 
incontestadas e desde logo reputadas liquidas applical' á situação p:>lit\ca., Iamentave! e. 
e~eições feitas por esse partido em condições triste a qüe, em materia eleitoral, tom 
muito maisdesfavora.veis que aquellas em chegado o Estado do Pará, Out'rora tão-re.:;péi-
que se deu o pleito ora em estudo. · tado e ·apontad_o como digno de ser imitado .. · 

Houve abusos na ultima verü1cação de Nem &ei de outwmembro de Federação onde; 
poderes? .Cumpi'C reagir, não ceder á inftu-' mais do que ·alli tenha sabido enthronjzar.;se· 
encia dos maus precedentes. Homens pu- ·a fraude, convertendo os comicios' cleitoraes' 

_ blicos, de resp"nsahilidade immediata no em verdadeil'as farÇas, onde a liberdade, a· 
paiz, não podem querer le_var á c.Jnsciencia direit() e·a ,justiça são sacrificados aos hlte~ 
da Nação a convicção de quo tudo está per- res_ses illegitimos de mu grupo que conseguiit 
dido. · , · apoderar-se do :_poder, convertendo aqu~lla _ 

De fazer justiça, em um- caso --isolado como porção da, Republica. em· uma feitO ria, onde -
.este, não podem provir male.3 que autori- é 'let'tra. mo~·ta ·a Cor~stituição e . d~ nada 
zem · de antemão umá transac<,lão com a valem as le1s garantidoras do direito do 
pr_opria conscienci.a. , ,povo. 

Dae''<W meu. partido e ao meu Estado o Do primeiro ao ultimo actõ do processo 
_que elle tem a esperar do criterio da_ federa.- eleitoral, do inicio da qualificação dos·elei
çã.o em que vive. . tores ao acto da apuração perante a. junta . 

. Eu confio na. saherlori<t da. vossa delibe· que a. lei crcou para a somma dos votos~ 
ràç:ão, que se inspirar(t no culto rigoroso do tudo é feito contra, direito, em desacccbrdo. 
diPeito. · com a lei, i_mperanuo: em tudo a fraude a_ 

Rio, t:i dejunho de 1901.- Jot.io llosamwh mai oscandJ.losa. - . . . · 
de Oliveim. Por um lado lá vcreis municípios ·onde, 

nunca se procedeu ao alistamento eleitoral,: 
· - fn.zendo-se eleições,· cujas a.c'ms accusa.m :vô,-
Eleiçoes _do 1° districto do Es~ado do Pará tação extraordinaria.. _ _ -· - _ - ·. 

CONTESTAÇÃO 

Exm. Sr. Presidente e memb1~os da. ta 
Commissão- Nenhum -.sentimento ('goistico 
aconselha. a minha conducta, quando, peran
te a Camara dos Deputados, compareço a 

'defender a eleição que levantou o meu nomo, 
. honrando-o com a, escolha para mais uma 
-vez occupar um dos Jogares de menibro 
_desta Casa.· Como representante do Estado 

E de outro lado· ve1'eis que- são alistados
cidadãos incaprizes . sem as. formalidàdes .le
gaes, sendo·· c::numum a inclusão de nomes:
fantasticos no ról ·. dos eleitores, muito.s . 
vezes superior om numero á populaç)o. 

Não ha. recurso que não seju. posto em 
pratica .para imp~?dir que aos .que não_. com: 
Iliungàm das idéas dorn.inantes a.c.tualmente. 
no Estado,· seja permittido exercer :· essa. 
funcção social do voto. 
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. Bom sei que não é _ privilegio da Repu· (tue.rccursm lânçara.ú1 rnãos .os poder~spu-
1JliC:i1 Bettzileit>.t, es;;e svstenu de fraude .elei- blicos do Estado p:u'i1 yicbrin. nos pleitos, 
-toral contra o quàl ·ta:nto se grit~.nia no impedind•) o livr-3 cxercicíJ do direito .--do 
tempo elo Impel'io, quando ·uberaes.on con:- _lcoto . ' _ .. 
ser va•lore.~ pnticavam be~;' Jnfra~çtíe3 de lt~i Ainda, iJ:1l'CCi::( cscá.sso C. improficuo ore~_ : 
~ commottia,m tão . graves f'altn:s co~traa .curso d_n, fraude, . o governo · empr.egou <t 
moral c o; bons .c.)stumés. · Ne:n esse ú · um forra. . -_ · _ -. · ·._ .-· · 
mah>(J cb·nos.'3o p:tiz, nem é s:)dos t !3mpos B'anclós- de individÚos' armad03 encheram 

.·f.lUG cJrrem. . _ . . . os locae.) ónde funccionar<im as secções eleito- .·· 
Não ha, muito, di.r.in, um · e~criptor, rcfe~ raes: c p~'oximos _a . ellas o governo iez 

·.rindo-sD a•Js.costnmeseleitomes de FI'a.nÇa: pqs1iar força artm~da -esta(lual e municipaJ, . 
\( A. CJáupç~ão ·eleitoral é ffi11it'a.<3 VCZ6S proce.BO este reproduzido por oecasião da 
-:a.compa.nharl<t (le ftla.ule.. Fazem votar os l'eunião elas juntas apuradoras. · ._. . 
mortos e .os ausentes, onch~m-se as urnas de 1'oda a população da, ·ca,pital do K;tacb fo~ 
codulas antes que tenha começado o · acto da testemunha da escandalosa fraude e a nunca ·
-eleição súbstitúom-se cedula~ l)reparadas <is Yista ostentaÇão de força, . 
.que f'ol'am _lançadas na · urn:L>depoi.~ d~? ter l~ão era p::>ssivel, porém, ma.nter omesmo 
feito evacuí1r a s:tla s~b qualquer pretexto ; pro::essJ <111e obrig<LV<t o governo dar p1'ova::: 
A composição d.as n:iesas, que tem uma gt·ande de sua inter-venção ; e1•a mister Mscobrir 

:.imp::Jrtanc.ia é mui.tas vezes feita · de um outro que,_se11! prejudicar o resultado; pu..; ' 
modo fmuduiento >L Dir:.se-hia' uma pintura. desse, p:>r outro larlo, nãJ tJrnar paitent~ a 
do que · se pratica no Estado. do P<nú , de attitude d) governo~ . . · _ · . . 
ee1·to tempo a. e3ta. -parte. . . . . - SJb o pratexto da existencia -de .títulos · 

Na exposição minuciosa que eu tere-i .oc- viciad()s queprecisavani se;.--recolhidos, pro-· _. 
·-casiã'ode . f~tzeL' pa.ea apó1ltar á·Camara.d.os mulgou-sea, lei n. 727, de 2 de _abril de-1900;··· 
Srs. Deputados os victos que ·acompanhal~am cuja.sQ.isp_osições b~m revelam o intuito que , 
todo o processo eleitoral de 8 de aWll,de(- a iilspirou. Doc. n. l. . .· · . _ · .-~~· 
xarei manifestos· os. recursos multiplos e va- A lei federal- deteriiiina qu3 o eleitoral'-
rios - empregados · p:u;a · falsea1• a eleição :e mado de titulo seja a~mHtid() a ·v.o~m· . ain~la; : ·-
illudi'r a lei. . · ,_, . _ . . ·-- • _ · ·· ·quo não conste da: lista de. Qhamada; ,art: 43, 
· ... A tal}lonto chegv.u ·o des1·~speito á lei que: § 4°; 1ein . . 35, de 1892. . . : · .· . · 
ha; m'll:nicip!,os oncle -.nem· cons\9. que fo.ssem Anovalei do Estado;porém,nã'J pel'Jnitte . ~ 
nomeados mesa_rios,. nem designad<:l.s ãs sédes qncvotê sinão o eleitor Ctl.jo nome esteja 
da:s secçõas elcitoraes desde ·1899, ·outras em inclui do na lista, podendo no .· caso de-omis
que se _1.!-lterar\).m as mes:..s eleitas naquelhi são, fazel-o peeante,ó tabellião, em ,mãos de .. 
-época, · e ainda ou.teas onde nem ao menos quem depositará o"ti tulo, o qual será en- :. ·. : 
J1a apparencia de raunião de mesas elei· via.do ao podet' ou jnnta apurad-ora (art. 2° . _ 
toraes. · . . · · § 4<>; lei n. 7~7. de.)900). Doc. n. 1. .. . 
- . Muitos são os casos: é c6mnium no Eshdo A vez primeira,qne posta em execução essa · .• 

-do _Pa.rá, em que as eleições são mei.'aD113llte· lei, veiu, confiem1u' aquillo_ que havia affir:. · 
:phantasticas. · . '_ ._ · - . · • ·. mado,no Senadoquando·conibatiâ. o peojecto. 

-- NJ dia - designa<lo p::tra o pleito, deba;Ide convertido en't a lei n. 727, leide fraude, 
J?rocuràm . ós eleitores · acompanhado_~ do* uma rede para apanhar os titulas eleitoraes 
tiscae;; dos ca.ndidatos -as mesas nas·.s::iJes para impedir quevotem, porque tles titulós _ 
designadas, ·onde, ao merib3, . isto _foi fe_ito; não mais serão restituídos. 

Escoadas a:~ horas e redigido o respectivo Com effeito, eleitores foram em·massa ex-
:}Jrotesto, retiram-se · certo de. que, em tal· cluidos dos listões, ~egündo a expressão da lei 
_:ponto, não __ houve ·- el~ição. Com surpreza e n. 727,enviadoJ pelas intentlencias ás secções 
ass0mbro, vem . dia.s dep::Jis publicado ore- eleitoraes, por occasião de se proceder ;1.· 
.sultado da eleição. re:tlizada em scmelh.ante eleição para Governador,-para forçai-os a, 
ll.og.1r ._ .-_ . · . · . . . · fu.zendo a décbraçio . de votos perante o tn.-. ··· 

_ Co~n .todo o desplante os cahà.s elei·toraes , bellião, ficarem prJ1iados Q.e seus titulas. · _ 
:fizet·a·m: llmpo o trab.üho, arranjando actas Assim é que só nâ · capital _ 746 eleitore:;< 
falsas, assignando · noineJ ficticios de eleito- fizer<ún d-eclaração de voto; deposita,ndo os · -· 
!'es, como presentes. · _ _ · ·. _ ·--~- --· __ -. -· .. · titulos_que, .na fôrma da; lei, foram enviados 

E' o requinte da fraude, pois é muito com, ao Presidente do CongressJ . que não os de~ ·-
mnum no Estado do Pará., actualmente: · yôl v eu até a. época da eleição. (Doe·. ns; 2, 3 · 

Lil aporfeiçoaram-se todos os processos: e -4.) · .. · . -. _. . 
_postos om pt•atica:om outt•us tempos. · -A citada leino §5° . do art .. 2o dispõe que 

Nas olelQõos proceclidas em 1899 e 1900 -immeiiatamente depois da apuração o pre~ .· 
·foi publico e noto1•lo om todo o paiz, porque sideilte dajunta ap~Iradora .resti'Cuirá os ti;.. · . 
-em todo so ll,ivtllgvn, gL•açu.s tt imprensa, de tulos aos ~abelliães, afhn de se·rern e_11tregues-
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.. 
aos seus ·donos, sob pena de responsabilidade, j Aos quo pensam que o no:sso regimen, an·· 
salvo se reconhecer que sã.o falsos. · nunciado como destinado a reforma~: os mãos 

A apuração teve lagar em fins de janeiro, costumes do tempo do Imperio c _apurar a . 
mas a.té a data da certidão (16 de abl'il} não regeneração moral de noss<t patria não pôde · 
tinham os tabelliãcs recebido os títulos o set• n(l. p"atica o contrario dos bellos prin- -
ássim ficaram privadps de concorrerem ás cipios em que se baseia, resta. a esperança 
eleições de 8 ele abril, só ilas secções da Ca-· de appellar para os tribunaes sup3riores 
pita.l setecento;; c quarenta e seis cleitot'CS onde essas causas tcem p0r forçá da ser 
que acreditaram na. seriedade . dos poderes decididas, para est;1 c outra. casa do Con
publicos do Estado. · . grcsso onde n, voz do pati.·iotismo fallp, mais 

Não ha no Estado do Pará, nem póLle ha- alto do que os interesses inconfess~weis dessa 
.ver, deante da Constituição Federal-dons politica que se quer implanta.l' no Estado do 
alistamentos eleitoraes. O alisti.unento é Pará, em guerrª aberta. contra os repu
um só. blicanos histodcqs e onde .iú. é crime applau-

Todo e qualque1· titulo que fôr expedido dir-se. os Sorzedcllos -corrêa e Lauros Sodré. 
em virtude do i.l.lista.m(mto fcdct·al. devida· Si não é permittido opp;n' a Republica ~o 
mente concluído, habilita o eleitor a ser ad- Impe_rio procla.mando-a o regimen da vir
mittido a votar. tudo, é certo que maiores são nesta fórma 

Ist·J, po:·ém, não se deu no pleit') eleitoral de govel'no os male.3 quando ficam corrom-
de 8 de abril. pidos e viciadas as fvntes ela soberania po· 

Inventaram os títulos a.zucs; não por amor .pular, de onde só podem emanar os governos. 
ú verdade eleitoral, não pam fazer desap- E' ilccessa.rlo que, pelas suas decisões, 
})arecer os titulas falsificn.dos,sinão para mais assentadas so hre_ o.s pl'incipios do direito. e·. 
f<;cilitar a fru.udc e como meio de impedir da justiç<t, inspirados pela boa e sã moral, 

, de exercerem o direito de voto eleitor'es quo o Poder Legislativo ensine o p:_.vo a amar á 
teriam a ingenuidade de trocar os titulas Republica, castigando e punindo a· framj.e 
-brcmcos,entregues om 1899,pelo azul dó~alis- eleitoral, contra· a qual são impotentes todos 
tamento de 1900. (Doc. n. 4 n .. ) quantos:l.utam nJ Estado cJntra os governos -

. Posto a lei refira-se :1. eleição estadual, q oppressores. __ 
, certo que no unico alistamento feito .em 1900, E só assim a fé nas instituições politica.s 
· os uriicos titulos distribuídos foram da côr augmentará. 

indicada. nn. lei csta.dnal fazendo-se a. substi· rl'las ainda não bastaYam esses meios para. 
tuição dos anteriormente expedidos sob o garanti_r o pleito de abril. ' . 
pretexto de existirem muitos delles vi- Receioso de que o re;;;ultado realda eleição 
ciados. nã.o . fosse favoravel, como nãõ o foi, e na 

Assim preparados ~dispondo da Interülen- eleição de 15 de novembro e nesta, aquelles 
cia, fizeram aunnnciar que taes títulos nã.o g_u€ dil'igcm a polüica dominante no Estado, 
sel'iam recebidos na (3leição federal, mas ao tratou-se ele lança1· mão <lo outro:; recursos. 
mesmo_ tempo, não distribuía novos títulos. Era preciso apoderar-se de todos os mn-
(Doc. n. 5.) nicipos, ter o:~ intendentes para impedi1• as 

reunião das mesas ele-itoraes, j(L atGerando . 
as loca.es designados, já . falsificando as listas 
dos eleitores, já enviando os . papeis para. 
a eleição. Onde não po<lin.eontar ·com resul
tado ra.voravel, já, fina.lmente, organizando 

Esse a vi só porétn só servia para os que 
não applauclem a. politica ruinosa dacp.1elle 

.1·ico EstadJ, porque os situacionistas foram 
todos a~1mittidos a Yota.1· com os títulos 
azues, em algumas secções eleitoraes na 
mesma occasião em que . a mesa recusara 
receber os votos de eleitores ela. opposição. 
sob o pretexto de 'nã,o set'virem taes titúlos 
pará: a eleição fed€rRI. (Doe. n. 6. ) 

Debalde a. imprensa reclamou a entrega 
. dos titulas, debalde cidadãos procuraram re
ceber esses ou nQvos titulas. Nada consegui
ram e assim ficaram privados do exerCi cio 
do dirBito de voto. (Does. ns. 7 e 7·a.) 

Ta.es os rccursvs, tacs os processos, gt•aça.s 
aos quaes con:-;eguem pcl'I)etuar-se no poder 
os chefes do uma política. odiun ta c pe(!ue
nina qu3 pal'a ;o;ervir aos seus interesiles não 
recuam dea.nte 'dos actos mais condemnaveis 
que compt•omettem a Republica, íalseandó' 
os seu_s principae3 fundamentos essenciaes; 

noYamente as mesas eleitoraes. . . · 
O 1 o di!:tricto comprehende os seguintes. 

municípios:· Capital, Vigia, Collares, S. Cae~ 
tano, Uuruçá, Santarem-novo, Ma:l'apanim, . . 
Mar;acanan, Guatipurú, - Salinas, Bragança~ 
Viseu, Abaeté, Majü., Ací.\rá, Igarapé-mirim,. 
Carnetá, Mocajuba, 'Bairão, S. Miguel, Irituia, 
S. Domingos, Ourem, CurralinllJS, Muariá;. 
S. Sebastião, Cachoeira, Moussarás, Ponta 
de .Pedras e Soure. 

Nos municípios mais importantes p-ol.' sua 
população e riqueza não foi favoravel ao 
partido quo apl'osentou o candidato diplo
mado a eleição municipal, de sorte que, não
podendo contar com essea .elementos .neste 
ffi1lnicipio para a fraude, tratou-se de que o 
Congresso reunido em janeiro ·· não . cogitasse-. 
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de outracousasinão ele .fazer cle3apparecee- Si os municipios fossem effectivamente 
esses· emharaços elegendo intendentes 0s autonomos, elles poderiam ter a pretenção 
membros dos conselhos municipaes e extin- de influir sobre n, verdade eleitora.l ou, ao. 
guindo ·município no lo districto. • · menos, não se ., prestariam ·com inteira, 

Assim é que extinguiu os municípios de facilidade itos arranJos, conchavos e outros . 
Collares, Quatupirú. Monsarás,Ponta de Pe- meios convenientes de' apresentar um 
dras, annullou eleições de membros dos triumplí.o eleitoral, emquanto que, reduzidos
conselhos municip.:tcs l'econhecendo outros a simples rreatur<'. do Governo estadual, 
na CapitaJ, Vigia,,· Bragança, Marap::tnim, obedecem maravílhosamente ao impulso ca-
Curralinho,Abaeté, Camctá e S. Sebastião. prichoso do mesmo. · 

rt - d t - Não hu. duvida em ver perdido o escrupulo 
A Cons 1 uiçao o Pará dá compe encia de pea.ticar a primeil'<'· deslealdade, e.;:se 

aos conselhos· municipae,:; para aptwcw ris. crime de má fé con.t.l·a a: verdade republicana; 
eleições dos seús rnemb1·os d do ''intendente é 
julgar da validade 

1

clellas (a,l·t. 59 n. 51.) o n1aís dependerá apenas de íazee a macllina 
girar inconscientemente no ~entido que se 

O Congres:'5o do Esbdo, porém, i1l'l'ogando- quizer-.» 
se attrilmiçúes que não tem pela Consti- Nos termos da lei n: 35, de 26 de _janeiro 
tuição, aunullou eleiçõei3 municipaes c rc- de 18\J<', procedeu-se em 1899, altin1<>
_conhcccu, ou melhor, elegeu outros para in- aniio da legislatur<t, á divisão dos muni
tendentes e vogacs, bem se comprellencle, da cipios em secçõe:;, indicando-se os ediftcios 
feição I>olitica, d:Jminante. _ em que se devia. p1·oceder. ás eleições, não 

E o -mais curioso· ·ainda. é que a mais podendo· ser alterado, salYo quanto á 
- razão ·que s.ervia :para decretar a. nullidàde designação dosedi:fi.cios por maior foi:·t;a com

da eleição de um município, não. aproveitava provada, devendo, outrosim, as mo;-;as eleito
á de outro, conforme a feição :pol~ticu. do raes organizadas para a peimeíra eleição 
eleito, como tornei patente, Cllutnclo, no Se- servirem para todas as que se ren.lizarem no
nado paraense, combati a serie de projectos periodo d<~ legislatura (arts. 3U o 40 §.3). 
inconstitucionacs por meio ·dos quaes o . A despeito dí1 oxpt·esst~ disposição de lei, 
Poder Legislativo elegeu intoadentes e município honYe em que se consti uirain. 
vogaes ou membros dos Conselhos Municipaes novas mes:~s e na m11ior parte daH que faz 
até quem não obtivera votaçao. parte o 1° tUstdcto se fez alteraçi'to dos ecli-

Assim, })or ·exemplo, a eleição elo intcn-j freios rmterioemente designados, ::>em motiv.o 
dente da Vigia f vi annuUada por· não ter o de fot'Ç<t mn.ior- compt•ovada- corno nos 
cidadão reconhecido pelo Con$clho presta.tlo nmnicipios ch Capital, d(r l3a ião, de ?llara
cóntas de sua g·ostão, considel'arlo <lovcdol' CL panim, da Vigia, de l3ragançtt, do .Mara<:~LilÜ. 
Fazenda Nacional e no- cmtanto o ·cidadão e Sour·c. 
que foi reconhecido pelo Congres5D é úevedot· O. que foi i1 eloiçã.o de 8 de abt·il diz a .. 
a Fazenda,como o cidadão que o mesmo Con- Polha üo .N01·te: 
g.resso reconheceu intendente de Cametá. «0 ple~to de hontcm roi a ratliographia dn. 
-Documentos n:.;. 8, 9, 10, ll, 12, 13, 14 podridão moral dt~ politiquico quo i't~z desta. 
o 15. · tel'ra feitoria su~L, e uma prova dolorosa, 

Vem d-o molde recol'dar o que oscr·ovou, no typica, cb descreclito a quo n,s elciç:õos ello
seu livro Regimen Pederati~Jo, o 81•. _Amat·o garlLill' ontl'e nós. 
Cavalcanti. . . O povo quo não vive elos provento/'\ da ~:li.· 

Parece que o illustl'O oscriptor tinha, deanto tua<;ilo, ClJlC prol'orc a.dc1uirir o sou pfto arre-
de si o Estado do Pm'á. dado do C\h\).vascal onde os1,?io a.tc o pesco~·o 

«Asjuntas ·não aclmittem no alistamento atufados os ma.ndantes e agentes da fl'aude, 
iúdividuos que não. SBjam de sua feiqão po- tão cron·to esii<.'t do desvalot• do seu voto 
litica ou aquelles· contl>a os quaes n;lo se op- nesta. quadra de miserias,. em que ai\ elei
ponham os chefes e delegados do partido go- (;ões_não são o eorollario popular, oblitera.
Yel'nista ; as secções eleitoraes só são .. com- do pelas falsificações das actas,. derrame ~e· 
posta~ dos indicados pelos delegados, reu- titulos por amig-os do poder. e denegaçao 
nem-se ou não, conforme a conveniencia e, delles aos que comungan1 outro pão, o povo,. 
afinal. escl'evem-se a.s acta.s das eleições de diziamos, deixou-se -fica.r na séde de seus tra.: 
accoedo com as· instrLteções recebidas dos balhos, sinão uma parceUa diminutíssima .. ·
dominadores. · • . Isto ê significativo e diz em como nenhuma 

f) Çouselho Municipal faz a apuração e· ex- outra causa no presente, a. quanto desceu\ 
pede diplomas aos que elles consideram elei- nesta.pobre terra o desconcerto ·da . nossa. 
tos.Ha vogaes que nãO sã.o sympathicos ao Gô- vida-politica. . . - · 
verno. NaJa m:tis facil que cassar~lhes os po- O eleitor a quem aintendencianegJuo-_titu-· 
dere.3. Supprime-se o município eannexa-se a lo por não :pactuar com o sacrifi.cio dos nossos 
oU:trl> de melhor quilate politico. brios, votando pela victoria. deuma politica... 
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que é a de:::gt•aça, tllt sua. terra, esse não ·Essa a.ltcraç·ãu nãu olJodocou. p:Jr<~m, ao 
pódc m~'l'2::!el' o scn dieeito por lh'o teeem princípios <b ll'i, nfio sô quanto ao prazo, 

-cohibido os falsos republicanos quo, apossa- ~1ntLo ·ainda av rnoti,-u (1ue determinou esse 
dos dopoclee, tt•J.nsf'ormara,m isto om um coi0 acto. ' 
{la lntrga,ntaria,s qu.a enville2em e de igual Niio basta alle.::mr m,)t,ivo do furça mai:n· 
modo praticam os c1ue,edificé~dos nos exemplos lJara justificar a mud<ú1ça, a loi exige 'ltD 

. -das infamias ant<:wiores, nlio quarem p3rdet• sej~t cornprontd~~- · _ 
o seu dia de trabalho inutilmente p:tra de- Nem a lei don tfi.o arnpla. autariza~~ão Mil-

r:por na uena um voto que não a,proveitava presidentes de commissões municipaes,o que 
·.ao nome que tencionavam sufl'ragar. seria a po1•ta ab0rta {L f'L•aude. . 
·- Dahi p_~lo descredito a que chegou o di-' Commenta.ndo·'a di;;posição do § lo- do 

r.:;ito ele "lioto nesta feitoria. de pobres es- art. 30 e3creve Autran. «A nova dosigna
-<!ravos amarrado; ao pelourinho ·ela prepo- ção de edificio quanlo o designado não possa,
tencia clessa gente,' a grande, a accentnada niais servie por fOl\'a maior provada, seri"t 

:abstenção de hontem. feita pelo presidente da ~ünicipalidade, si a, 
A tudo isto accrescente-se que uma grande dita fo1·çá maior s:; verificar mais de oito 

-:parte do eleitorado federal da. capital não dias antes elo mar·cado par;t eleição, de sorte -
pôde conconer {ts. urnas por ter seus ti· que se po3S~L tornar publico por edital. A 
tulos presos nJ Secretaria d<L Camara dos ,-prova da furça maior ~el'á feih por qualc1uer 
DeJmtados, desde a ultim<t eleição estadual.» genero .- della (decretos de 16 de março de 

Vê a C[nnara do> ·Deputados a exposi- 1892, 1 de setembro de 1893 e 7 de fevereiro 
ç:ão de factos que ·vou fazer, menos por de 1894). » 
ambição pes::;oal, menos pelo desejo de oc~ Do editat.ao presidente da Municipalidade 
cupar posições elev<~das na Retmblica, do nã.ÇJ consta o motb·o de foeça maior, nã.o po
Clue pelo cumprimento imperioso de um dendo ser tidos-como t<~l a repl'esentação do· 
-dever que o 1ntriotismo me impõe, obediente director da instrucção publica, nem· os ou
ao;; conselhos d > cllanceller de l'Hospital tt·os Inotivos de forç·a maior, que ningnem-
·<luanclo recommendava: conhoca. 
- Depois de Deus é á P,•,tl'ia que nós deve- Si as caSâB designadas para neUas func-

_;mos a primeiea homenagem do noss~ devo- cionarom as 21 sec9ões eleitoraes não podiam 
_ tc'\}nento. Quando vo::; tiverdes conaagraüo 2. servir, deviam. desde· log0 ser alte1·adas c 
..-ella, persevcrae, soifrei ao seu serviço até o nã') esperar·se para se fazéra <Llteraçã.o nas 
fim da vida, até ás portas do tumulo, em- yosperas do dia designado para a eleição ; 

.quanto elht o exigir. . nesse caso a alteração só podia ser feita 
compi·ovada a força maior, -o ql.1e se nã.o 
deu. :\IUNJCIPIO DA c;.APITA~ 

·O ~di tal do intentlente é de .20 de março e 
Em observancia. ao disposto no art. 39 da só a 2 cb a.bl'il é que se fez p!lhlic'a a al

·"lei n. 35, de 20 <le janeiro', de 1892, procedeu teraçã.o, quando quet• o dil'ect.or ·geral da 
o presidente da. commissão municipal em Inst1•ucção Publica que os pr·oprietn.rios do.3 

.. 1899 á divisão do município da Capital em predios _desde dezembro. de 1890 tenham 
79 secções e lei toraes, sendo por . edital dJ sciencia. ·da designação e não podiali1 ignoPar ,_, 
-intendente indicados o.s edificios em que se que a lei não permitte se faça a alteração 
procederia <i,:-J eleições. Em observancia no dos edificios designados. ·. . _ . 
. disposto no § 1 o do citado al'tigo não nnis MarcadJ pelo governo do Estado o dia 8 
·,póde ser alterada, salvo quanto à designação de abl'il para ter Jogar ·a eleiçg.o federal, si 
{los edi:ficio.3, po1• motivo ele forç~a maior houvasse qualquer motivo que im:peclisse de 
co111Provada. funccionarem 21 secções eleitores nos lo-

Por edital de 20 ele março o i.ntendente gares anteriormente designados, cumpriíl, 
llntmicipn.l fez publico qu~ a eleição de 8 de de<le logo reclamarem. -
-abrilrealizar-se-hia nos locaes constantes do Não o fizeram então, -e podemos uflirmar 
mesmo edital, consoante a designação feita que nada mesmo reclamarão, do contrario. 

· em 1890, na fórma da. lei. Dec1•eto n. 16. o intendent3 seri1 o primeiro a tornar Pt:l-
Pol' edital de 30 do mesrrio mez, publicado blica a reclamação senão na integra ao 

. a. 2 de abrH, o intendente fl3z publico que menos em re3umo. declarando a data do 
- 1~esolvera alterar a designação dos locaes, officio 011 representação . 
. anteriormente feih, para. funcciona1•em 21 _· E não se tratando de assumpto reservado, 
. secç_õ.Js na eleição a re:tlizar-se a 8 do me5mo é admiravel _que nada conste do expe• 

mez, attendendo ás rúzões expostas pelo di- di-ente da .se~retaria da . instrucção publica 
~·ector ge1·al da. insttttcçtlo publica, pelospi'O· a;- tal respeito. . . . . . 

_prietm·ios particttla1·es de p1·edios e ainda a 0.'! motivos de forç::t maior deviani ser pu-
. -ou{}· as razões de força .maio1·. Decreto n. 17. blicos p<n~~ que pude.sse o poder c'ompetente 
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aquilatal' do valor delle e .reepnlwcer si c.om inuito di.;ta.nte . do interior, a 18 horas -de 
cfi'eito a mudança foi regularmente feita. via,gem da aritiga sêdc. Está explicada h. ra.-

As.-:;im, porém. não se procedeu. zão da. alteraçã!). · · · · 
As secçõe~ 5a., 6'\ 7a., 8", ga., 10"-, 12"', 21", Na lO"' secção compareceu quasi todo o 

23:~-, 25a, 27'\ 280., 33"', 40", 42"', 45a, 49", 50", eleitorado da secção. Faltaram apenas 19, 
ma., 75" e 78a. funccionaram em localidades dos 188 eleitores. Ha quem de . boa fé pOS$a • 
outras qne lliio as constantes do edital de acreditar que semelhante eleição seja ver- . 
l89g, em virtude de alteração illega.lmente dadeir a ? 

fe~l. ·lei ·procu·r_ou cercar de tod_as as aaran- Nas secções 17 e 18 não houve eleição, 
~ como faz certo o doc. n. 20. t.ia.s o processo eleitoral, não permittindo a 

mudança das localidades durante 0 triennio. Contra a ele~çãQ presidida na secção . 26:~. 
salvo havendo força maiÓl' comprovada. . protestou o fiscal do candidato reclamante, . 

Comprehende-se -si pudesse haver motivo 'protesto que tem fundamento. Docmuento 
de força miüor que justificasse a alteração do n. 21. ' 
local de uma. ontra secção, mas es 'â patente lj:sta eleição não pode ser approvada. 
que a mudança de 21 sédos dé secções eleito- A eleiçã9 da secção 28a tll,mbem é nulla 
raes no município da capital não teve outro pelos fundamentos do protesto. apresentado 
intento sinão de crear embaraços aos eleito- pelo fiscal do candidato reclamente. Do-
res, halJituados de ha muito a concorrerem a cumento n. 22. . 
eleições nas localidades do edital de l89:J, que A eleição procedida. na 3·ta·· secção é ta.m
não é mais do que a reproduc·ção dos dos tri- bom nulla. · 
ennios anteriol'es ;--foi uma surpreza para. o · Nella foram adruittidos a vutar cid~~dãos 

. eleitorado. · não alistados e chamados pot' mm~ lista sup~ 
E, si no centrJ da cidade esse facto plementar. 

trouxe contl1são, póde-se calculal' ·o que não ~ - A lis~a remcttida pelo intendente <1 copia 
· eausaria nas sec-ções __ d_o interior d_o_ municip_!o autl.ten __ ti_ca ~o alis~:.tmen~_o c ___ pari. _e_ vi~ar . 

(7, 8, 9, 10, ,;12,49, 50, 67, 75 e 78) onde nao fraudes a l•~l permttte-· tLmda. que. embora. 
é fa.cil chegar a noticia da mudanç~a. pão incluídos .· 11a· . lista de cha1nâda, s.ejan1 <· 

· A commissão vae ver; pelo exame das elei- admittidos a Vütar os q_ue apresentarem 
ções procedidas nessas secções, o. que levou· titulos ; segunda lista de chamada é o que a 
o presidente da commissão municipal a f<t.zer lei-não permitt'3; essa lisb supplementat' não . -
a altel'aÇ<1.o ·á ultima hora. dos lo'caes das tem ju~tifica'ção. E .é admira.vcl que . nella 

. secções eleitól'ae3. só estejam incluidos eL:litores amigos da si~ 
..Emquantq nas ·secções de 1 a 6 com I. 337 tuaçi1o dominante no Estt~do. _ 

eleitores compareceram273 eleitortS>'Só na E' alista dos phosphoros a quem a ultima. 
· sa. secção, que funccionou fóra cltt cidade, hora se expedem Wulos·oleitot'ac::; sem que
compareceram 215, sondo do notar-se quo o seus nomes constem do alistamentq, para 
numero de eleitores dessa secção ~ de 182, por esse modo augmentarem a votaçã.o. 
como prova o documento n. 16. E' mais um recm'S) do ft•aude muito usado 

Na i" secção não houve eleição, como no Estado do Parti. 
mostra o documento n. 18. O Doc. n .. ~3, prova a falsidttde da eleição 

A acta. da. eleição que app:trece é falsa. . desta secção. · · · · 
Na 8• secção o candidato diplomado oh~0ve Tambem na secç~ão 35a se usou do mesmo 

215 votos, quando b numero ·de eleitores processo ; a mesa, eleitoral porém; julgou 
dessn, secção é de 182. · mn.i-> prudente não admittir o protesto que 

O dec·. n. 19 prova ainda que nem foi apresentado. _ · . 
existe logar denominado Inarahitama, onde _Tendo 135 eleitores, deixaran;! de vota1• 
devia; segQ.ndo a alteração, funccionar a. 139 -'Doc. n. 24. · 
secção, nem cidadão algum com o nome de Consta. do tem'io de encerramento do 
Zulmiro Cha.gasno districto de Guajarámery, livro de assignatmas a, exi~~encia de 45 eléi- _ 
séde da eecçâo. tores . . · ··· ·· ·· · · .· __ 

Nem se p6dê allegar que sejam votos dos D:1 acta. · da eleição se vê quo, abertlLa. o,, 
eleitores da 7"' secção, onde nãohouveeleição, urna foram as cedulas ·contadas e emmas- -
como mostra o doc>u. 18. sadas tendo sido 1·ecebidas 25 cedulas. 

Nem só da acta da sa.secção nada co'nsta:, As mesas· .das 3P e 34a: secções funccio- ' 
como.o que é. mais apparece uma . acta da naram _com quatro mesarios. não se tendp .-: 
eleição dessa secção. · preenchido o logarsago, antos d~ apuraçã.o .. ',~; 

Na ga. secção não consta houvesse eleição. 45 secção--São m:êsarios eleitos ém_1899.:_:;~; 
Nem era possível realizar-se. Alguns mesa- Alfredo Augusto.BraióseSilv·a,- M<J._noel Titq ··~ 
rios são residentes no rio Tamé, e impossível dos Reis Couto, · Antonio Ferreira· da · Silvá, ·"' 
ora, ii'em organizar a mesa . no novo local Francisco Lopes da Costa Frah·e e supplen-

c:unara Vol, V - . - 37 
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tos H:aymnndo Ferreira da Silva e Manoel 
Joaquim d·t Triq.dadc. 

.A mesa ficou constituída pelo3 cidadãos: 
Manoel Couto Ferreil'a da Silva c Costa 
Freire. Convidando-se no acto da instalação e 
eleitor l\Lmoel de Figueire(lo Tenrino Ara
nha, para occupar o 4° 'logar, apparece po
ném, a acta com a assignatura de Raymunrl.o 
Alberto, sem que da mesma acta conste 
fusse convidado para fu.zer parte da mesa. 

Esta secção tem 181 eleitores. Doc. n. 16. 
Deixarão de votar 212 e votarão 41, o que 
prefaz o total de 252. 

Na eleição da,secção 48, a mesa eleitoral 
não admittiu o protesto do fiscttl, contra nul
lidade da mesma eleição. Doc. ns. 25 a 26. 

Nas secçõe;; 46, 49 e 50 não houve eleição. 
üomo se vedo documento ns. 27 e 28. 

As· actas que apparecem são falsas. 
Não estão registl'adas as· actas dessas se

~ões nem tambem a da secção 47a. 
A secção 51 a tem 216 eleitores. Consta da 

aeta terem votado 121 eleitore~ e deixado 
de votar 129, o que prefaz o totaJ de 250. 

A acta não está authenticada pela mesa 
eleitoral nem está registrada. . 

A se;::ção 55a te111 155 eleitores. Votaram 
todos no candidato .diplomttdo e con,sta da 
acta que ainda deixaram de votar 67. 

A secção 56a tem 126 eleitores. O candidato 
diplomado obteve 147 votos. Doc. 16. 

As actas destas secções não estão regis
tradas. 

Nà secção 53~ a me.sa eleitoral, só não 
admittiu a votar eleitores munidos de títulos 
azues que não suf1•aga.ram o nome do candi-
dato diploma,clo. .-

nos 61 eleitores que votaram, apenas 12 
estavam munidos de titulo~ Jedet>aes. 

E si taes tHulos nã,o valem p~tl.•a a eleição 
federal, não podiam sc1' · admittidos os 49 
eleitores que sull'ragaram o nome do candi

·dat::> diplomado. Si, porém, tem valor como 
:Pensamos, pJrc1ue o alistamento é um só, 
não IJodiam ser recusados os votos elos elei
to,res da opposição á IJOlitica dominante no 
·Estado. Doc. n. 28. '-· ~ 

Na secção 57, não foram admittidos os 
:fiscaes do candidato reclamante. Doc. n. 29. 

Da acta não consta o numel'.) de eleitores 
que deümram do votar, e nem foi eUa·regis
trada. 

Na 58 secção o candidato diplomado obteve 
185 votos, sendo o numero de eleitores da 
secção dé 172, deixando aind·a de votar 4·1 
eleitores. como eonsta da acta. Doc. n. 16. 

Pelo exame da;s actas que não se acham 
l'egistradas, se reconhece que foram ellas la
Tradas posteriormente ao dia da eleição. 
Basta observar as notas feitas a lapis, indi
cando o logai' onde cada um dos mesarios de
via assignar. 

Na secç~ão 593 
- A mesa foi organizada 

com dous . directores, Brazileiro 1Iilitão 
da Silva e Frederico Mart}m, contra o dis
.posto no al't. 43 e paragraphos da Lei. n. 35 
de 1892. · 

As actas não estão assignadas pela. mesa 
e nem o registro esU feito, como determina 
a Lei. 

Na secç~ão 60a - A me.sa funccionou com 
quatro meSal'ios, um dos quaes AntoniJ Ho
.landa Pessôa não foi eleito. 

Esta secção ten;t 110 eleitores ; o candi
dato diplomado obteve 83 votos ; n~o vo
t<tram 35. eleitor.es segundo a acta, o que 
eleva o numero de eleitores a 118. 

A secção 6 ~.a-Tem I04 elei toros ; segundo 
a acta votaram 53 e não compareceram 35;. 
o que reduz o numero a· 88. 

A acta desta secção não está~registrada. 
A secção 63a-Tem 15! eleitores, consta da 

acta que vohram 34 e deixaram de o fazer 
106, o que reduz o numero a 140. 

A acta não e.~tá registracra. 
A secção 64a-tem 210: eleitores, o candi

dato diplomado teve 126 voto~. Deixaram de 
votar, segundo a acta, 97 eleitores, o. que 
perfaz o numero de223 eleitores, ou mais 1:3 
do que tem a secç.:1.o. 

A acta não está registrada. 
A secção 65:1.-tem 77 eleitores, o candida.to 

diplomado o bteye 57 votos, não compare
cendo segundo a acta 30 eleitores, o que
eleva o numero a 87. 

A. a.ctá não foi registrada. 
_A rsccção 6ôa-tem 203 cleitol'es, não com

parecermn á. eleiç~ão 6. 
Não estri, :registrada a actn .. 

· A secção 137a-tem 237 eleitores, o candi
dato diplomado teve, segundo a acta, 186 
votos, o, Hão tendo comp;trecido 19 eleitores, 
fica reduzido a 205 o mu11ero de eloitores da 
sccç·ão. 

A a c ta, não está registrada. 
Como se vê das. authenticas das secçõoo 

ô2a a ô7a, figtira o tahellíão Jucá, conferindo 
a cópia dessas autllenticas. 

Do corpo da acta não consta a data de as 
ter registrado em seu livro de notas. 

Nem era possivel fazol-o em um só dia. 
Na secção 68a, não acceitou a mesa o fiscal 

do candidato reclamante (documento n. 30). 
O numero de _eleitores que tem a secção é 

de 172 (doc. n. 16,) e votaram 196 eleitores. 
Na 7oa secção não houve elciçxo como se 

vê do documento n. 31 : a mesn, não se reu
niu até <:ts lO l/2 horas da manhã. 

A acta que apparec.e da eleição ó fe.ita no, 
sitio Tacajó, quando foi designada á casa do 
coronel Cruz, em Compat•ú. 

A eleição .desta secção comoa da ila foi. 
fálsificada pelo mesmo individuo. Basta 
confrontar a lettra. das au.thenticas. 
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N<t secção 73",- a mesa foi illegalmente Ainda mais : nas secções onde não houve 
·,-,coustituida, fhúmdo :parto dellr~ eleitores, fi~c-<1lizaç~o.d~o:pposiçã:J ou :porque 2,s mesas 
·com exclmã:J do.s membro> elei~os em l8D9. naJ ailnutt1ratn o.~ fisc:tes'ou pol'que nem se 

A secção 74", tem 143 eleitores, o candi- deram· os mesarios ao trabalho de se reuni
-dato diplomado o1Jteve ncs\a secção 195 vo- rJm, a votação foi tão gr-ande que houve 
tos, s3gLmJo a <te ~tL, touos de eleitores da sscção er:q que o candid<~to diplomado teve 
mesma secção. _ maior numero d3 votos do qu3 eleitores 

N<t secção 75"'-0 candidato diplomado teve alista,dos. 
::211 VOW;~, deixando d) votar 20 eleitores, O -Assim acontec:m nas S3CÇÕes 8a, 58, 68, 74·· 

quef<LzototLtl(lc240. c75. _. - __ 
Con:-Jta (l::t actí1 r1ue votaram nessa secção As secr,:õa> 55, 56 e 57 te::m1 679 eleitores~ 

-80 eleitore:;.; ia 76". O numero de eleitores consta ta rem v o lado 415, faltando apenas ~14 ! 
desta secção é de 173, si deduzirmos ·os 80 da n<t secçãQ lO faJt:wam 19, na, secçã.o 12 faHi~
secção '76", fica. reduzido o numero a l60,o rn,m apenas 12 eleitores, · cmquanto na-
numero de eleitores dá 75" secção. secção 54 com 131 eleitores <i :penas votaram· 

-~ A· lista. àa.- asEignatura dos eleitores com- 16 eleitores e 1üt 61 com 145 elüitores, apenas 
bina com o numeeo d.e votos (211) mas, pa!'a comparece1'an1 14 - nessa:;: duas ultimas 

·chegar a esse rusulta.do ha. assignaturas em secções f,Ji permittida a liscalizn,ção .. 
duplicatas, como a de Manoel de Oliveira . Emquanto por exemplo nas s~cções ela cí1-

-Erandão, Porfirio de Oliveira·· Brandão c pital não compareceu nenr o teeço do 
~muitos outros, como consta das actas que não eleit01•ado em cada ·secção, nas do iate-
estão registradas. · rior do município, apenas faltam 10 ou-

Asecção 78a.-senipre funccionou ·no centro 12 eleitores, . quando as actas nos accusam 
-da vill<t do Mosqueino, ém uma das salas da maior numero de votos do que cidadãos alis~ 
. escola publicn,. tados. ' 

Foi tr<tmferida. a para casa de Manoel.Eu- E' difficil dar proya de todas quantos nas 
_ : genio Barbosa, no Caramanduba, tres leg·~as eleíçõas foram alimíttidos a votar pela a:pre- -

-distante da villa: (Doc.l. ns. 33 e 34.} se_ntàção d.e titulo sem qge sejam eleitores. 
E i·equerendo~so. ao encarregado do.lai1ça" ·Na. 40 ·se_cção conseguiu, porém, o fiscal do 

;mento d<t decima_ :para certificar· onde· esti caudid.áto reconhecer que um individuo não 
'situado o" predio para onde .foi transferid-a estava ali;'ltado. ~ . _ 

·;-essa secção, .mandou o mesmo func~ionario Com effeito, os·clocumento.'l n~. 35 A e 35 B 
. que requeresse ao intendente: D""õclumento :provam queJoséda Si1va.Fil110 vutõa nessa 
-n. 35). E' uma :prova.de que naquella villa secção, mas seu nome não consta do alista-
: não esta v a situada _a casa. em que devia, menta. · 
funccionar a sócÇão;-do c.)ntrario · S3ria. O nr·. Cypriano José dos Santos l'OLlllerou 
prompto es.':le funccionario em dar a cer- ao Dr. Juiz Seccional em :30 de n,lJril ex.a.me 

'tidão.. .· . nos livt·os de as~ignll.tura~ dos eloitol'es qao 
As dcmais.secções fLmccionarí1m nQ_ centro votn,ram em todas as sec;/ues d<t Estra.dtt de., 

-:da cidade ele Uel6 m. · ··· -- Ferro de Bea.g<tnça, nas elei!}Õ:)s proccdühts 
Do exame comparativ.J da votação das a 8 de al>ril, afim d:} vcrific:trem si cxistimn 

osecçõc:; da cid,~de coni as das secç~õcs que taes <l.~Sigmtturas, si sfi1) feitasJ)olos proprios 
:funccionam no interior do município_, ch~ga- eleitores que tigul'am tel' vota o. 
se á convicção de·que. impera a mais· o.esb1•a- A petiçã.o 1'oi lll'Cdente ao Dr. Juiz Substi-

;:·gada fraude nessas ultimas secções. -. tuto :por dc.~paclto do Juiz Seccional e dos~ 
Com e1fcito _dos 6.242 eleitores das secções pachad<t em 6 de maio, só foi pelo mesmo 

. do interior do municipio, apenas t'<tltal'am á juiz entregue a 14 ao escrivão, sem que do 
, eleição, segLmdo as-authen-ticas., 1.939 elei- des:pa~llo do juiz conste a nomeação de pe
tores, emquanto que dos 5.801 eleitores das ritos :para o exame requerido, nem deter

'-secções ela capití11, que foi fi3calizada, apenas mina,ção ao =escrivão para designar dia para 
--votaram 1.247, faltando 4.634. a diligeucia. (Doe. n. 36). 

E mats salrente se· toena, si attender-se, Tal despacho importa, poittanto, recusa 
como fizemos ver, que nas maiores secções por parte do juiz e uma p1·esumpção jttris et · 

-·do iuterioe, nas quaes houve fiscalização, a dejttre-de·que taes livros não existem nem 
·votação foi diminuta. assignaturas nos livros. 

No cent1•o da cidade, onde a população é E' uma pt•ova cabàl de que todas as elei-
di:msa, onde a concurrencia ás urnas é facil, ções feit~ts nas ditas secções são falsas. 

,grande foi a abstenção; nas secções do inte- Comprehende-se que as listas estivessem 
rior, porém, onde esUL dissimináda a. popu- ·recolhidas á Intendencia, como manda a lei" 

.lação, onde não ha facilidade de meios- de ou si as asstgnatui•as delles não fossem f<ü
transportes, a coneurrencüt ás urnas foi ex- sas, prom:ptamente o exame seria ordenado e 

_ traordinar-ia. feito p~tra confundir o requerente, provando 
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assim com es.:;c exame quo tndo e.>tava regu- município nunca se p1'0c2deu alistamento' · 
lar e legalmente feito. .· como mostra o documento n. :38. 

As secções, a c1ue se refe1·e a p3tiçio, são: Assim sendo, não podia o intendente, em 
53, 54, 55; 50, 57, 58. 5J, 60. ôl, 62, 63, 64, observancia, da Lei n. 35, de 26 de janeiro de 
65, fiG, 67, 68 e 69, onde o · candidato diplo- 1892, proceder à divisão do município em. 
mado obteve a quasi unanimidadq de vota- secções, nümeral-as e indicar os ediíicios em 
ção dos eleitores alistados. -·· que devem ellas funccionar. 

D.evem, pois; ser declaradas nullas as e lei- ·E, si não póde set· cumprido o disposto no 
· ções elas seguintes secções do município da art.39 dalei citada, impossível é realizarem
capital: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 21, 25, 27, 28, se legalmente eleições. 
33, 40, 42, 45, 49, 50, 67, 75 e 78, por terem - Os eleitores que existem são do alista
funccionado em outras localidades que não mentp procedido no regünen monarchico. 
asassignadas no-edital publicado em 1899, e A de3ignação dos edifíciospara installação· 
em março de 1901 .. Visto ser nullo o neto do das mesas eleitoraes, com a divisão em se
presidente da commissão municipal, fazendo cções é feito arbitrariamente, á vontade do 
alteraç~ão sem motivo de força maior com- intendep.te, por isso que não tendo havido 
provada a 30 de março e tornado publica a 2 alistamento, não podia ser s:ttisfeita a diSP<l" 
de al)l'il. sição da lei citada. 

Dev·em taml)ern ser declaradas nullas as Nes;e município n~néa se wocedeu a . 
, eleições procedidas nas secções Sa, 58", 6$", eleições, nem se obset•vam as formalidades . 
74a e 75a (município da capital) onde o can- legaes para organização das mesas. 
didato diplomado tem maior votação do que A})parecem sempre <tetas de eleição ac~ 
o numero de eleHores. c usando uma votação extraot'Jinària, como .. 

Devem tambem ainda ser anulladas as ainda agora se dtí. na eleição de 8 de abril. 
eleições que apparecem como tendo se reali- Os documentos ns. 38 _a 44 provam qu,e 
zado nas seccões 7a, ga, na;Jsa, 46a, 49a soa, a8 mesas eleitoraes se nüo reuniram aincl:t 
70ae 72apor não ter havido eleição e as das desta vez, e as actas que apparecem são 
secções 26a, 2Sa, 35a e 4Qa. por . tm•em Yot:.t•.lo falsas. . · . 

· ·. cidadãos que não eram eleitores~ por serem Nenhuma das actas está rJgi.-:-tradas. 
. faMficadas taes eleições á vista da. recusa do As eleições procedidas ID.:itc municipi.{} 
. ·exame requerido, não tendó .tambem sido .devemser <multadas. 

:admittidos Os fiscaes do candidato recla
mante, nas secções 48a, 55a e 57a. 

Devem, finalmente, ser annulladas ·as elei
ções que a11parecem como tendo sido reali
zadas nas secções l3ae W' púl' serem falsas. 

O ultimo :l·ecensea.mentb accusa a existe.n
cia no districto de Barcaremt, do qual fazem 
parte aquellas secções, de 1.877 lmlJitantes, 
sendo, 981 do sexo masculino o 896 do femi
nino, doc. n. 37. 

O alista.mento contém 1.396 eleitores, me
nos 481 h:.•,bitantes ra A) de todo o d isteicto 
o mais 415 eleitores do que .habitantes do 
sexo masculino. · 

Das actas da I a e 19a secções, não comta o 
numero de eleitores que votaram; das actas 
das 16a, 32a, 47a, 57a., 6Qa e 71 a, não consta o 
·numero dos eleibres que não votaram e das 
actas elas secÇões 64a., 65·•, 66a e 73:> não 
consta o numero de cedulas que foram. recc~ 
bidas como da acta da 573 secção não consta 
o nome dos candidatos votados. 

As eleições procedidas nessas secções não 
podem ser approvadas. 

MUI'\ICIPIO . DE l\IOJU 

A eleição procedida nas secções deste mu
nicipio não póde ser approvada. 

Impossível é formar-se um juizo seguro 
sobre os trabalhos eleitoraes. desde que no 

1111:1'\IOrPIO DE IGAH.API~'-)IfR!M 

Como no Mo,ju ttnübem , neste município 
jamais se cogitou de . alistament:> cleitot>al .. 

E' o meio nwis commodo de que se lança 
miio pa.ra fazer oloi<;,fi.o sem opposiçuo, nem 
t'eclama.çiio do ele i torn.do. 

O intento é conhcci(lo. · .· 
Por esse modo se ot•ga.nizaJ•am mósas una

niroes e appal'ecem os rcs'ultados das eleL· 
çõos (documentos n. 45). · · 

No município de lgurapé-rnil'im não H(~ 
Pl'OCOdeU lÍ, elCÍÇ~flO naS la., ;)0 , 4", 5a, 7n. e \)a, 
como mostram os documentos n . .;;. 47 a 52. 

Ta.mbcm neste municipio nã,') cxis~e alis
tamento definitiYament~ concluido, porque 
não está registrada no cartorio do tabellião 
da. comarca., confo1;me o documento n. 45, a 
que importa não existil' alistamentJ. 

E, portanto, não podia haver eleição, por-. 
que a divisao d;) municipio só póde se1· 
feita deante do alistamento definitivamente. 
ultimadJ. 

Accresce ainda que o Cons~lho :Municipal, 
por occasião da 01·ganização das mesas elei
tores no ttnno de 1899, ... mesàs qm sei'vem 
por força do art. 39-da Lei n. 35, de 26 de · 
j'"!.neiro de 1892. nã.o procedeu á convocação.· 
dos memlJros do conselhJ Thomaz Am:tna
jus Seb:t~tião Lobato e Raymundo Lopes,. 
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:fll,ra organizarem as mes,1,s eleitorMs, re
sultando dosse facto o vicio da organizc"tção 
das mesmasmesas. (DJc. n. 46.) · · -

. . As actas que a}}parccem são falsas e tam
bem não foram registradas, . nem as mesas 
eleitoraes foram legalmente ?rg<mizadas. 

BAlÃO 

· As niesas eleitoraes -das secç{ies des~e mn: 
nicipio foram organizadas . illega.lmerite pela 
exclusão dovogaes que de-t'iam Jmm :•,r parte 
no conselho, exclusão que _influiu no · resul
tado ·da eleição. 

E' assim que foram eliminados os vogaes 
Ricardo Secco Coutinho e Leonardo José 
Soares, . sob fpratex.to de terem perdido os 
cargos, contra o dispoxto no àrt. 58, n. 6 da, 
Lei n. 226, de 6 de julho de 1894, que reor~ 
gà.nizou os municípios do Estado ; 

Apezar da re..clamação do::; interessados e 
· o:rdem do governo do E:stado, o intendente 

municipal manteve o seu ac·co de fórma que 
-esses vogaes não to.maram parte na. eleição 
das mesas, que assim for<:tm organizadas 
megalmente. 

As eleições das diveraas sé~ções deste mu
nicipio não podem serapprovadas. 

A lei n. 35, de 26 de janeiro de 1892, 
·manda que no ultimo anno da legislatura o 

· presidente da commissão municipal ·faça a 
divisão do município em 8e~ções, e ntnnerados 
nã.o mai::; podem ser alterados. 

O intendente de Baião procedem a nova. 
. divisH.o do município em secções para eleição 
.de 8 de abril, como . ~c vê do edital publi
ea-do.no jornal a Pct.tn'a, doc. n. 53. 

A eleição da la s :lcção é a.lóm do mais 
fraudulenta. 

Cada. secç~ã,:) nao pó !c ter mais de que 250 
.eleitores. Dadq, que a la secção tenha es.;e 
numero de eleHore:-l, ha. quem acreditar 
possa que só faltassem sete <3leito1·es; a eleição 
.desta secção é tão f1•audulenta e nulla .r.omo 
a da 3a., cuja mesa foi organizada com elei-
tores, doc. n. 54. . , 

E está explicada a razão por que não se 
admittiram os fiscacs do candidato recla-
mante. · . · . 

Do p1•otes~o do :fiscal da 3a secção está con
:signado que a :urnafoi viciada e da act:t, que 
se junta por cópia, c::;tá patente o vicio d~t 
eleição da :3a. secção. . · 

Acção doc. ns. 54A e B c 55 A. 
A acta da 5a: secção não estti regis~rad'" 

_nem authenticada pela mesa; elcitoral,o me.;..: 
mo vicio que se no~a na da }a. secção onde 
apenas falta.rám dou:-J eleitores. 

Nesta secção, bem como nas ~a 6a c 7a. SC:!
.ções toda votação recahiu no candidato diplo
mado, prova de que as mesas elcitora.es não 
se reuniram para receber os votos dos ele i-

. . 

tores, como nas demais secções, onde o ca.n . 
didato contestante fi~calizou a eleição. ·. · , 

E nas mesmas secções a votação é exp~·e·s< 
si v a conmarada COIIl. a · o l)tida . naqueUas .. e1n 
que . foi permittida a fiscalização. . · 

Das actas não constam o.3 edificios onde 
funcciomwam as. mesmas sccçõe>J . 

As secções 6 .. c 7a fuilccionaram com qúa~ 
tro mesario.:;, não se ·tendo ob!':ervado o dis
posto no ar~. 43, § lo, 2"- parte da lei n. 35, . 
de 1892, que antes de proceder-se a apuração_ 
manda, preencher por eleitore;; os logares 
vagos. -· . · 

B'. urn especimen do processo uzado pelos 
antagonistas do reclamante para elevar a 
votação a uma cifrtt a quo jamais attingira 
em ·pleito algum no pl'imeiro dis·~ricto 
eleitoral. · 

i)lUNICIPIO DE l\:IA.lU.PA!'\Il\1 

Este muniCípio fvi dividido em G secções 
eleitoraes, documento n. 56 A. 

A eleição da 2a secção est(~ nulla. 
. Da mc.3a. eleitoral fi zermn parte um 

eleitor c supplentes. com exclusão dos mem
ln·os effcctivos, _ os ciuadãos Elpidio Esteve.;; 
de Caevalho, Odorico Lisboa Silva, eleitoil 
em dezembro de 1899, como Se Yê do docu
mento n. 56 A. . 

·A lei n. 35; dé 26 de janeil'J de 1892, 
determina no art. 43 que os membros das 
mesas eleitoraes ss reunirão ás 9 horas no 
logar designado e elegerã.o <t pluralidade de 
votos o seu presidente . 

A eloição começou an ~cs dsssa hora, de 
sorte que compa1•eceram os mesa rios Elpidio 
de C<wvalho e Odorico Lisboa. <L hora desi
gnada e ja encontraram a mesa constituidn. 
com um eleitor. Doe. n. 57. 

A mesma lei. no ci t<"tdo art. § lo; determina 
quo p1·occder-se-h<t á eloiçlo sempre que 
comparecerem ·crcs membt•os dos. que com
põem a mesa e si até o momon5u da aplll'a· 
ção não tivet•em comparecido mais dous 
mesarios convidará eleit·Jr.:Js p:tra occUJJar 
os lugares vagos_ · 

Os membros da. mesa Odorico Lisboa e El
pidio de Ccwvalho não ·foram admittidos a· 
tomar :Qarte, tendo a mesa S3 cJmpletado, 
antes da hora marcada, com eleitores. 

A eleição desta secÇ'ão não póde ser <1l>Pl\J.
vad<"t. 

A eleição da 4"' secção é tambem null::t 
pelo mesmo motivo. 

A me§a S3 constituiu antes lht hora legal c 
forám ,excluídos o : suppbnte::; mais vo-:;;~dos, 
que se.achavam presentJ:. . 
. Alúm di.~so, a me~a; recu~ou o prot<?stó 
apreson~a.do pelo fiscal • c eleitores pré-

.. sentes con·:;ra ostra.halh:J~ eleitorae3. Doc . .. 
n. 59. · 
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Devem sor annulladas as eleições da A acta não está registrada, sendo a mesa 
.·· secção. composta de dous eleitores desde logo, se• 

Verifil!&,-so pelo exame da acta da in::>tal- gundo se lê da mesma acta. 
la(i'í.o da mesa , eleitoral da 2a secçi'io quo A mesa da 5a secção, pola · actit, foi o r gani- ·· 
:figura como Jazendo park da mesa· Elpidio zada, illegalmcnte por eleitores que não sã,o 
E~teves de Carvalho. rnembr·os da mesma, como se póde verificar; 

.Na acta da eleição, porém, figura em ~eu pelo exame das actas da eleiç:ão pl'ocedida 
logar Elias José Lopes, que não é membro da em.l893. 
mesma, nem da acta const::>.. fosse chamado A acta não e.;;tá. registrada, nem a cópia . 
para completar o numel'<); -conferida por serventuario de justiça ou ci-
. Accresce que a acta está assignada por dadão designado :para servir em seu impedi- · 
quatro mesarius, não cleclarando-se o lugar mento. . _ _ . 
onde funccionou a secção. · . A orgam_zaçao dtl. mesa da 6a secçao é orr.:. · · 

A 4 -t 1 f · · t gmal. 
a. secçao. am }~lll uncc10nou com qua 1'.) Compareceram dous mesarios, installn.ram, 

m~sarws, COJ!lO se mstala~·a. _Pedro Ale~an- 1 a mesa, procederam a eleição de presidente 
drlllo. Monterro que assJgna a.aeta, nao é e secl'etario e depois C.JlJVidt~ram eleitore.~ 
mesa~1o, nem consta. fosse conv1dado para para com})let?.r 0 numero legal.· 
substltmr. Desde que não se achava.m presentes a 
~ A me1a da. 5a secr~ão fui organizada hora. leg<tl tres membros, não ]}Jdia se in- · 
só com dous mesarios eleitos em 1899 stallara. mesa. nem haver eleição . 

. ...;_Augusto Fausto de Aguiar Botelho e A acta que apparece é úlsa·; consta dessí\ . 
Bot.elho e Jcronymo Gomes da Silva. acta ainda que comparecei'am eleitores em 

Não l)Odia haver eleiQã.o ne.~ta secção em numero de 80 e furam inhibidos de.yotar por
:face dfl. lei; accresce que funccionou no logar que -~eus títulos se.a~havn.n; em :poder do ta
Alxtetezinho e não em Cuimaran:t local de- belllao_ desde a ele1çao de l0 de novembro de 
signado em 1890. ( D,;c. 56.) ' HJOO, tltulos que o Congresso do Estaúo pro--

_ . . - positalmente não devolveu. 
A 6~ secçao, que funccwnou em Cunnarana Não consta da acta, o local onde fnnccionou . 

e não no A~meté ( doc. 56 ), fui vl'[!i:tnizada a secção, bem como as 2a, 3" e 5~. 
:pslo ~esarw Jeronymo Gomes da Silva,, que Na 3~ secção foram recebidas 65 cedulas e· 
orgamzou a. mesa dn., 5a. Sendo o unico votaram 64 eleitores. 
presente, diz a acta, convidou UI?- eleitor e Na 4~ secção foram recebidas 134 ce-· 
com clle elegeu o resto dos mesar1os. dulas. · 

lllUl'iiCIPIO DE YISEU 

' 
Neste município n.pena.s houve 

Consta da acta que votaram 205 eleito
res, tendo o candidato diplomado 132 Yotos 
e o contestante dous vot~s. A votação dos. 

eleição na demais eleitores desappareceu. 
1 '' c 3a secções. . . 

Nas dcmai8 ~ecç~ões as me:';ilS nã.o se rcuni
l'am como provttm os documentos sob os 
ns. 59 a 63, um elo:-; qua.es assignado })elos 
mesarlos, os quaes não puderam orgunizal' 
a. mesa por, não ter a in tcndencia enviado 
os livros e papeis para taes tmbalhus. 

Quizosse o contestante usar diJ systema 
ado:ptado pelo seus antagonistas no Es
tado e certo poderia ;:qn'esentar uma 
uma acta da eleição da secção, tendo tres 

.· mesa.rios, cuja votação fosse tal que pi·eju
dicasse a maioria absoluta. nas demais. sec
ções pelQ candidato diplomado. 

Pugnando, porém, pela. seriedade elei
toral, combatendo sempre os escandalos elei
toraes que se praticam no Estado, atacando 
as fraudes e as aci;as falsas, não :podia usal' 
dos mesmos meios que os seus antagonis-
tas. · 

Na 2a sec~·ão votaram tod.os os eleitores 
(100 vo~os). 

Na 4a secçã.o a. acta esht viciada. na par te 
referente á votação dos candidatos. 

llUNICIPIO IJI~ l\IARACANA.N (CIN'l'H.A) 

As eleições procedidas IutH sec,.:õcs deste , 
município não podem sm: appr•ovauas. 

Nos ·tet·mos do :1l't. 39 da lei n. ::5, de 
26 de janeiro de 1892, as, mesas eleit.orans
organizadas para eleição da legislatura, 
serviram :para te das as 'eleiç~õe3 dmante o .. 
triennio, bem rtssim a divi~ão, numeração 
das secções c designaç:ão dos locaes. 

A despeito da/ clara e terminante disposi..:. 
ção da lei o conselho munici:p(\:l de Maracanan 
organizou novas mesas cleitoraes:pal'a a elet.:..: 
ção de 8 de abrH, no dia 19 de março, ele-<· 
gBndo mesarios. 

Im:po;;sibiltado de :poder obtol' certidão do· 
conselho municipal; apresentamos uma cer
tidão da acta da 1 a secção na eleição de ai 
de dezembro de 1899, e das ultimas eleições~ 
por onde se vê que os mesarios quo funccio
naram em 8 de ab1~ilnão são os me8mos que· 
presidiram os trabalhos eleitoraes em 31 de· 
1tezembro de 1899, e bem assim protesto de-
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fiscal contra e.3se procedimento illegal que ôa. secção de 19Ql-'Mesarios-Adl•ião Po
inquina de nullidade a eleiç:ão de todo o mu-- mingos de Santa Brigida, Marcos José Du
nicipio. (Does. 64 a ·67;) arte, Mano_el Dias Anselmo; Guilherme·Au-

Para a. l" . secçã:o foram ele._itos ein '1899 gusto Amoras e Aristides Pinheiro da Costa. 
Vicente Antonio Ferreira, Leocadio :Antonio Está_pàtente a nnllidade da eleição proce-
da Silva, Jacob Antonio · do Nascirn.ento e Si- dida neste município. -

MUNICIPIO DA VIGIA 
llól.ão .Josê C<tetano Filho, mesarios CLlH3 func~ 
cionaram na eleiç:ão de 1 de dezembro, 
como se pôde ver>ificar da acta _ respectiva; 
existente no archivo da Ca.inara. : Desde q1ie a Intendencia.: Municipal da 

Na eleiçií.o de 8 de a.hril deste anno func~ Vigia f<)i arrancada dos verdadeiros eleitos, 
cionaram,.como mesa.rios: claro estava que se preparavam elementos 

Gentil Hom_ em de Barros,- Sabino Ailtoni'o para a eleição que se devia realizár na vaga · 
- aberta. no 10. distriçto. · 

dos Santos, Pedro Bekman .da Costa e Ma- Para evitar nova. dereota, como a que aca-
riano RamosBentes,scm queda act~constém bava de soff't'er neste mnnicipio, de todos os 
os nomes dos· cidadãos que constituiran1 a meios lançoü mão, mudaram-se 09 logares _ 
mesa .em 1899, como não tendo comparecido, das secções eleitoraes, transferinllo-se uma. 
e, ao contrario, consta dessa acta que todos dellaspara Mujirim,municil)io de s. cae~ano, 
os cinco são mesarios eleitos para esta elei- nomearam-se novas mesas, riscaram-se di1 
ção · - · . -- lista remettida ás di versas secções os nomes 

O mesmo se deu em todas as demais dos eleitores, incluindo-se o de iooividuo.3 que 
secções do municipio, como passamos a de- não se achavam no _alis jamento eleitoral, 
monstrar : fez-se ate nova divisão do municipio, -ras-

2" secção em 1899-J.'desai'ios-Verissimo gando por está fórma as leis. . 
de Sant' Anna Garcia. Manoel Leopoldino de Pouco importa que, assim .procedendo, des-
Oliveira, .Manoel Sotero Jorge, Manoel Ro- acreditem <t Republica, comtanto que pos-
mão Gouln.rt o Jon.q uim }Iiranda. da. Costa. sam chegar ao almeJado fim. 

2" secção em 1901-Me.;;arios-Fermino Pa- Taes actos, porém, não teem apoio do pu-
checo da Costa, Marinho da Silva Carneiro, blico, que, sem excepção de nacionalidade, 
Manoel Pedro Pimentel o João Corrêa do não os está castigando todos oa dia~-
Ociras. No interior a senha foi a mesma tudo fal-

3a secção de !809- :Mosarlos- Graciano sificat· e tudo mentir, para aparentar ganho 
das Neves Costa, .João Pinheil•o Mal'tins. Joa- ue causa e mostrar pl'estigio . -
quim Thoma.r. RolJerto Monteiro e Manoel O intendente municipal, eleito pelo Con-
Justino Bernc1·. grosso do Estado, dividiu de novo o muni-

3a soeç:ão Oíll 1901- Mcsa.l'ios- Antonio cipio em secções oleitoraea, alterando os 
Timotheo dt~ Costa AL\·cs, .Joio Florencio cltt locacs designados em 1899. 
éosta. , .José Maria da Silva, i\ltLnoel Antonio Assim é .que p.:tra a eleição federal , pro-
Cardoso Nune:-l c Ru.ymuwlo Alcmnoz Ca.r- coclida em ::11 de dezemlH·o de 1899, foram · 
·doso. designados o.;;; seguintes locaes para fu!lccio~ 

4a secçti.o om 1890-Mcsrwjos-SevcrinoLuiz nrweln a::; lO socçõJs em que foi divididG <O 
Gonzaga Monteiro, Mt\noul Lom•enço de Oli- mnnicipio: 
vcira, 1\gap.ito ,Jo:->ó Borgcí:\, Josu Pr!·eiru. ·· A 1 ~ secçã.o, _na s1la da. Intendene1a onde 
Paes e Antonio Timothco da. Costa Alves . votariam os eleitores do ! 0-e 5° quarteirões _ 

4" secção em 1901-Mesu.rios-lldefonso do (lo districto.) · · 
Çouf;o ·Monteiro, Jo~ê Calaza.ns -Paraonse de A ::>.a secç-ao, no l.oaar deno1u1·uado <(Fa-
Leão, Hygino Nery Nunes,Domingos H. Ro- - --
drigues e Manoel de Nobre Senado. zenda», na escola regida pelo professor Ber-

5a secção de 1889_Mesarios- I''3ocleciano nardo Antonio da Costa, comprehendidos os 
Li bano da Cruz, Berna.rdo Antonio Corrê<t, quarteirões de ô a 10 (1() districto .) 
:t-.Ianoel Victor dos Santos Botelho, Paschoal A 3" secção, na escola pu hlica do profe3sor 
Bailã.o do Ro;;ario e Jus tino Luiz . do R o- Tertuliano Victol' de Senna Brazil, no centro 
sario. da cidade, coniprehendendo os · 1° e 2° quar-

. 5a secção erill901- Mesarios-Pêdro José teirões do 2o districto. 
Alves _Dias, Manoel Joaquim de Miranda, A 4a ,~ no edifi.cio ·onde funcciona a escola 
Deoclociano Li bano da Cruz e OJyntho Anto- publica . regida pela professora. D. FlG>dnda. 
nio do Rosario das Neves. Anna Dua1•te, comprehend.endo os 3° e 4° 

()a secção oní 1899 ~ Mesarios-Di:nningos q_uarteirões do 2° distl'icto. 
Eufrasio dos Reis, Manoel Domingos, Querino A , 5a, no Arapir anga·, escola do professar 
Manoel do Espirito Santo Dias, Euzebio José Antonio VerJalino Valle, comp1•ohendendo 
de Araujo e -Vicente Luiz Dua,rte. os 5° a 9° quarteirões do mesmo districto 
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A u", uo loga.t• Barreia., casa do cidadão 
J{a,ymundo Fer!'eil'a dc.~de os lO c 1 Lquartci
rõe.> do 2° districto. 

A 7n, no rio Guaraná, logar Santa 1Iaria., 
no editicio onde funcciolia a c;;cola. do pl'oí'es
sor Gerenaldo AnloniJ dJs Santos, comprc
hendcndo do lo a) 4 o q uart3il'ã.o do :~:() d is-
tricto. · 

A sa, na, Yilla de Parto Súvo, na casa do 
cida.dã.o Deoclec:hno Nazarcth d.)S Anjos, 
comprchcmlendo do5' ao i 0 qual'teirão do 
3° di:tl'icto. . 

A 9"; na mesma \"iWt, na e~cola . publica. 
·regida, pela prJfe~so;·a D. Philomena Duarte 
da Co:::~a. · · 

A lO • no rio Tomá, na escola do prJfcssor 
Manoel do Na.scimcnt.o Pm·eira, comprellPn
dendo os (gtartcirões . 12°, 13° e 14°. Doc. 
n. 68. 

Em 19 de mat'Ç'O dest~ antio o novo inten
dente fez publicJ que as secções funcciona.
rhun nos lo(!aes consta.ntes do documant·) 
:ií. 69. ! 

Alterou não só a di visão como o local da.., 
diversas sessões. 

Assim só na I a secção fhr mant:do o me~ mo 
local (intendcnci <L municipal),mn.s tt·an~fcriu 
o 5° quarteirão da r a se~são para a 2a.. 

A 2a secção p:t~sou a. funcciona.r no lagar 
Tupinambá, na escola. do professor Domingo.:: 

ta.rem na escola du. pr.:>fo3.~0l'<t Florinda. 
Duarte, logar designado para a 8" secção. 

Conka a expressa disposiç~o da lei pro- -
cedeu o intendente, elegendo outl'os cidadãoJ 
para comporem as me3as cl.::JitCJ raes das di
''er .. ;as secções do municipb e alteraúuo r.H 
loga.res designa.dos em 1899. (Art:~. 39, § 1°, 
40 § ~lo da lei 11. 35, de 26 de ja eiro ele 1892) 
does. ns. 68 a 70. 

E ll )1' cst3 modo arranjaram duplicatas em 
todas a~ secções, !lxcepto na primeira. _ 

Ttws. eleições n1o podem ser approvadas. 
As eleições pr.Jced.idas nos lógares se

guinte.-:;: ll 1 a secção, 11.:1 inbndencia muni
cipal; a 2a. , no Jügar denominado Fazenda ; 
a 33· , proc<dida mt escola do profüssor Tertu
liano Brazil; a 4~, na escola .de D. Flor inda 
Duarte; · a 5"', no Arapit•anga.; a Õ"', no Bar
ret::>; a 7a., em Sa.nt<i Maria; as ga. o gana. 
villa de Por~o Sal\"o; e 10', nJ rio Faria, na 
casa do cidadão Mai1o'3l Per0Íl'D. e em cujas 
niesas tomaram parte os ciladãos eleitos em 
1899, C.)US~antes dJS doc.>. ns. 63 a 70 são 
qtw devem !:lei' <l.pprovada~. 

A prolWÜL junta. apm·adoratem cscl'upnlo 
de apurar a~ duplicata:> feitas nesse mnni
cipio, limltamlu-::;e a s:Jmmal' 03 v Jt JS do 
trns sccç~ões. 

MUNICIPIO DE COLLARES 
Alft•edo d::t Silva, quando f'óra do :ignado em 
1899 o IogJ.e denominado Fazenda, p:l.s~ :·.ndo Este município foi em dezembro de 1800. 
os elcHores tlo 10° rgtaetoirão pat•a a, ~1n. diYidido em 4 secções. tendo sido eleitos os . 
secção.. membros das me;a~ eleit::>racs. 

A 3a., quo funcc:iona no edifi:io da cscohL O Congl'esso do Estado ·extingtliu o muni-
rugida pelo prol'ussor Tertuliano Brazil. pai- cipio do Collu.ee ·; doante do result!l<b th 
~ou par·a a ageneia tio COl'l'Cio, passando os I clciç:l.o para Gov<ú·nador, onde o cidadão re
eleitorcs do :Ja quat·teü·ã~ r1ne vo~ava.m na conhecido pelo CongrJ .:,.;o obteve uma dillli-
4" secç~ão p;1,t'<L :•, :l". 1111 b ·votttção. . 

A 4", no AI'<tpil'.•.nga, c~cola. do pt>uféss.ot· Esta. disposiç~?lo •le lei. estn.doa.l . nüo púde 
Valle, Olhle f,,,·a tlesig.1a.do em lti!J9 ll:l.l'•: prevalecer en1 r·olação á eleiç:ão fpd.eral que 
funccional' <~ 5a. se(!ç:ã,o. se tivur do proceder notl'iennio, para o elfeito 

A 5", _pn. a o JocéLl' :\lujirim llertcncentc ao de irnpmliJ' que as me::;as ruucionem dtn-.1ntc 
município de S. Caetano, qu·tndo antcl'iot'-- o pm·iodu da act.uallegislLttul'a. 
ment~ l'o!'a Imu·c:•.rlo o loga1· APapil':~nga. A Lei n. :15 de 26 de janeiro de 1892, pro-

A u", n:t vill•. de Por.;o Salvo,rJuando ante· biiJo cxpt•cssa.men~e que se faça qualquer al-
riormonto funcdonav:~ no logat• Barrcta.. tet•ac:ão duea.nto o p3riodo logi::;Lativo, de-

A 7", em Penha, !4ong:•,, quando fom dcsi- vendo as mesas eleibs no ultlmo anno ele · 
gnado o lagar Sanb Mat'ia no rio Gua,mà. LegislD,tura. procederam (Ls eleiçõc:; para pre-

A S" e ga, c1uJ s :nnprc funcciomtram na enchime:J.to de vagas que se det·cm no pe
villn. de Par'tn Salvo p:.tssa.J•a.m a t"unccionar r iodo Legislativo. 
em um sitio fóra do p.wimetr.:~ da mesma A não set' assim, fie:trlam as eleições f<1de
villa, pa!:l:mndo os eleitores rio 12 quarteirão rae~ á mercê do.s Congressos dos Estados, que 
para essa s Jcç:ão, eleitoru.:: qnc p.Jetcnciam a poderiam alterai' completameni;c a organi
lOsecção. . zaçio das me:::as e <L divi:::ão do município 

Na 10'' secç,ão nã.o mundou a intendoncía. com n. extensão tlc mimicipios ou divisão, 
a localidade onde devia funccional' olta. como se praticou no Estn.do do Parei para o 
secçào, mas f.:egundo os does. ns. 68 e 69, preenchimento da vaga aberta no corrente 
mas não só alterou o alistamento eleitoral, de an no. 
sorte que a li::; I;;~ ·rcmettida a mesa não é Já no antigo regimen estav.l consignada 
copil.l. authontica do alistamento; conio fez disposição prohiiJitivá para cortar os abusos 
uffixn.r o edital convidando os eleitores a. Yo-. de aubridades pt'oYinciaes. 



Câmara dos Deputados -Im presso em 21/05/2015 09:21- Página 59 de 89 

O territm•io de Collar~s pa-3sou a · perten
(}Ql' ao municipio da Vigi[t, mas o ititen-
·dente eleito pe_lo_ Congresso, que tão pressu~ 
roso se IJ?O_:Jtroumt nova di visão do Jnunidpio 

. ;:para elmçao de 8 de abril, e,~queceu-se dos 
·eleitoras do extincto· nlunicipio. . 

Nessa nova divisão não fo1'am contempla-
.-dos os eleitores de Collares. · . 

Podem es3e3 cidadãos sJr privados assim 
J.e exel'cer o direito de voto?. . 

•. Mas . a extensão do município não pó de pre
valecer durante o período da a.ctuat legi,;la
tura para os effeitos clcitol'aes, as mesas 
foram eleitas antes d:t instrucÇão, as locaes 
J"oram -designa.(los _e üão podem mais ser al-
;teradas. · 

1\;~ acta~ desta secção, bem como as da 
8", nfto foram registradas. · · . 

Na 9"- secçã.o, ultimamente craada, a.ponas 
fltltaram tres eleitores. ' · · . 

A nct;t não foi registrada. 

S. MIGUEI, DO GUA!IIA 

Nãó h•mve eleição ne.~te municipio. 

P.JNTA DE PEDRAS 

N<.l.S qnn.Ü'J seCÇlÜOS erri quo f-Ji divididu o 
município, a eleição correu . sem recla.mação 
alguma. p ~n· pal'tc dos candidatos. 

CURRALINIJO 

Nas duas secçües deste município em que 
houve eleiÇlio, não foi apNlserltado p••ote~t(} 
algum por :P.arte dos candidatos. 

·E po~s devem .Sel' approvadãs as eleições 
proced1~as na 3a_secção,unica que se reuniu, 
,consegmndo, a~s1m o Congres::;o du Estado 
priva1• de exercer o direito de voto os eld-
;tores da3 la., 3"', e 4"- s 9cções eleitoraes.Doc.3.

1 
l\IUNlCIPIO DE BRAGANÇA 

ns. 71 a 7.~. · · · · ·~ Ne'lte municipià t'l.mbem · o intendente 

JIIU:--IICIPÚ> DE S. DOMINGOS DA BOA VISTA 
eleito pelo Congresso do Estad) obndeceu ás 
instrucções recebidas. 

Elegeu nova'! mesas, para p~~esidirem <'t. 
Eml899 fJi o município divillldo em oito eleição de 3 de a1JrH .e alterou ·õ lvcal das 

·.secç:õcs cleitorae:s. . diversas s;cções para dar loga.r ;i. duplicata. 
Para a eleiÇão de 8 de abril, porém, o P1;e- E on.Jc não pôde fazer duplica.ta, fez assi-

siJlente do Conselho Municipal fez ilova di- gnar por ou~r0 o nome do> mesa rios nas 
-visão do município, elevando a nove o nu- authenticas da. eleição. · 
mero de secções clcitoraes. Palo dec; n. 77 se prova c1uaes o:;cid:tdãos 

.A lei n. 32, de 26 de jmeiro de 1892, pro- eleito.~ mesarios para as nove secções em que 
hibe expressamente que se faça nova divisão foi dividido o muoicipio de Bragança. 

··ÜO município duran.tc o periodo legisla ti v o. Na impossibilidade de obte1~ eel'tidüo da 
Este facto importa na nullidade dos t1·a- designação foita em l8~m paea f'uncdonarem 

bn.lhos eleitoracs. as sccç~ões eleitoeaes,Junttm-se as uutbenticas 
Acresce ainda que nas sa, 4a c 5"' secç0es das eloic;Õ33 prJcedid<tS 112' sete sec.;·õe.,; om 

liii.o quizeram as mesas eleitoraca acceitar os 3r de dezembro cte 1899, das qua.es consta. 
fiscaes do candidato reclamante, nem cs pro- quaes fol'am os l Jl~a.e J designa~o.~. Dócs. 
testos, que, por causa da recusa, apre~en- r~s. 78 a 84. '"' · 
'taram os mesmos fiscae~. . ·A mesa da 3·• secção, que f'unccionou em 

Este proc~djmento illegal tinha por fim Bom Jardim e onde o candidat~ cliplor"9-ado, · 
•fttlsear a el01çao. (Does. 74 c 76.) _ .. · . pela acta obteve· 99 votos, fo1 orgamz<tda 

A vohção que a.pparece é cxtraorüi.ll:1ria, poe do11s mesn.rios eleitos ·em l8UD, sondo 
..cJmpo.rada com as das 1" e 2" secções. os outros membros da mesa eleitorer::. 

As ac~us da installação da mesa da 2a. O logar designado para funccionat• a . mesa. 
secção o da cleiçri:J nella procedida. não e;;tão eleitoral em 1899 denomina-se Cajucir·o. 
nem registradas, nem conf.;rldas pel.u ta- Doe. n. 80 . 
. bellião, nem authenticadas pela mesa. A mesa da 4a secção, que funccionou em 

N.t 3a. secção deixaram de votat' apenas Cara.tatcmt, e onde segundo a aeta ó candi-
.quatrJ ell3ito1~C3. · dato diplomado obteve 186 votos, foi orga.-
. As actas dessa secçã,o não for·.tm regis- nizada pelo supp1ente de mesario Geraldino 
tradas. Antonio de Souza, que convidou p.:.tra. fazer 

Na 5a. secção ha . mti.is de 250 eleitore;;, parte os eleitores João Gualberto Monteiro e 
-eontra. ·a exprc.~!;a disposição da lei. .Marcos Raymundo Pereira e com elles ele
. Votaram 127 eleitores e deixaram devo~ geram os outros dons membt'os para con.sti-
tar -130. · tuirem a mes:.t definitivamente. 

As acta.~ não est~o registradas· pelo ~ ta- ' Em 1899, foi designado o logar dénomi-
obeUião. ·· · . · nado Bacuritem para funccionar esta secção. 

Na ea. sJcção . deixaram de votar ap3nas 11 · A 5a. secção-que f1mccionou em Urumajó 
.eleitores. -o onde,-sagundo a acta., o candidato díp~oma-

vamara Yol. V 38 
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do teve 125 votõs foi organizada pelo mesa
. :r'io .João Paulo da Silva com quatro eleito
. res. Como na. 4a. seccção. 

A 7a secção-que funccionou em Araca
tena e onde o candidato diplomado teve 102 
votos, foi organizada pelo supplente de me
sario Ricardo Manoel Pereira, que convi9-ou 
dous eleitores e com estes elegeu os outros 
membros da mesa. 

Em 1899, foi designado pttra funcciunal' 
esta secção o logar denominado Chtíu. 

· A sa. secção-foi como as anteriores orga· 
nizada pelo mesario José Joaquim de Almei
da que convillou dons eleitopes para fazerem 
parte da mesa e com estes olegeu os outros 
dous membros. . · 

A ga. secçã.o-que fanccionou no' Jogar de
·nominado Cur1•a1 Velho e OQLle.. segundo a 
· a acta, o c:.tndidato teve 48 votos dos 149 

eleitores que compareceram :i eleição foi 
-organizada pelo mesa:-io Adelino ela Silva 
Aguiar, que convülou dous eleitores e com 
elles completou o ~umero legal, elegendo os 
outros dous meséLI'lOS. 

. Da acta da~ installaç,ão consta que o me· 
·.· · sario Adelino Aguiar se retir[wa ant es de in
. · stallada <t mesa, sendo conYidado para o sub-

. stituir o eleitor Antonio Pinheiro Caité???? 
- Na 10a. secção que funcciona, na, Yilia de 

Quatipmú é . onde o cn.FHlidato diplomaao 
obteve os votos de todo.;; os eleitor.es do Qua

- tipurú em numrro de 160, a mesa foi orú'a
nizada com dons mcsarios, que elcgeramo os 

·outros membt·os da mesa. ücando a::;siJn con-
stituída. · · _ 

edital ·publicado_pel'o secretario daintenden'- 
cia pelos mo~vos do mesmo. (Doe ; n. 85.) 

Eleições procedi das em outros edificios e -
presididas por ·outros mesarios que não os _ 
eleitos em 1809, não pódem ser alJl)l'ovadas. 

E para que não possa ha:Yer duvida sobre< 
as assignaturas das authenticas das eleições . 
pre3ididas pelos rnesarios eleitos em 1899, 
estão ellas reconhecidas peJo tabellião. 

As autheniicas que appare(!em sem . esta
rem reconhecidas as assignaturas dos mesa
rios são falsas ; essas eleições não pódem ser 
approvadu.s. .. . 

MUNICIPIO DE S. SEBASTIÃO 

Está dividido o município em quatro se- · 
cções eleitor<l.es. · 

Na I a e 2a secções a eleição correu regu-
larmente. ··· · . 

Na ~)a secção não houve eleiçã.o, porc1ue a 
mesa não se reuniu, como faz certo o doc. 
n. 81. · · · 

Na 4a secção taJnhom não se reuniu a mesa . 
eleitoral. A· authentica da. eleição que ap-
par.:Jce ~ falsa. · 

E b:tsta comparar-se a votação das la e 2" 
secçõ~s com a desta para reconhecer-se da 
veracidade do que avétnçamos . 
· Accresce que <ts actas não e.3tão registra

das no liVl'v de notas do tabelliã.o ou no espe-
cial do escrivão ad hoc.. / 

Das authenticas nada consta a esse res
peito. A mesa da 4a. secção 1'unccionou com _ 
quatro membros dos· quaes dous eleitores 
convidados para r,~zerem parte da. inésma. 

1\IUNICIPIO DO SOURE As eleiçõe., procedidas pm·aÍ1te estas me
sas não podem ser approva.das. 

A lei cloitoral só permitte r1uc haja elei- A e.:;tc municipio Í•Ji annexado o de i\Ion-
çilo quando· comparecerem tt•es membros dos sat'áS, onde a opposição Linha · gl'andcs ele-
que compõem a meza, ell'ectiYos ou su:p- mentos. . 
plentes. · Ex~incto o município de :t-.·Ionsarás, a di-

Desde que atê ás 10 horas não comp<wece- visfio das sec~~ões obedeceu ao plano de serem 
raro sinão um ou dou; membros du mesa localizadas distante da villa desse nome, as 
não pôde ter logar a eleição. secções que üc<trem pertencentes a Som•e, 

A eleição da 10° secção é ainda, nnlla, por- afim de torna1· ditncil o cotnpiu'ccimento 
que o município foi dividido em ú secções du eleitorado. 
(Doe. n. 77 .) O ultimo alistamento pt'ocedido em Soure 

Essa secção compt'ehende o município de accnsa a exist011L:Üt de 67:{ eleitores e mais 
' Guatipurú, que fazia parte do 1° districto e -2.S5 do municipio de Monsa.1·ás . A Lei n. 652, 

· foi extincto em 1900 pela impossibilidade ·de de 12 de junhu de 1899, que attingin u muni
cqnseguirem os amigos do ·c;:mdida to diplo- cipio da Monsarás, mandou incorporar o res• 
mado votarem naquelle muni\~ipio. pectivo territorio ao município da Cachoeira . 

Extincto elle, nem por isso as mesas elei- e Soure. · 
toraes org,tnizadas antes da lei do Estado, Não se póde comprehender por que razão . 

. que d,ecretou esta medida, deixaram de func- o eleitorado de todo o município de Mon-. 
· -cionar durante a legislatura Federal. sarás passou para o de Soure, quando devia. 

. ~ Que nada se faz em relação ao extincto ser feito de accordo com · a lei do Estado. 
';-> município de Guatipurü prova o decreto obedecendo á divisão territorial, de modo a. 
· n. 85 A. . não ser eleitor do município de Soura, ci, 
~ : • O intendente municipal arbitrariamente dadão que pela lei desta, passou a pertencel' - . 

·. · alterou os locaes designados, como consta do ao da Cachoeira e vice-versa~ _ 
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. Mero arbítrio da jmita de alistametHo de. mesario, ficando deste modo organizada a . 
. Soure para augmentar o eleitorado. . mesa,doaccordo com o art.4°daLei estaduaL · 

Tem, pois, esse ·muncipio,-mésmo com essa n. 456, de 19 de fevereiro de 1897, mas .· 
illegalidade, sómentc 1.018 eleitores. com flagrante violaçãoda Lei federal n. g5,. 

A votação .que-apparece é de 965 .votos, de 1802. ·.. · _ . . . ,; . 
sendo 960 do cantlida-to diplémiado e ctnco ·do , Nesta secção a'pemts faltaram sete elei• 

- reclamante, ou rriénos-53 votos de que todo tores. · · 
o eleitorado do município> · · . A acta da eleição da 6a. secção não declara . 

E convem. notar que das nove secções em o logar onde funccionou. . · 
que foi dividido o município em maNO deste Deixaram de votar apemLs tres eleitores. · 
a.uno, para a eleição de 8 de abril, não As eleições. procedidas. neste município · 
houve eleição ·na 63 secção que torna .i11ais rtão devem SOl' appl'ÓVadas. · , 
patente a fraude eleitoral. . - Da acta da 7"' secção. não consta. o edifi.eio ·· 

Dado mesmo que • esta secção só tenha 53 onde funccionou . 
. eleitores, o que não - ~possível, dep1•ehende- Nesta secção apenas faltaram cinco elei~ -
se que ás demais secções -coinpareçam todos tores. , · · "' 
os eleitores á urna; nenhum morreu, nen~ A Mta nã.o foi'registra.da. · 
hum adoeceu, nenhum e::steve ausente do . ·· A ga secção funccionou com sete memb1•os, 
município. · · , .. . · toLlos eleitores; apenas deixanuo de votaP 

As mesas eleitoraes deste municipio não se um eleitor, apezar dr não terem compare• · 
remtiram ; a eleição foi feita a. bico de cido os membt•os da mesa. : · 
penna, c tal o desejo de dar uma Yotação A acta d·esta secção não fui registradà. · 
extraordil~aria. e 'tal a precipitação com . A junta apuradol'a sommou nas nova · 
que pro3ederam que nem se lembraram secções . do município · l.Op6 votos para o-
e consultar o numero do eleitol'ado. candidato diplomado e seis para o camlidato · 

Os documeni;os sob ns. 87 e 88 ·mai:> cor- . contestante. · 
robora.m o que vimos de avançar. Compareceram, segundo a acta da apura:. · 

Requeridtt certidão ao escrivão designado ção, 1.062 eleitores. 
para transcripção da acta ela 5a. secção (con- O 1lltimo alistamento eleito1•a.l do rinuiici
ticlas da mesma), escreveu esse fmiccionario pio de Soure acm.1_sa a existencia- de 763 
a declaração que por curiosa transcrevGmós, eleitores desse município e mais 255 do ex-
sem alterar uma viegula. · tü1cto municipio de Monsarás, que perfaz o · 

« Deixo de dar certidão visto não ser total de 1.018. Does. 87 e 88. 

l\IUANÁ 
conhecido' . como escrivão da Subprefeitura 
desta villa de Jo;tnnes na presente e illegal 
petição. Enão darei, certidão sem qüe haja. 
direito. (Doc. n. 89.») O m'umetpw foi dividido em quatro sec· · 

A mesa da 1 a secção foi organizadtt ille- ções. 
galmente; Joõ.o de Lemoa, André Pessôa de A mesa da l"' secção installotHe com tres 
OliYeini. o Al'r.hur Bezerr<t-de Moraes Rocha, mosarios e até o fim -funccionou com esse -
não são membros da. mesa eleitoral, eleitos numero, não sendo completado o numero de · 
em 1899. . mesarios, P..ntes de se dar começo ú. apLl· 

Da acta-consta quo Joã·) de Lemos foi ração. 
convidado para tomar· assento, o com:os- de- Na 2a secção compareceram apenas dons 
mais mesarios elogei'am Aclré Pes,;ôa dc.Oli- mesarws. Não podia. haver eleição. 
vcira. Os dous mesa~· los presentes Esmerino 
· O mesa1•io eleito em 1890 é Raymm~do Arnanajás de Tocantins e Fra.ncisco Hygino · 

Bezerra de Moraes Rocha c não Arthur de Oliveira, diz a acta, entro si convidaram 
Bezerra, de Moraes Rocha, como se póde veri- os eleitores Ja.cintho ·Ferreira de Castro e 
:ficar das respectivas authenticas. Frederico Silva Palheta o estes elegerc.\lll o · 

A 2a secção funccionou no Grupo Escolar eleitor Francisco A. Vieira. . 
Julio Cesal', e não na escola do sexu feminino, E assim constituíram a mesa, contra ex- · 

•logar designado em ·1899 (vide autb.entica), -pressa disposição da lei. . 
sem que conste õ motivo da alteração. · . Da acta da installação da mesa eleitora~ . 
· A mesa foi constituída pelo mesario Gas-. da 0a. secção se deprehend~ que a mesa foL 
.parino Baptista. da Silva e eleitores. composta de eleitores convidados para orga-

A 3"' secção funccionou na escola . mixta. nização da mesma. . . . . 
. Consta da act.a que, comparécendo sóménte Co.nsta da acta que os elelt?res conv1~ados · 
os mesarios Antonio Pereira da- ·Silveira foram Simão Ferreira Monterro, Antomo F. 
Gonçalves e Antonio Alves do Nascimento, de Senn~, João dos. Anjos Ferreira. Teixeira. .. 
foram convidado3 . os eleitores João Calà.do e e Antonw Calandrmy Azevedo; no emtanto. :. 
Armindo Gonçalves, _e estes elegeram o outro na acta da eleição figurá 1'a.zendo parte da.·· 
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ANNAES DA CAMARA 

n1esa. Euphrazio Antonio Baptista., sem que 
. .conste· a razão. 

_funcciona.rio de justiça da c1ue a acta fosse 

. A' mes::t d:t '4a secção cc;mpare:::eram só
mente dons cleitore3. 

Não poàia havei' cleiç·ão. 
Foram convidados tre.~ eleitores e pJr es~a 

· forma organizou-se a mesa .. 
As eleições dessas secções não podem ser 

, .appl'ovada.s, visto que as mesas foram orga
nizadas illegalm:mte. 

SALINAS 

_ A mesa da 2a secção foi ins·ta.lhtda com tl'es 
membros eleitores, chama.ndo·se desde logo 

:.-um eleitor par<L substituir o quarto membro 
l-.da mesa e as::;im funccionou até o fim. 

A mesa da. 4a. secção funccionou somente 
,.com kes mesarios e os dous cidadãos que 
:assignaram a acta não fvra.rn chamados na 
fôrma da lei. 

Da acta nada cônsta. 
As· actas das secções deste município não 

,.f.foram registradas. 

SANTAREM NOVO 

A acta. da. 3a secção não está registrada e a 
.ropia remettida {~ CamJ.ra está cheLt de 
.-.CBtrelinllas r1ão ~~salvadas_ 

Não podem merecer .tê. 

OUREU 

A a.ct<t da ~a secção não e.:;~á r.3gistra,da. 
Nesta secção deixaram de votar-quatro elei
tore3. 

~IUNICIPIO _,DE ABAETÉ 

O alist:J;mento eleit0t'a,l deste munictplt) 
·nunca fui l'egistl'aclo no <!artorio de tabclliã.o; 
dsto importa dize!' que nunca· houve alista

mento nactuelle município. 
A desll3Íto de ni:i.o ~star conclnido o <tli ,;tn.-

- :..mento, o intemlente dis&riobue títulos cleito
ra.es, c1u3 não tecm valot• algum, pot• i,;;so 
mesmo que só depois de lançado no livro ele 
notas do tabellião, é que podem ser cxpe-

.. didos os titulas. Doc. n. 90. 

registrada. · . 
·Ainda do documento n, 88 se verifica. que 

não existe no Juizo Federal i.lópia do alis
tamento eleitoral procedido nosse muni-
cipio. . 

Desde, pois. que não existe alistamento não 
podia o presidente da ccnnmi~são muni
cipu.l fazer a. divi:.,;ã·) do municipio em sec
ções o obser_var a3 demais determinações 
const:tntPs do art. 39 da lei n. 35, de 26 
de janeiro do .1892. 
· As eleições procedidas nesse mumc1pto 
não podem merecer a approvação. 

tn.muçi' 

A mesa da 2" S3cção fui constituidà com 
quatro memlJl'os, unic.os que funccionaram 
até terminar a eleição. · 

A acta da 3a. secção não está registrada: -
. Assim tambsm não está a acta da õa. secção, 
onde apenas fa.ltai.'am se';o eleitore3. 

A mesu. da 7a. secção fJi installad a. com tres 
membros,que funccionaram até ultimar-se a 
.eleição, assigmtndo as authentica."l m::tis dous 
cidadãos, sem c1ue da a~ta con~t.e fossem 
convocado.~, antes de começar a apuração, 
para preencherem o:; logal'as va.gos p3lo 
não comparecimento até então dos mes:trios 
effectivo.:; ou supplentes. 

Estas eleições nã.') podem ser appt'o
vadas. 

lRITUIA 

.\.ta secção eleUot',tl d~sb município a.pre· 
senta o seguinéG rasuU•tdo: de.3cmb:trgador 
Hasannah de Oliveira. 77 vo~o.~. 
· Consta. Ja, acta que, a'bed~t a ut·na, foram 

SG])at•aun.s, contad<v3 e emu.s:;ad:ts t11)eaa.s cinco 
ccdulas. 

A :~c ·;a desta. secção ·b :m1 co mo d •~ s 2a. 3::. 
e -1" não e :tão rogistl'a.dus nem cJn feridas, 
não constt~ndo tlas mesmas a.c~as os e:lificios 
onde funcciona.ram <1:3 ro;:;peeti vu.s :-:ecções. 

CACI'IOEl H.A. 

E desde que não ha alistaúJ.Cnto definitiva· 
mente concluído, não póde haver elei<;i:i.o. 

, As élleições procedidas neste municipio não 
pooem ser approvadas por esse üt.cto, s.inão' 

.As actas elas la e 2n. s:lcções deste muni
cípio não estão regiateadas e a.penu,s as cópias 
conferidas peto tabellião. 

Das mesas dessas s9cções fizerani parte ci
dadãos que não foram eleito.3 mesal'ios em 
1899. 

· tambem porque funccionm·am algumas. sec
. ções em locaes outros que não os designados 
em 1899, como se vê dô confronto do elo

, cm')lento n. 9 l com as actas que appa
recem. 

Nas actas das diversas secções, não consta 
..a designação dos · locaes onde as mesnías 
~~funccionaram e nem se acham registradas, 
;·_Ilois das cópias authenticas, remettidas a 
'·.essa camara, não cJnsta a d'eclaração do 

A mesa da 3" secção fui. OJ'ganizada por 
dous eleitores que, para completar o numero 
legal, procederam de accordo com a lei esta
dual n. 456, de 19 de fevereiro de 1897 . 

As actas destas secções não foram regis-
tradas. . · 

A mesa da 4a secção foi illegalmente orga
nizada. 
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SESSÃO EM 23 DE SETEMBRO DE 190r 

OSl mesal'ió> Antonio da Silva Lima e Ur- · As eleições pl'ocedidas nas 
bano :Nery da Silva, Costa convidaram aJ furam falsificadas. -
eleitor Christovão Antonio e Sa,lu.'1~ia.no Car- o resulta,do da eleição foi publicado pela 
doso ele Meirelles pat'a fazeram parte tla impl'ensa. (Documento n. 9:.L) As actas dã& 
meaa e e.3tes elegeram a Manoel Emílio Pe- outro resultado, aügmentando extraordina
reíl'a de Castro para preenchel' a vaga ex:- riamente a votação do cantlidato diplomado. , 
istente. E não fizeram o mesmo quanto á 3B secçãa, . 

ACARÂ. porque a mesa deu« boletim », logo que se 
pt·oclamou o-resultado. O que não praticu:-

0 ultimo alistamento eleitoral· deste mu- ramas mesas das outras duas secções. · 
nicjpio accusa a existencia tle 786 eleitores. Dt\ acta da, 4.a secção não consta o loga;r · 

Da.s actas de cinco secções eleitomes consta onde a, mesma funcCionon . . · 
que comparecer>am 705 eleitores e . deixaram . A mesa eleitoral da 6a. secção funcciorio3/. 
de comparecer 144, o que perfaz o total de Sl)mente com tres mesarios, não tendo sido-
849 eleitores. antes da apura.ção pt'eenclüdos os logare.~ 

E' mánifesta a falsidade das eleições dessas vagos, como quer a lei. 
cinco secções. , · - , - Os cidadãos q_u':\ ttssignararil a acta I)ãl) 

As actas das secçõ~:s não estão ·rcgis- foram convocados para mesa,ríos, como S\} 
tradas. ...- . · · vê clarJ.mente da. mesma. 

A 2"' secção foi installada ás 9 hot•as da A acta da 7."' :?ecção não está registratb 0 
manhã convocando-se desde logo eleitores, nem della consta o local onde funccionou. 
quando a lei manda e3pet•ar até o momento A eleição de5ta SGcção, beni como a· d:~ 12~· 
rla apuração quando, nKo comparecendo ."PS foi falsitfcada. -
outros membros da mesa, s:to pl'eenchidn.s Basta confrontal'-3e a anthentic:t da ra sec-.; 
as vagas l)Ol' eleitores. - . · ção com a' tléssa.s s~cçõe3 para se reconhecer . . 

Na 3a secção ve~·ifica.-se a assignatm;a de .a veracidade do que allegarnos. . . ·_ 
166 eleitores· e .da acta. da eleição consta . Nessas secçõea não houve eleição. Couhe- · 
que fora I? _:·ecel)ldas 16,4_:~edulas. . . . . . ·cido, . porém, o l'estütado . das eleiÇões · dé'_ · 

_As ele1çoes das secçoes deste mJimctplO vari<1s seéções, onde o candidato contestante 
mw podem. ser appr_ova~~s porquanto :1s obteve grande . maioria, ~rra11jaram actas·_. · 
actas carecem de authent1C1dade. . · eleitorae,~ dess ,~s seÇõe~ para supplantar a 

Foram lavradas poste1·iormente c com tal mâioria. · · · · · 
precipitaç~ão que não attenderam o numero N'unca em bametá os antao-onistas do can.,. 

· dos eleitores do município, patenteando-se dida,to contestante obtivera<>m mais de.IOI) 
por estn, fórma a sua f<üsidade. votos. · 

.1\IOCAJUBA 

O municipio foi divid~do em tt>os se;ções. 
A acta da p; secÇão niio est<í registrada 

nem dell<i consta o edificío onde fttnccionou 
a mesma secção. 

Ainda na eleição para governri.dor, on'de o 
pleito foi r.;nhido, o resultado foi de 1.872 
votos para o Dr. JmtJ Cllermont, contra 94, 
dados ;w Dr. Augusto MonteuegrJ, fuoccio- ' 
na.ndo toua.s :1s eleições das secções sem pro-
testos. (Documento n. 9-L) · · 

O mesmo aconteceu na eleição rüalizadà w 
31 de dezembro. 

Para tornar ruai:3 saliente a falsidade das 
O município de Caiuekt está .di\·ididu em eleic}ões <la ln., 2a, 4a, ()a, ;a, 1'~u., 1:1a, 143 e da; 

tlezeseis secções e1eitorae::;. IGu., peesidlda. por F!'anci;;co Militas de A!S-

CA11Il~TA 

De todo_;; o, meios 1anç.:m-se mão :para inu· senção,lmsta, compal'ar-se a votn.ç~ão constante 
tilizar-se a eleição ·nas di versas secções em de ca.da. uma delln.s com o numero de eleito-
qlle está dividido o município, desde a desti- re' que não compa.reccra.m. · . 
. tuição do intendente, legitimamente eleito, Assim, a P· secção tem 240 eleitores, se
até a mudança dos locaes anteriormente de· gunilo <t u.cta, votm·am 150 e não compare
signados :para .funccionarem a~ secções e a ceram 80, o que perfaz o total de 2:30 eleito:.:. 
nova eleição dos mesarios. . . res ou menos 10 dos constantes da lista. .. 

Do editál do int'endente eleito pelo ·cou- ·A 2a. t"em 96 eleitores; vot:mún 85 e não 
. gresso claramente se verifica que se procedeu comparecera,m 15, o que eleva. o numero _-de-. 

a nova nomeação de membros para as mesas eleitores a 100. · · · 
das secções,e foi ainda . aUel'ada a designação A 4a. tem '1.60 eleitores; votaram 120 e não- , 
:ti. eita. I.)ara. fu. nc. cionayem_ as secções 3 •.. 4, 121 com.garecey.:tm 45, o que _perfa-z o numeru · 
e 16, sem que paro 1sso houvesse mottvo de d~ 165 eleitores. · · ·· 

.força maior. provada como exige a lei. (Do- Nesta. secção, diz a acta, votaram mais 
cumento n. 92.) . ·. 5 eleitore3 de outra. secção, mesarios· desta,. 
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-cujos nomes não esta va.m incluídos na.lis b. 
'(!e c !lanuda. 

A act.n. da eleição desta secção não ,declara 
ó loga,r onde funccion'ou. 

A · oa. secção tem 183 eleitot'es; vohriuu 
105 e não compa.receL'am 80, o que reduz o 
numeeo de eleitot'GS a 185. 

A 7" tem 15S eleit0re .~; votaram 112 é nã.o 
·compareceram 43, o que reduz. a 155 o 1111-
. moro do eleitores. · 

A 12" ~3m 136 eleitores; vota.ram 69 c üão 
-compareceram 67. . . . 

A 1~{" tem 122 eleitores; votaram 118 c 
não compareceram 3; o _que reduz o numero 
a 121. 

Consta da acta que vot:1.l'am eleitores cujos 
numcros não estavam na lista, mas não de

. clara o numero, nem menciona os nomes. 
A votação, port<1nto, devia ser superior, 

· o que consta da acta. 
A lGa. secção tem 164 eleitores; votaram 

186 e deixaram de votar 20 dos consta.11tes da 
·lista de chamada. 

Da mesma acta consta- terem votado mai-s 
· 44 f:lleitores, sendo 4 cujos nomes não esta
vam incluídos na lista, dons dos mesarios e 

: 38 da 15a secção. . . .. . 
A votação,portantÓ, nãopodia SBl' á QllC 

.. l'efere a acta. 
· Se a lista, da secçã.o tinhâ o nome dé 164 

.-eleitores e apenas nã.o cómpa.receeam 20~[t 
. ·votação deveria see de 188 e não 186 como 
~-consta dr1 acta,, vist3 terem votado ma.is 44 
eleitores, sando 4 cüjos nomes não es
tavam incluídos n1 liata e 40 ·de ot1kas 
secções. 

As <tcta3 das eleiçõs'S. ])l'Ocedidas · nas 
socç1ÕCs 1", 2a., 4a, 7a, 1:3 e-14 não estão re· 
gistl'adas. · . _ · 

Os pwtestos apresentados a junta apura
dora cuntl'a as eleições procedidas na 9" e 15 
nã.o teem fundamento. · · · 

A eleição foru, feita regulariuente e :por
que não llJder<i.m conseguir fa.l:;ificar as 
eieic,:ões dessas secções apresentam um pro· 
testo quQ não tem valor alg-um. -

Outro t<mtC> nlio aconteceu corri a 16 secção, 
.. onde apparcce uma actn. de eleição vL'iivel-
. mente falsificada. . 

Baskt compn.r<Ll' as assignn,tura.s das · au
thenticas com ás do offi.cio ·de remeJsa para 

_. se chegar a evidencia de que semelhantes 
assignaturas não são feita'3 pelo4 mesmo.~ 

. cidadãos. . 
Devem, pois, ser arrnulladas as eleiçlÕ3s 

IJl~océdídas nas 1\ 2a., 4a, Ü"', 7a 13, 14 e lô 
. secçõ,es, sendo esta ultima a presidida. por 
Francisco MHitão de Asimmpção e approva.-

. das as das de ma i-.) secções. • 
INCOM:PATIBILIDADE DO CANDIDATO DIPLOMADO 

Na qualidade d'e chefe do ministerio pu
.blico, cargo que exerceu até o dia. 1° de 

abril tlo correntn anno, o Sl'. demmba.l'gador 
Jo.ão Hossu.nah dll Oliveira não podia se1~ 
VO t:\do 

A lei n. 23, de 2G de janeiro de 1892 
prohib:l ele serem votado as autoridades po
liciaes, o.:; officiae) Llos C·)rpos de policia e 
milicia c aos magistrados, salvo se estive
i'am -avLllsos m •,is de um anno antc.:l da, 
eleição. -

O catHlitb.to diplomado exerceu o cargo de 
peo;;m'<tdor geral do Estado, desJ.ea organi
zàção dn Con.-;tituição, o só sei::: dias antes d<:\ 
eleiçio foi . dispen::lado, quando não mais 
pí>dia ser conhecida sua exoneração no dis
tricto. 
"E até pouco antes da eleição percorreu 

quasi toda3 a;; localidades do distt>icto pelo 
qual se diz elcitJ, no oxcrcici.o das fLmcções 
do · Ci1l'go, pt·opJndü cxtincção de cartorio e 
disponibilidade elo magistrados do disti'icto. 

:No Estado do P<wá. o chefe do miuisterio 
publico tem a m:li::~ completa indcpendencia -
e as m;ü:; <~mplu.:> attL'ibuiçõGs. . 

Assim é q ne é orgã.o do ministerio publico 
perante o Tl'ibua;tl Superior da Justiça e 
teibunal mixto e pomnte os poderes federam; 
do Estado, nomeia c demitte os empregados 
da . repa.rtiçã.o de que ê chefe, - pt'opõe . a 
nonieaçã.o, cxonel'ação do.> agentes dó' minis
tério, ~ tem ai ntl.a a, ttl'ihuição de perias disci, 
plina.res, e . suspende do . exercicio e pri-v_a . · 
de vencimentos até t1~iB meze3_ (Constitiüção . 
arts. 41, §§ r~, 2° e 4~, 50, 4, 55; de 11 de · 
junho de 1896, -lei il. 610 .• ·de 28 .de junho · 
dé 1898, 675, de· 9 de niarço -de 1900. )

0
• 

E llela constituição do H;stado, é conside- · 
rado' magistrado, tem a mesma categoria, 
Jôro, vencimentos dos . membros do Tribunál 
Superjor e é vita.licio. · : · · 

Notitulo quarto da Consti~uição doEsta(lõ 
.do Parà; que se inscreve-Do. Poder Judicia
t··io -diz o aet.41: o procurador gerM doEs
tado será· o chefe do ministel'io publico; e no 
§ 2° : ter{L a. mesma categoria, fôro e -
vencimentos dos membro3 do Tribüna1 Su
p'erior de Jusüça. · 

O art. 42 dispõe.: os membros do Tl'ihunal 
Superiol' de Ju3tiça, o pt>ocuradot• geral do 
Estado e os juizes de direito serão vitalícios, 
só poderão pet•il er ,0 cargo em virtmle de 
sentençi1 passada éu julgado. . · . 

Só a 1 o de abril do col'rente anno concedeu . 
o Governo ao Dr. João Hossànnahde Oliveira, 
a exoner•ação do cargo de pt·oeurador get>a.l 
do Estado, expedindo o deét'et() assim con~ 
cebido : o governador do Estú.do· tendo em 
consideração o pedido de demissão que lhe'·· 
apresentou o desembargador João Hossannah 
de O li v eira do cargo de procurador geral do 
Eshdo etc. (doe. n. 95). ~ · · . 

Não se pôde contestar ·. a influencia que 
:póde ter a pres3ãO que exerce no eleitorado. 



SESSÃO DE 23 DE SETEMBRO DE 1901 

303 
. . - . 

"0 e modo a Üll})edil' U. CDmpleta. libel'Jaçle de se procuraria. oppôrtunida,de p:\l'J. destruir 
·v ·oto um funccionario com·uma somma de tudo quap. ~o no proce~;so eleitoral fosse alle· 
. ~ttribnições, c"omo a do Procmador Geral do gado. 
Estado, mas, a parte esta circumstancia, a Aliás n. ,junt:t apuradora teve procedi~ . 
.incompatibitidade clax:am.ente decretada. na mento identico ao de grande numero de 
lei-,· por isso que tal · funccíonario pela Con~ secções eleitol'aes, que conípõem o 1 o dis-
.stituição do Estado do Pará é. considerado ma- tricto, que não se -reunh•am, ou onde se 
:gistrado; é uma organi?ação; especial, sui _qe- del'am ao teaba.lho de forma.e as mesCts nãó · 
ne~'is, e que até certo ponto~ deturpa a in- acceltarJ.m fiscaes, nem prvtésto do candi-· 
stituição do ministerio publico~ é a unica em da&o recln.rna.ote. · ·. · .· 

.. . · 

todos os E8ta.dos da União, oifde ella e~iste. Nem se allegue que a Camara . dos Depu- ' 
E si a lei prQhibe que os magistrados es- tados já. tir.mou doutrina em contrario, -, 

taduaes possam ser votados, .salvo si csti- porquanto em o ~sln.do a que se refere . . 
· -verem . avulsos ou ·em - disponibilidade um o parecer o procurador · g.erat ·· não_ é < 

anno antes da eleição, e si ante a Consti- considerado membro do Poder . Ju()icia:dá;::~~;; 
tuFção dó Estado o procurador geral é não é ma.gistra!.l.o, como no do Pará· nos ter~ <: · 
membro do Poder JudicÜ1.1'io, é magistrado, mos da respectiva Constituição. 

··é Qlaro que incide na disposições do art. ·30, .8' esta. a doutrina 'firinadí.t : em v:-arios Dl~ 
n. 8, da Lei n. 35, de 26 de janeiro de 1802. l'eceras e Ctcc1oÍta pela Camara dos _Depu- ·. 

O .diploma não podia, portanto, ser expe- tados: . . 
dido ao Sr. -Dr. João Hosannah d~ Oliveir.:t. «A Camara, em duas votições solemiles, · 

. A apuração teve lOgar a 8 · de maio ul- approvou os pareceres da segunda Commis~ 
timo. · são de inquerito que concluiram pela .im~ 

O 1 o d.istricto eleitoral comprehendc 27 pl'oced-encia da c1ucstão suscitada, pol' isso : ::: 
municípios, dividido e.m Inais de 250 secções que · pela. Qonstituiçã.o c Lei do Estado~de <?: 
~-eleitoraes. · Pernambuco o . Procurador Geral · . não . é :e F 

· Era materialmente impossível que em nem :pMe .SBl' considerado magistrado..,.-An:. _;<~: 
pouco mais de duas -horas :-a jünta apuradora nàcs do WOO- Vohzme· to; pagínas.3.2,e 33i ._:-;;; 

:_ -procedesse á so~nma de votos · (le toias as Si a Córi~tituição · do Pará con.-iid(ú'a . ma~ · :-;-·, 
::autheúticas (206); . · c , • • . . · gistrado c o Pe9curador . Geral do _ Estado;. :: · .;~ 

Os tra.ha:llú:is tiv~ram prin.cipio ás 8 horas cla.ro é qne n_ã.o póde sel' votado_ para mem~ · : 
da manhã,e üs 10 1j2.esta-v.a tüdo terminado, . hro do Congres:~o Naciómtl; nos tel'mos dó.-'.·; 

·.~ como prova a certidãojunt<i: .(Doc. n. 94A:) ari. 30, n. 8 e de accordo com a dou-tl'ina; _.. ,: 
.. : Es~á evidente que não so fez apuração de ·fi1•madapela Cama.ra. _ . . .. _ .. 

·:accordo com as .disposiçõGs do · ar-t. 44, § 4° _ Do exameminucioso que veh1 -de ser feito ~ I 
··'·daLei n.35, de2ôdejanetro de1892-,porque de todo o :pt•occ~s:> el~itorale deànte ,_dos <; 

•.:-era materialmente impos$ivel_em.duas h-oras documentos cómque é instruída a presente~-~ 
>e meia.· proceder-se · â eõntagem de votos, contestação ._se evirlencia que o resulta~[o :' · 

~ .exãmes das authenticas, : democlo ,a observae real d<~ ·eleição · pl'ocedida a 8 de abril no : 
iiodaregula~idade ne.:lse tràbalho, como é de Est1do do I?ará não é o que se encontra. .na. :-: 
lei. .. · . · · acta ·da apuração e que tem por cooseqlién-., ~ 

Est.ava de agtemão r~solvido qual devia cia a oxpe·lição elo cliplonia ao SP. Desem--;. 
>-aer a v.otàç~o apurad<.t pa.1'a ca.da 11111 do~ bargadol' João' Hosánnah do Oliveira'; nem 

.candidatos o ])or . outt·o lado prócurou-se esse candidah ·obteve a extraordinaria vo~ 
evitar que qualquer protesto 1'osse. apl'CS:lll- tição que, pa;ra armar elteito apparece .na ·• 

:tado perante a junta. acta ·aa junta .. apuradora., nem o contesta,nte · 
O ·. Dr.. Cypriano Santos;: porém, requoreu teve pouco mais . de·· mil oitocentos votos, 

perante o juiz .seccional fosse tomado por cJmo consta clesse mesmo documento. 
termo o seu protesto c-onti'a a expedição de ·· Desprezadas _· as .eleições . nu lias e as du- -

-diploma aoSr. desembargador João Hosannah plicatas · do Bragança, Vigia e Cametá o · 
.de Oliveira, .provando que não o póde fazer resultado da votação é o seguinte: · - ... · .. 
_:pera11te a junta, porque, comparecendo- ás Theotonio Ra.ymundo de Bi•itto;. s ·.353 , 
10 horas e ta;nto, fQi~lherecuzado,_ allegandó· d · d 

.:se es_tar.em concluídos os tràbalhos· da a:pu,~ Dese.fl1b.a.rga or João HosLtnnah o 
- t t · · · t d d. Oll_ymra .......•.....• _........ . 2.460 __ ·_ .raçao, pro es o que a reqltel'lmen o o can 1- -

.dato contestante foi- enviado à essa Coni· Não é ·POS3ÍVel que sejam tomadas · em 
missão~ consideraÇão eleiçõ~s f~i-tas, pera-De te -mesás,_ 

. Corresse regularmente ó processo eleito- illegalmente organizadas; em· mmlicipios 
.l'al, fossem observadas todas as formalidades onde nunca se procedeu a alistamento . oa: 
· legaes, certamente não se procederia de não está. <lefl.nitivainente concluído, reali~ : 

modo· a impedir qu.alquer protesto e re. zadas em ·lugares diverso.:: dos . designados~: 
·clamação dos · jnteressados ~ e. ao c~ntraríõ, previam:enté- na fói•ma da lei, eleições; 
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-em fim an1.le foi' recusada a fi:=;caliza(;,ão ou do mesmo modo ás lO horas da manhã do· 
onde a votaçã.o que approvei é muib dia. seguinte, quant·) ás d!1 Clarações dos elei,-· 
superbr ao numero de cidadãos alistados. tores que não sejam das secções da séde do· 

Por outl'o lado não se podem considerar districto ou circumscripção. 
validos o.3 votos dados ao cidadãa diplomado, § 3.o os serventuarios de justiça, sãó obri-· 
magistrado estn.dual em exercício até . seioS gados a dar a quem o recll1erer verbalmente· 
dias antes da eleição. ou por escripto, immediatamente t~pós a ex,-

0 reconhecimento do canclidato contes- piração do prazo ele .que trata este artigo, .. 
tante ê, p;)iS, ele toda a justiça. . ce1•tidão de numero e nomes dos eleitore~. 

K confiado no criterio. da honrada Com- que dentro delles houverem feito declarações. 
missão, elle espera assim seja resolvido. de votos, sob pena de suspensão pôr- tres: 

Capital Federal, 8 de junho de 1901.- meZ'es, alêm da responsabilidade criniinaL · 
Theotonio Raymundo de Britto. ~ 4 o 0 t b 11·-· . · á á · t · 

com 110 documentos sob' ns. I a 35, 4 -~. !:i • • . a e 1ao, env1ar JU~ .i1 a pura-
6 A, 7 A, lG, 35 A. 35 B, 3? A, 39 A, 39 B. dora c?p1a auth~ntwa d<.t declaraçao . de vot(} 
54 A, 55 A, 50 A, 85 A e 94 A;- TheotoniÓ· do e~e_tto~ ouelelt<;>res, acompanhada do res,_ 
de B;·itto .. pectn o tttulo ou trtulos. 

§ 5. o Immediatamente. depoi~ de feita a 
apmação, o presidente da junta apurador<J: 
restituirá ao tabellião, com toda a segurança,. 

J,EI N. i27, DE 2 DE ABRIL DE I900, QuE os ditos titu:los, afim da serem entr(>gues aos 
ESTABELECE O PROCESSO PARA AS ELEIÇÕES Seus donos, SOb pena de responsabilidade. 
ESTADUAES E Ml!NICIPAES § Ô0

• Si a ,ju[tia apuradora reconhe.cer f.JUC" 

O Congt•esso Legislativo do Estàdo do 
· Pará. decretou e e'!_ .. ::;ancciono a seguinte 
lei: · . . . 

Art. 1. 0 As eleições estaduaes e muniei-
1. :paes serão feitas por chamadas de eleitores 

. pelo listão relativo a cada secção eleitoral. :> ; § 1. o O eleitor que não concorrer á cha

. ,::~mada. sará admittido a votar depois della 
-.terininadae antes de começar-se a lavrar o 

·;; · termo de encerramento da votação. 
·§ 2. o Não sertí admittido a votar o eleitor 

cuja nome não constar do listão. 
Art. 2. 0 O eleitor não incluído no listão 

· ou o que devidamente alistado não tiver re-
cebido etu tempo o respectiyo titulo, poderâ 
fazer sua declaração de voto perante qual
quer tahellião de notâs do município, ou 
escrivão que exerça funcções de tabellfão de 
notas, a tê ás 6 horas dn. tarde do ·dia da 
elei~ão, si fô1•'·da secção eleitoral que fnnc
cione na séde do districto judiciario ou de 
circumscripção judiciaria, e até ás lO horas 

. da ma.nhã do dia seguinte, si fôr de secção 
que não se ache em taes condições, devendo 
ficar o titulg eleitoral depositado em car-
torio. • 

§ I . o As declarações de votos serão feitas 
em presença de duas testemunhas, que as

. · signarão o termo em que se declarará a 
· hor.a da apresentação do eleitor. 

§ 2. 0 A's seis horas da tarde do dia em que 
·se realizar uma eleição e3tadual .no muni
cipio os tabelliães de notas e os escrivães que 
exerçam funcções · de tabeliães cel'tificarão 
nos respectivos livros de nota estar encer
rado o prazo para a declaração de votos dos 
eleitores das secções da. séde do respectivo 
districto ou circumscripção ; procede"ndo 

o titulo ou titules são fa.lsos ou falsificados, 
em vez de devolvel-os ao tabellião, os en
viará com segurança ao promotor publico da. 
respectiva comarca. . . . . . . · 

Ar'L 3. o Os ·tv.l)elliães e escrivães· que 
suas vézesfaçam, são ol)l•igados a perma
necer nos seus car.torios no·· dia· da eleição e 
p.o sJguiqte, das lO horas da manhã ás & 
horas ela tarde, afim de attenderCl'il . ao ser
viço eleitoral de que tratá o artigo anterior~. 
so 1) p&na de süspensão por tres mezes e multa. 
de 500$, aléní das penas .. em que incorrer,: 
conforme as leis criminaes. · 

Parageapho unico. No dia da eleição. 
apenM ser-lhes-lia, permittido sa.hirem de 
carto1~ios seus para darem os seus votos e. 
pa1'a fazerem a transcripção de· actas, quan~ 
do as mesas eleitoraes -reclamem a presença 
do serventnario na séde dos trabalhos elei- · 
to1•aes, porque, não hayendo essa recl~ma
ção, as transcripções. serão feitas em ca.r~ 
torio. • 

Art. 4. o Quando .não houver eleição em 
uma secção e o eleitor não tenha votado na 
mais proxima, poderá fazer declaração do. 
voto, nos .termos o dentro do praso de que 
trata o art. 2°. 

Art. 5. o Dentro de 60 dias da da ta desta 
ler o Governo do Estado fol'necerá · a tóda~ 
as intenclencias livros de talões de titulos. 
de eleitores, afim ele serem substituídos os. 
titulos que actualmente servem .. 

§ 1. o Os novos titulas serão feitos em pa
pel superior, anilado, tendo no centro os se~ 
guintes dizeres: Titulo de eleitor..,... Estado do 
Pará-Estados Unidos do· Brazil. 

§ 2. 0 Além dos dizeres, llàverá mais uma. 
linha com a data em que fôr elle expedido,, 
assim como apé.'l a pl\lavra Secção-:-as se"'· 
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,guintes palavras-do alistwne1}to eleitoral do Pl'OGesto--'-OS ab<üxoa'3signados, v:)gaes do ;, 
:municipio. . · · _ _ conselh.J municip:tl de rgarapé-Mirl, é ele-

. , ~ 3.0 Nas eleições estaduaes e municipaes toPes do me~mo municipio, vcem pr-otestal' · . 
sórnente será admittiilo avotat' o eleitoi' que contt'a. o valor ,jueidico de todo c qualquer .· -.'~ 
exhihir o novo tituio de que · tra.ta. este ar- acto eleltoral, refere1lte ao pleito · c1uc · se. ·< 
tigo · · deve effectua. ;• a 31 do mez corrente, pelas . . . 

. A1··t.· 6 .. o O .t1'tt1lo de. ele't. to•;-t ·er·a· ·a cltii'aç-ao · t · - · · · - t · · · ·· · ..... · ~ . segum es razoes: Pr·rmerea, na() e rem o -rn- :- · . .-. 
tle dons annos, fit!:tlos as quaes' não pJderá tendente José Ga,rcia da Silva, nem. o seu . ~ 
ser utilizado nas eleições. immediato em voto3, dividido o municipio: .·· 

§ 1.0 Terminado o prazo de dous annos, as em .secções eleitol'aes no prâzo lega.l. con- ·· 
'Intendencias expedirão novos títulos, substi-, forme manda a:Iei que rege a ma teria, assim 
tuindo os que perderem o vai. o r legaL como -por não ter feito convocação de : v o:- . 

§ 2. 0 O praz:J de que tratao paragrapho gaes é suppleutes para. a . . eleiÇão dos • sema- ;: 
anterior começará á ser conta1o do çlia 22 rios que devel'iam tomar parte nos trabalhos,.-,> 
Ue junho do corrente anno. da proxima · eleição ·de 31 ·de dezembro. Se.:: :· . ·.: 

Árt. 7.~ Na divisão do mumc1pro . em gunila;por não terem sido até hoje conyocado:f · 
-secções ~na eleição ~e mesas, o intendente pol' officio ou por editaeJ. os tres· primeiros 
não terá voto de qualldade, sendo o empa.te signata;rios do presente protesto, · residentes 

· decidido á sorte . Todas as · q_ uestões refe- na sMe _ d.o · município, como· determina .· a 
:rentes "ápresença de vog-aes e. suppleri_tes lettra d doart. 2°, ualei.federal, n. ::J-5, de · -
·se1•ão decididas pela maioria do consell~o. . de 26 janeiro de I892.>>Terceíro: por nãoha.~ 

Art. 8. o Na,-occasião da eleição das mesas, ver editaes affi.X:ados em parte algumá, inclu"' 
será logo eleito ·pela junta/o respec~t"~o' -pre- síve·no Paço Municipal, digo, no Paço da In~ .. . 

· sidente, que, faltando !!O acto da eleJçao,seJ'á tenàencia Municipal. ._ E como destas il're- '··. 
substituído pelo mesagio que a mesa eleger. gularidades resultam infmcções· do · a.rt. · 2° -

O presidente dá mesà. designará o meswrio lettras·A, B, c e D, da lei já citada ficam de 2 . 
-que deve. servil• d:e secretal'io. . _ . .facto e (le uireito annullados-todos · os · actos·· ·'' 
·. Art. 9; 0 Nenhum elei~or poderá p~net1•ar que se po.3sam referi e áquella, eleiç~o. Muni-

. .no recinto onde ftmccionar ·a mesma senão cipi~ de Igal'apé-Miey, . vinte e seis ·de de
quando fM chamado a dar seu voto. ·.. . . . . · zembro .. de 189::> .. ·· .Thomaz Monteiro C~v.:·doso 
- Art. _lO. Ficam rcn~ogados os arts. 6 e 7 Ama.najás de Tqcantins, vogal, SebRstião 
'la Lei n. 456, de 19 de fevereiro de l897,e Simpliciano de Lyra Dobato,vogal, OUvindo 
quaesquer outras disposições · contrarias~~ Atigmto Mendes, · supplente e- vogal, Ray· 
pr.esente lei. ·. - _ . . . , mundo _Pídlleiro Lopes, S3bas ~iã:> . ISínaél 

· Pitláció do Governo do_ Esta,do do Pará, 2 .d'O .. Loba to, Manoel Pinheü·o Lopes, Tho~ 
de abrilll.e 1900, ·12o da Republica..-:-DrJose maz Aguiar elo .Almeida, Joaquim Ped1•o i.:' ' 

.·Paes de CctJ·valho.:.~ Aitgust:~ Otympio ele de Oliveil•a Pântoja, Estado José -Lopell, 
A1·aujo eSoteza. · · Manoel Luiz dos · Santos, Maximiano Me-<-· 

deiros- de Queil'oz, José da Oo.>t:t Vümna; ·· 
Jóa.quim .. Lozinho . r.Iacl1ado, João Oh:~. v és 
rios Reis, Silv-i.no PiriheirJ da Tl'indatle', : ·: 

DO.CUMENTO' :N~ ·. 45 

Sr. tábelliã.o de no~as de Jgarapé-~Iir·L-
0 abaixo ~~ssignado pede . que C3~tifiquei~ 
qual o ultimo ·· alh;tamento __ • e lei tor1!,l ·:'egis...; 
t:rado .nesta cJmar·ca - e qual o numeeo de 
:eleitores alistido no mesmo . alis~amentó.-
Pede ·deferimento. .< . ·. . - ·· . · · 
Igara.pé~Mery, 19 de janeirv de l90l.~M(t-

noel Low·en{;o R_iberto Pimentel. . · 
Cérti~ão-Certific"ó que-- do meu cartorio 

, nada · const:t. :0 · refe:rcido·é -verdade, do <1ue 
' dou fé. , .· . . . . . · < ·. · .. · · 

Igai'a.l?_é-rnid, 2Lde jan~iro · de .1901.-0 
tabelli~o,_ .ilfanaeZ A'·, Bo1·ges r;le ~Cm .. Dalho • .. · . 

Antonio Chavei5 dos Rei:-5, Joil,o Victorino 
Robert:.l .. Piment(}l, Ra.ymundo Chave~.· . 
Joã.o · Chavea, Arrt:mio · Cha.ves; Mauricio · 
lla -Trindade, Raymundo Pi'Ocopio Pe~ 
rcira, AntoniO'· Lope3 da Cost~t. Bernardi-' 
t1J .. J:né Pereira. -João Balduino de 
Miranda, Jóão -Victorino de Souza Ju" 
nioe,Jorga de Souza . Muniz, João Macief, . 
Appolinario · -rvrano~l - dos Sàntos, .Raymundo · 
Severino dos . Santos, : Conrac1o: . do _ Espírito 
Santo, -~a hino Lop3s Leal, Antonio Joaquün .: 
de-Oliveil'a Pantoja, Caserniro Antonio Bàr~~ 
bosa, Antonio Rayimmdo Pantoja, Mano~l 
Corrê.'!. ' de ·· Mirand·1, Flórencio Manoel 

DOCUMENTO N. 46:,, _ ·· dos· . Sa.ntos, Manoel· do Na~cimentó · cã.~ ' 
· · · ·< · semíro, Manõél Pl'ocopio Goüçalves; Antonio · 

·Traslado. L. 5~ -ffs:· 63 a 65-Registro de Diniz Brandão, Manoel Anto.nio Pantoja 
.- ·protest:J que ftzm~am vogae3 e div~r~os elei- -Moura;:. João .E_yangelist(L f:opas Brandão, 

tores do município_- 4e Igarapé-:Miri, e que José do Na·scimento. ~an,toJa; Manoel dos 
foi'àprcsentad) por Manoel" Antonio B:uarque. passosPant_oja.,Man?elAugust::> Macha~o,lv{a
c~mo abaixo se declara. - · ·· · · noel Antomo .lferren\~ de Souza,A~tonw An.:.: 
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gelo Fe1'reira,Felismino Gonçalves da Silva, 
Antonio Engrn.cio ·Soares, Raymundo No· 
nato Pereira, Catharino dos Sa.ntos. Anb· 
nlo Ribeiro de Araujo, Julio Luiz dos Santos, 
Alipío Cardoso de Almeidn,, Francisco Anto
nio ·Penna, 1'1aximin.o José Pereira, Solino 
Veloso M. Fonseca, João Vicente Corrêa,.José 
Antonio Lobato, Manoel Antonio Brabo; Je
ronymo Ma.rcellino Pn.ntoj:1, Rosendo da 
Silva Bral)o, Alftedo Mouque de Souza, Ro
sino Sacramento .da Couc'eição, Ccsa.rio Cesar 

~~ çarvalho Junior, comprehenderido ·os ·l";-
2 '~o, e ~ qu~tt'tei_t'ões da :3" ciecums~ripçã.o ;·. 

6 sec~ao, 1nnccwnará no lo()'ar Xinin()'a nâ. 
caEa da escol~ pubtica de3;e "'rogar, co~pre
hendenlo os 10, 8° e go da. 2a. circumscripção· 

· Loba to, Ma.rcolino Figue-iredo. Er<J. o que se 
• continha e declaraya, no dito protesto que me 

foi aproJentarlo par<t registra1' em minhas 
notas, o qne fiz em· ra.zão ·da loi e mau offi· 
cio, o qu<1l p,qui bem e fielmenLe t1'an~crevi 
e registl'ei, em rneu cLwtor-io, á rua Siqueil'<~ 
Mendes, nesta cidade de Abaeté, aos vinte e 
sete dias do mez de dezembro de mil oito-

. centos e noventa: ·e nove; Eü, José Paulo de · 
Senna, tabeHião interino, o registrei. sub
screvo e assigno en1 publico e raso. Em tes
temunho-da verdade· (estava. o signal p_ublí
co.) O tabellião interino de notas, José Pn.ulo 
de Senna-Manoel Antonio Beabo. Trasla
ílado na. mesma data. Eu, José Pa.ulo de 
Senna, fabellião. interino, o 'trasladei, sub
screvo e assigno e1u publico B rase; - Em 
testemu.uho da verdade, o tu.bellíã.o de notas, 
Jose Paulo de Senna. - Conferido e -concer~ 
tado por mim~ - Tabellião interino, Senna. 

DOCUMENTO N. 5:3 

Fa.ç~o saber que, na form<L da lei e conforme 
o dccr>eto baixado pelo Governador do Es
tado para eleição de Deputado ao Congresso 
Federal, a proceder-se no dia 8 de abril vin· 
douro, f0i este município dividido em sete 
secç~ões cleitorae::, na. t'órma do art. 40, § 3° 
da Lei n. :15, de 26 de janeiro de 1892, foram 
designados Oij edificios em que as m:csma.s 
devem f'unccionar; alterado, decido a engano 
de ?·edacçao, o ulUmo erlitctl JlUblicado JJa1"a 
esse fim,, c1.~ja divisao é a se,q~tinte : 

1 a secção, o Paç·o Municipal, compl·ehoo
dendo os c1ua.rteirões 2° a '7° da 1 a cil'cum
scripção ; -

'2a. secc;ão, funccionn.r(t na e;;eola mixta do 
logar Ituqmtt·a, compi'ehe'lidondo o 8° quar
teirão da Ja. circumscripç·ão, o o l)a da 2a. ; 

311. secção, funccionará na. casa da escola 
regida pelo professor Manoel Gonçalves da 
Cruz, no. logar Uinarjzal, comprehendendo 
os}o, 4° e 5° quarteieões da 2a. .circumscri
:pçao;· 

e,~ Go e. ~o q ua.rteirõe.3· eLa ga. ; ' 
,a secçao, i'unccionarú. nn, escola municipal 

de Jatahy, eomprehendendo os 5o so ego 
e lOo ClUa.l'Geirões da, 3:. circumsc~ipeão e-
todos os da 4a o sa. . . ' 

~- para co~hecimeuto de todos é e.3te -pu-
bl~c{l.~o pelarmerensa e affix:ado na. po1•ta do
e~IficiO das oo . .;;~oe~ do C~nselho Municipal e
na P_?rta d~ ed1ficw destmado para scide das-
secçoes eleltorae.~. _ · 

Pa.ç.o do Conselho -Municip:1i de Baiii~. s.; 
tlc_ ma.rço de H/01.-(Assignado) Carolina Pe 
1·ewa ela Cunha. - · 

DOCUMENTO N. 55 

Palãéio do Go•.-:erno do Est~d~ do PaP<.'t ... 
Belérü,. 12 de março de 1900.- Sr. · inten-.
dente ~o Conselho Muni"(;;ipalde. Baião. 

Envw-v?s as ~uas . reclamações juntas. 
para que mfonne1s em prazo brevê acerca 
dos _factoa de que,elles tratam. · -

Ja tendo este-go-verno decll.vrad·o em res-· 
p~sta. a uma outea reclamação dos cidadãos . · 
Ricardo Secco Coutinho e Leonardo José,: 
So~res, que não lhespodià. ser negada a posse· 
dos cargos de voga,es para que f'oeam eleitos. 
o l'e~onhecidos, é do extranlla.l' a vossa relu-
tancra em _cumpril' o que dispõ~ o art. 58, .. 
n. 6 da Ler n. 226, de 6 dejulllo de 1894. ..-

Comprehendeis qu!3 o í'unccionamento do
consclh_o com_ ~1embros incompetentes é uiU.. 
procedtmento 1llegal e anarchico, que acar
rctn.ndo como conseq uencia a nullidade do~ . 
a.ctos que IJr<~ticar, acarreta. tambem a re~
sponsabilidad~ daquellés que a isso dã.l> causa •. 
· No ~ever que teem oa·conselhos de zelar· 
pelos mtere3ses do município tlove-se com- · 
pr~he1:de1~ necessaria.mente o de serem os. 
pt'Imeiros a dar o exemplo de fieis cumpri
dores da lei, maxime daq:uellcs que enü~nllem · 
com a sua constituição. 

Este govorno contando com a vo3sa soli--
c~tude, espera· que se normalize o func~ 
ctonamento do Conselho Municipal obser-. 
vadas a~ prescripções lcgaes. ' · 

Com a vossa· informação cumpra que de-. 
vol vaes as duas reclamações ·_que a este. 
acompanham. 
· SaHde e fea.ternidade.- DI'. Jose Paes de-

Oan;alho. • · . · 

4a secçiio, funccionará na escola regida D_ o_ GUMENT_ o N_ .. 56_ 
:pelo professJr Juvencio Corrêa Dias com-' 
pr~hepdendo o 10 quarteirão da 1 a. c\rcmn~ o capitão Elpidio E:Steve3 de Ca1~vâlho -~ 
s:mpçao e_~o da 2a ; . . . ... . secr>etario do Conselho Municipal d~ cidad~ 

5 . se?ça?,. funccwnara em _ Matacueá,_ !la' de. Marapanin:i, por nomeação Ie -àl; etc. 
escokl. u~gHla. IJelo profef.lsor Fa_usto PeremtPe~o Sr. tenente-coronel Diniz _ ~en rrqu~-
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Ferreii•a ~Q_telho, intendente niurÍicipal deste eleição de Senadores e Deputados .ao Con~ 
município, me . fui · requerida a.. seguinl;e: gre.Bo Federal; em 31 de dezembro de l8Q9, . 
-Cópia.::_ Edital-'-:. O Capitão Francisco das foram os seguintes: A I a. secção na sala da ln~ . · 
Neve:> Pinto, intendente municip1l da cidade tendencia Municipal, corriprehendendo .. do _l9 · .~ 
de Marapanim; etc. Faz saber 'cJ.ue, us:~.ndo ao 5° quarteirão do 1° districto,: a 2"' nolog;Lr 
das, attribuições que l_he confere a Lei n. 35, Fazenda, escola do profes.:;or Bel'lla.rdo Anta:. 
de 26 de janeiro de _l892, dividiu o municipio da Costa, comprehendendo do. 6° ao ·l0° quar:. 
em seis secções eleitol.'aes, . que · funccio- teirlio do 1 o districto; a 3a na escola publica 
narão- no-3. ed.i,:fieios <J.baixq designados, de- regida pelo profedsor Tertuliano Victor de · 
-vendo vot1r nellas -os ele.i.tore:l que S3 Souza Brazil, nê·sta cidade, comprehenderido, 

. acharem alistados nos qua1•teirões que _a cada o ·1 o ·e 2° qua1~teirões do 2° distriGto ; a 4a na 
_uma ficam pertencendo. 41a secção,funccio- -escola; publica. regida pel-a prufes:'lora D~ Flo~ 
nará · n·o Palacete Municipa!, p3rtencendo a rio:a Aurea Duq.rte, .nesta cidade, compr~- . _ 
ella dolo ao 4° quarteirõe~ , A 2"' ná.. escoh~ tlo bendendo o · 3° ·e 4° qüarteirões do 2°. dis-.. ; 
sexo feminino regida péla professora D. The- . tricto ; a 5a no Arapuranga; escola publicar ~ - · 
reza. Braga, pe1;tencendo a ellu; do 5o ao 11° do p1•ofessor Antonio Vil'goliri.o . do Valle; ,· '< 
quarteü•ões. A 3a na e.>cola publica do· sexo co.mprellendenclb do 5.0 ao go quarteirão do: 
ma.sculino regida p.:llO professor , ~\1;noel 2° districto; a 6a no Ba,t•reto, casa do qidadão; 
Va.sq.ues Fere<Jir:J. Bate_lho, pel'tencendo a Raymundo Feereira, com}wehendendo o 10" 
ella do .12° ·. ao 17° quarteirões. A4"' em e ll 0 quarteirões do 2° districto; a 7a no rio 
Mattapyqua1•a, na escola publica regida. Quar:imã, logar S:mta. Maria, e escola pu- .. . 
pelo professor Ma.noel Remcdios Freire, blica d.~ ~pl'ofess"r 'Gesenaldo Antonio dos · 

- pertencem.aella os quarteirões 18°,21° e 22:>. Santos, comprehendendo do lo ao 4• quar-.. 
. A 5a, em Cuymarana (Povoação), na escola teirão_do ~3° distrido; a 8a navilladePorto,-: .' ( 
publica regida pela pr0fessora D. Marià Salvo, c::~.sn. do cidadão Deocleciano de Na- -.; .
Lima Gomes; pertencem a ella do 24° ao 27° zareth dos Anjos, . comprehenden!lo do f>0 ,ao.:::'J. 
quarteirões. A 6a J=~ecção funccionartí,no A bae- 7° quarteirão· do 3° ·districto ; a ga. na mesma· --: 
té-Alto,~Marapanim, . na escola publicare- villa, escola publica regida .pela professora. .· .. : 
'gida pelo llrofessor· Venancio José d·e Valles, D. Philena ·Duàrte da Costa., coinprehen
pertencem a ella os 19.'1 e 20o quarteirões. E dendo do -so· a ,.ll o· quarteirão do. 3° di:stl'icto; 
para constar a todos e!ll geral, vae este;er a 103 , finalmente, na povoação do Tauá. e ·· 
affixado no logae do costume. Marapamqt, -escola publica do professor Ma.noel do ~as-
1 de dezembi'o de 1899. Eu,. Joaquim Miran- cimento Pel'eü·a, compr0hendendo o 1:2.0, lsa 

, da Afilhado, sem'etario7 que o escrevi. Nn.da· · e 14° quarteirõe.3 do 3° distric•o·. · . · 
mais se continha em, a dita cópia·do edital; . Certifico mais que. S3gundo o livru de 
que para aqui-bem.e fielmen-te transcrevi do actas foram eleitos os segintes mesarios .. e:· 
proprio, do gue dou fé~ Dado e passado na supplentes parà servil·em. nessas secções: na 
Secretaria do Conselha MunicipaL de Mara--, 18 , roesarios: 'Jonas José F'et•reira, Her
panim, . aos 31, dias . do mez de janeiró ·de culn.no Olympio Fer~reira Guimarães, · Octa, . 
1901. E eu, Elpidio ~C;:.;rv'alho, secretario do viano. â.o Espirito Sím o Puntes,Henrique de· 

-Conselho Municipal·, o subscre:vi.-0 secre- Mo11:ra Palha e Antonio Alvos tle Souz~~; sup-· · : 
· tario, Etpidio Carvalho'. · · .. pleutes: Manoel Pvrtlrlo Ferreir·a, Cat•dosq, :" 

· . David de .Slq ueira, digo, Leopoldo M:anoel ' 
DOCUMENTO N .: _6.8: - Da.vld .de Siquoira e Estula.no du. Luz de 

Barros; -!la 2"', niesal'ios: Bel'nat•do Antonio da 
. Illm.· S1•. intenden~e municip<J.l da Vigia- Costa; AntoniJ Mendes Pinhoit·o, Eluy Mon
·.Julio de GhrishFerreira . precisa, para fins téiro da Cosca, Ca.rlos .José Xaviel' rle Mo-

. : el~itoraes, que ,; llie mandeis certificar os lo- raes · e Antonio BJtell\o de :Moura Pu.llui.; 
caes previa1ue-nte . designados, om ·que func, su{:rplentes: Gera.luo Bentes da. Cost;:t, Sebas- _ 
ciona:ram. em ~t-dedezembru· d.e 1899 as di~ tião do .Nascimento Corrêa e Domingos Al~ · 

. . versas sécções él~iilorae,> deste' i:nunicipio. fredo da Silva; da 3a.;mcsarios: José Joaquün: 
para Sepadores . ~: Depatado{ á.o Congre~so Rodrigues PanGojà,. Fernando de ~iraada. 
Federal; bem ass1m o3 nomes . dos mesarros Costa, Belmiro da . Conceição B_arboSa; , Fran.o, ::, 
'eleitos para. as . referidas secçõe3; respecti- . cisco·· Antonio ·d~ Carvall1o : e _José Rerriigio.:· 
vamente . ~P. defe1•imento. . · . dê.SonzJ.; .supplente João Francisc_J ·de M-J;r.a., ~ 

· •· Vigia, ·13 de ma'rço de 1901. -Julio . de Joaquim :Manoel da ~·costa . e Lourenço. Ja.,.. 
'· Christo Ferrei.1·a.. • .. · ·· . ; . cinthj de Jesus.Paes; da 4a., mesarios: Caze~ .: 

CoHifique-se. Vigia; . 13 de ma1•ço de t901' mii'o.José Ferreira, CandidoEmiliu .Cardoso( .:: 
·- · -'P>cla Costa• \ . .. . .· · · :: Manoel ·Jó3é Cardoso, · GandidJ Jo5é . ·de:< 

. . Ceí·tifico, .em :observanciad,o dêspaélw· su,_ ·Vilhena ·e . Simplicio Antonio. de · Barro.s;, 
:pra ·do Sr. ínte~tent~, que. os locaes. em qu.e si.Ippl~n tes: Marcolinó Dias: d.i~< Cós ta.; Gah·; ': 
:ier~ram as 1iversas secçqes eloiti:>rae~ p1ra dino:· Jos.é· de M()l'_fte;; é Lui~ ,Maria.no .. d11S.':: 

. -
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Neve.>; ela 5a., mesat•ío':l: 1Ltn:Jol ·Antonio 
rle Vilhena, Odorico dos Anjos Dias, João do 
Prado Lea.l, .ToaQuim Mn.nocl dos Sn.U:toHl An
to:üJVirgolino do Va.He,supplentes; Jo>é.1Ii~ 
gttel dos San ~os Rodr~igues, DJmingos José de 
Athayde e .Amhrozio R9dl'igucs Ardacio da 
Ga., mesal'ios ; i\fa.nocl Raymunda el e VH!wna, 

··. Ca.ndido dos Pa,s.J0.3 Mont ~ iro , Marc<Jllo José 
Cardoso, Ant!mio da . .Luz Monteirv e Fl•an

. c-iscJ de Assis de Soma Bae.ros, supplentes; 
l\{an; el do Espil'ito ·Santo Ferreira, PedrJ 

.. ,,,_ Alexandrino Alves ·Dias e José Faustino ·da 
:.:>: ~Silva ; ~a 7a secçã::~, mesarios.: Gesenaldo An
t ' · tónio dos Santos, Terturliano Rocll'igues, 

· Manoel Carlo3 d11 Silva, Manoel LuduvinJ de 
· Caml)OS _. e Manoel da Conceição de Souza, 
supplenf;és; Domingos (lo Ca.rmJ Raiol. Ida

·'· ·Hno José d:; Souz·:t e João Venancio d:1, Costa, 
··· da 8._ secção, mes·uios; Affonso José . de 
::~~: Farias, Na,~lianial Nunes do · Nascimento, 
;''i." J-oã:o G1•atulíano Ferreír<.l., Manoel Euphenio 
~;\ RabeUo; supplente-5: Deocleciano· de Naza.
. :, reth dos . Anjos, José Alexandre Tolosa e 

.. ManoeLdcAssumpçiio · Fn.l'acho; da ga. seq_,, 
.. _ Ção~ m ss1rios: Manoel Braz Furtado de 
' -- Athayde. Filintho Antonio Furtado, Bi
. l:Fiano · Mende.> Fee1·eira, Francisco de Mon
o- ra Palha e Antoniq _ bisverly de Almeida 

\:< :.Pinto; .. . stopplentes; ·· Lisàrdo Antonio Soares, 
·•,\': .Joa~luim_ Rodrigues BarJ.tlt, e R.aymundo No~ 
:CS :~ nato de Souza. ; da lQa. secção, inesarios : 
;;~·:-~:.Lourenço Lucido·:.·o Barbosa:, José Athanazio 
;;:: .:: ~ Alve> Cardozo, Francisco Sola no . Rayol Pe
.·r . reira.; Manoel J oaq uirn de Sant' Anna Ga.ia. e 

Innocencio Julio _ D<1masceno ; supplentes : 
,, Pedro de Alcantara. Corrêa., José do Christo 

de Souza e Ber11ardo . Antunes da ·Trindade. 
- · E" o· é1uc me cun1pee c.ertificar-,etn virtude do 
.~ despacho do Sr ~ intendente e -· dos livros de 

actas do ·conselho :Municipal, a cujos ori
ginaes·me repo.W:.o no ~\l'chivo de3ta Intenden
cia, aoJ 14 dia':l de março de· 1901.-'-0 .ama
nü.ense, Antonin Melchiades das Neves. 

DOCUMENTO N. 69 

Edital 

. . . 

lú•o do dito · <'>nno, o que constitue a.th ille
galid ~1.de. r~s::>lve, nos terrn:o::; da. lei, llividiL• 
o mu nicipio em lO secções, p.ela maneira e 
fót'ma. sJguinte, para as eleiçõeH que se vão 
proceder _ pa.ra. a. v;_q-a. du um deputado 
federal, no dia .8. de q.bril proximo vindouro, · 
fi.e<~ndo os mesmo me:;;ario.> eleitos. 

:\. l .. secçã.J fun cciona.t\i. . no Paç) Mnníci
p al, onde vot wão os. ele i te> r os . elo lo ao 5° 
qunrteieão do l 0 districto.. . 

A 2a. no Topinambá, casn. da escola pu'" 
blica, regida · pelo professor Domingos Al
fredo da Silva, votando ahi os eieitórea do 
5° ao go quarteirãQ do mesmo disiricto. 

A 3a. na Agencia do Correio, <i. rua Viscon:
clc de Souza Franco, casa do cidadão José 
l~enligio de Souza, onde yobrão os eLeitot•es 
residentes no 1 o ao-3° quarteirão do 2° clis~ 
tricto. · · 

A 4a._no Arapiranga, ca)ada escola do pro
fes:50l' Antonio Virgolino do Valle, onde 
votarão os eleitores. do 4° ao 8° quarteirão 
·do mesmo districto . 

A 5a. no i\'Iujirim, • sitio «FreclwiraS>> onde 
reside o cidad?,o Antonio _Francisco da Costa, 
on,de-votarã.o os eleitores ~o 9°ao <12° quar" 
teit'ão (lo referido districto. _ · ' 

·A 611 na ~~ma· ·de Porto Salvo, casa da es
c~la do profe$301' José ~ós Sant'Js Elleres, na 
q nal :votarão os eleitores alistMlos no 1 o, 2\ 
3°, ;4° e 5°. quarteirão d.o 3° ui:)trlcto. 

A 7 8 em Penha-longa, cas:L do prof~ssor · 
1uiz Mariano das Neve3, orid'e :votarão os · 
eleitores (lo -5° ào 7o qua1·teirão (lo mesmo · · 
district.o.. . ·. . · .· . ·. . · · 

A ga. no Pa.hnatena, sitio do cidadü.o 
Francisco -Protasio (le Linu. Lope:$, na c1ual 
yotarã.o os eleitores do 8° e 1:1° quarteirtí.o do 
ref-el'ido dístricto. . . ' 

A ~a. noTrocua.tena, sitio de Joaquim Ca
rulino de Sant'Anna, onde votarão os elei
tore.;; do l Qo, ll 0 e 12° q ua1• te irão; 
· A 1011, finalnwnte, funccionarit no T~uá, 

na . escola do. prorossor Manoel tlo Nasci
mento Peraira, votando ahi os eleitores do . 
13° e 14° quarteirão do supra menciona.do· 
districto. . · 

E par:.1. quo chegué ao conhecil'u~nto de 
.·· o ·teriente-coronel Antonio J•JSé do Ca.rmo t)do:;, marrclet pas.:~a1' o pregente edital pal'a 
BÍu'riga, intendente municipal desta cidade ser affixado nos logares publico3. Vigi_a, 19 
da .Yüda·, o.tc.: · · · · · · ·· · de março de 1901. ~ eu, Romualdo Ferreira; 

·- ' Êaz~saber· que ·não ·.tendo o ex-intendente secreta1·io, osubscrevi."""'-.0 : intendente, An.;. · 
capitão Manoel Felippe .da. · Costa· feito pu- tonío-Josê do Ca1·'JnoBarri[ia• .- ·· 

;.: .. ·~ - -,., . ..l)licar ._ e.dital. dividindo __ o _município ern_ se
f• : ' cçõe3 e designado ·os logar'es em q~e ella.s 
:~·;' .deviallJ. funccionar,em obediencia ao art. 39 

DOCUMENTO N. 77 

~'- .'. ,~ da.lei n . . 35, de 26 Q.ej:meiro de 1892, -e con- Illustee Sr. intendente .municipal~ o· 
::-_ - ~ stando . apenas do livro de actas ·da ' sessã.o major Francisco _Antonio PinheÜ\> Junior~ -
: : ,, extraordim.ria do Conselho, de 11 de -dezem- eleitor deste município, p1•ecisa, . para. fins · 

-. pro de 1899, a eleição dos membios das me- eleitorae3, que V. S. lhe mande dar por cer<
·.-_-··.·_ sas seccionaes p:1ra a eleição federal que {ot tidão, em termQs . qU.e;fa.çam fé, a actá :dà. · 

.__:. :. procedida. neste muni'cípio em 31 .de .dezem: reunião do' consélho municipal dé.:;ta cidade • . 
~· • :· - - : _.. . . ._ . - -· -· .· ~ • . - -- . . .f . ' . - . ·• 

;·;;·;:'., .. 
. ,. , · . . 
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~m que foram~ eleitas as mesas eleitor:->..es segunda ':lecção, foi este o re.mltado: -João, 
que prcsi)iram a eleiçãode 31 dé dezembro Paes Ramos, se}~ votos; André Fran
de 1899, pa,ra a representação nacional. cisco da Rosa, cmco Yotos ; -Fabio dl': 

Assim tam bem quo, revendo o Uvt•o ··de Lyra Loba to, cinco- votes; _:Melchior- Rod.fi
actas do extincto · conselho. municipal de gi.ws _Coelho, quatro votos; Francisco. Ildo-. 
Quatipurú, o secretario dê por coetidão_ a fonso dos Sa,nto.~ Martyres, quatro vott?s; _ 
-acta encque f,Jram igun,lmente eleitas as Zacllarias Antonio do Rego, quatro votos; 
mes:~,s que pro.;idit•am as eleições naquelle Antonio João da Silva e Souza Junior, qua-. · 
municipio. _E. Deferimento. . tro votos; Francisco Ferreira da Silva, quac 

Bragança, 12 de março çl.e 190l.-F1·ancisco troTo tos;· Leoncio_ Francisco de Faria, tres. _ 
Antonio P·inhei.;-o Juniot·. votos; Pedro Tercncio de Conde! tres votos; 

Dê-s a.· Intendencitt Municipal de Bragança, Benedic1o Antonio de Mello, tros votos; Fran-
13 de março de 190!.-Attgttsto Cesm·, inten- cisco Baptista Corrêa, tres v.otos. Proccdiàa 
dente interino. . ""' . . a eleição para <t mesa da 3~ secção, í'ei este 

Certifico, em Yirtude da petição e despa- o resultado: Maluquias l1odl"igue.3 da Silva, 
· cho retro, q uerevendo o livro de actas do seis vot:Js ; José .Ribeiro da Silva Braga So
conselho municipal desta cidade, nclle á brinho, cinco votos; Raymundo do Nasci
folhas setent.a e dmts verso· a se·tenta e qua- mento Costa, cinco voto,;;· Sitbino Pereü•a 
tro ver;:;o, se acha a acta da rO].lnião dO' con- Lin,a, quatro voto.; ; Miguel Florencio d" 
-selho·municipal, de onze de dezembro de mU Sauza, quatro vo~os; João Antonio de Souza, 
oitocontos o Jtoventa e nove, pedida por cer- quatro votos; Francis.!o Antonio· de Souzct, 
tidão, cu.Jo teor é o seguinte: Acta da quatro votos; João Florencio de Souzíl., qua~ 
eleição das mems das secções eleitoraes deste tro VJtos~; José Pio de Souza Diniz, tres vo
munictpio' de. Bragança, Estado do. Pará- tos; José Ricar~o de Souza Mello, tres votos; 
Pre.sidenciado Sr; intendente municipal co- Domingos deSouz:.t Mello, tre.'.l votos; Manoel_ 
ronel J!)Sê Caetn.l1o PinhoirQ.-Ao.s onze dias Henriques Alves, trcs voto:s. Para, a mesa ... 
do mez de dezembw de mil oitccentos e dn, 4a s3cção foram eleitos: Joaquim Inno~. 
noventa· o neve, ás dez horas .da manhã, cencio de Santiago, seis votos; Franklin dai,c 
presente.:;, na sala .das scssõeJS dó conselho Costa, cinco votos; F.ra.ncisco de Souza Passos; 
municipal, aiém do S1•.- intendente munici- eiú.co votos; 1{a.riano Antonio de Souza, cinco . 
pal os Srs. vog'.~es Joaquim Zacharias ela votos ; MartinlD Bueno Alves quatro votos; 
Silva, Theodor·o Severo de. Souza, Antonio Agostinho Antonio da Siiva Alves, quat~o· 
Mendes da Rosa, Constanntino Augsto Cesar;· .votos; Geraltlino Antonio de Sottza, quatro 
Francisco Ferreira da Silva, Antonio Sevc- votos; José Caetano de Lima, quatro votos.; 
riano Lope:; de Queiroz e supplontes Jo.?é Bemardo Antonio de Souza Faracho, tress : 
Pio do Souztt LJiniz, Antonio· Manoel Gonç<t1- votos-; Amara de B.rito·é Silva, tres votos; .
ves, Fabio de Lyra Lohato, Christiano Fer- Jeronymo P<'..es da Silva., tres votos; José 
nandes de Medeiros; Pedr.:> Augusto do Ro- Luiz Monteiro, tres votos. Para a mesa da· 
sario, RaymundoRodrigues da Silva, convo- 5a secção, for~am eleüos: Antonio de Ca.sti'o;,;. 
cados de.a.ccordo como paragrapho terceiro, Carvalho, -seis votos; Placiuo Polyearpo P.i- •. 
artigo .oexta, da lei riumet•o trlnta c cinco, nheir~o. cinc.ó votos ; José Paul9 da, Sllveira, 
de· vinte e seis àe janeiro de mil oitocentos cinco votos; Joaquim Francisco Gomes, qua.---. 
e noventa e dous, os quaos ·compareceram tro votos; Manoel Cyriaco (lc Queiroz, qna-
o tomaram assento, o Sr. intendeme docla~ tro votos; Manoel Camillo da Silva Mat&os, 
;rou quo, em obset•vancia ao .:.d. 40, § lo; quatro votos; Francisco Ric;~rdo Pinlleiro 
da cita.da" lei, .in.-sc proceder <"~ eleição das Lima, q1ia.tro voto;~ ; Manoel . Wencesláo de 
.mesas oloitoraes para a eleição federal. de Souza, quatro votos; Joaquim Moysé3 do 
accordo .com o art. 6°, § 1°, da referida. lei. Andrade Pinheiro, tros votos; José Joaquim 
Procedida á vot<\ção par<.t a primera secção, d0 Sa.nt'Anrta.; tres votos; Lourenço Manoel 
obtiveram votos, O$ Srs. co1;onel Jo3é Cáetano da, Cor:;ta; tres votos; Bernardo.- Dom ires da 
Pinheiro; S3is·· votoJ; · RaymUndo Rodrigues Cunlla,.tres· votos.' Para a ()a secção foram· . 
dà Silv<t, cinco.votos; João 'Claro do Rosario, eleitos ; Constantino Augusto Cezar, . seis 

·cinco votos; Antonio Mendes da Rosa, quatro votos; Antonio . Peregrino Alves, cinco ... 
votos; Antomo Se1'eno do Souzfl,, . quatro votos ; Luiz Monteiro de Amorim, cincQ _ 
votos; José Cyrio Ferreira da Silva Maia; votos; Virgilio Corrêl Lima, quatro. votos.; •. 
quatro .votos; Felippe RodJ.•igúes do Nazareth Caio José de Souza, quatro Yotos...; João 
Alves~ quafi'o votos; Francisco. Candido de Monteiro da Silva, quati~o. votos; Manoel 
Mendonça, quatro votos; Marinho .. Caetano Leoncio da Costa, quatro votos; Antonio 
.RibeJro, .tres votos; -João · Raymundo Pe- Manoel da Paixão,. tres • votos ; c Manoel 
reira, · tres votos; · }3onifac_io Antonio do Liberató da. Çunha, tres votos ; Matheus 

· Rego, tres votos; Sebastião Raulino da Luz; -Ferreira de Santiago, tres votos ;José Julio 
tres votos. Procedida a el~ição da mesa da Martins,_ tres, vo~os. · · .· 



Câmara dos Deputados -Impresso em 21/05/2015 09:21- Página 70 de 89 

Para. a 7a. secçã-o, foram eleitos: bino Pereira Lima c João Flol'êncio de Souza: 
Theodoro SeverO de Souza, cinco votos ; A mesa da 4" secçãv ficou assim constituída= 

Ro,zendo Feereira. da Silva, cincJ votos.; Ri- Joaquim Inncccncio de Santiago, Franklin 
ca.rdó Mendes Pereira, cinc) votos ; Ray- da Cost·•., Francisco de Souza., :Martinho Bue
mundo da Cosb Martin.~, cinco votos; João no Alves. c supplente: José Caetano de Lima., 
Manoel da Costa, quatro votos; Antonio Pe- Gualtlino AJ;ttonio de Souzíl.. e Agostinho An
dro Rodrigues de Oliveira., qua.tro votos ; tonio da Sitva Alves. A mesa da 5 .. secç:ão fi
Pedra Marcellino Nune.:; da Rosa, quatro cou assim constituída: Antonio Castro Car
votos ; Antonio Francisca da Silva., quatro valho, Placido Polycar:po Pinheiro, José 
votos ; Antonio Scveriano Lopes de Queiroz, Paulo da Sil.veira, Manoel Cyriaco de Quel
tres votos; José Pedro Nonato, trcs votos ; roz, Frc1.ncisco Ricm•do Pinheiro Lima ó sup
Manoel Ignacio Gomes, tr0s votos ; Manoel plentes : :Manoel \Vencesláo de Souza., .Joa
Casemiro da Silva, tres votos. . quim Francisco Gomes c Manoel CamiUo da 

P<tf'a a mesa da sa. secção, . for~m eleitos: Silva ·1\fattos. A mes_a da Ga secção ficou as
Raymundo de Oliveira Pautoja, seis votos; sim constituida: Constantino Augusto Cesar, 

PedrJ José da Silva, cinco votos ; Manoe; Antonio PeregrinJ Alves JuniOl\ ·Luiz :Mon
Ale::w.Adre de Oliveira Filho, cinco votos l teiro da Silva e s:1pplentes : Manoel Leon

- Angelo José da Silva, quatro votos ; Cy- cio da Cosb., Vit'gilio Corrêa · Liiua e 
pz:iano ·Gomes da Silveira, quatro votos; Thomaz Ferreira da Silva. ·A mesa da 
José Beneclicto de Freitas, quako votos ; setima secção fic.:>u assim constituída: ·Theo
:Manool Moreira de Araujo', quatr.) votos ; doro Severo . de Lima, Ricardo :Mondes Pe
Joaquim José Ferreira Porto Junior, tres reira, Raymundo dtL Cos;a .Martins, Antonio 
votos; João Leonardo de Senna, tres votos ; Pedro Rodrigues de Oliveira, João Manoel 
Innocencio João da Costa, tl•es votos ; Jo[o da Costa; e snpplentes: Rozendo Francisco 
Joaquilú de Souza, tres votos. · da Silva, Pedro MarcelUno Nunes d:a Rosa. e 
· 'Para a eleição d". mesa de uma secção, Antonio Fritncisc-:» da Silva. A mesa da oitava 
foram eleitos: secç>.ão ficou assim constit~da : llaymundo 

Silvestre Benedicto de Oliveil•a Pantoja; de Oliveira. Pantoja, Pedro José da. Silva, 
seis votos; Fl'ancisco FerTeira de Moraes, Manoel Alexandre de Oliveira Filho, Cy
cinco votos; AdelinJ da Silva Aguiar, cinco priano Gomes d:1 Silveira, José Joa.quim de 
votos ; Josú Lucio d<t CJsta, quatrJ votos; · Almeida; e supplentes: -Angelo José da Silva, 
"E.l~icG Pedro Vieira Bittencourt,quatro votos; Manoell\'loreira; de Ar<mjo e J;osé Benedicto 
Rufino Alves do Rosario, quatro votos; de Freitas. A. mesa, da nona. secção ficou con
Theotonio José Alves Filho, quatro votos; stituida:da sGguintB.fórma· : Silvestre Berre
Antonio da Custn. RJ.boiro, quatro votos; dicto de Oliveira Pantoja, 'Francisco Ferreira 
ManoJl Raymundo da· CJsta, tres v~..•tos ; Do- de Moraes,- Adelino da Silva Aguiai·, Rufino 
mingos Antonio da Silveira, tres votos ; Ma- Alves do Rosario, Et•ico Pedro Vieira Bitten
nocl Raymundo do Nascimento Faria, tre; court; e supplentas : José Lucio da Costa,- · 
votos ; z~~chtwiu.s Lope~ de castr0, tres Theotonio José Alves FHho e Antonio da 
,·o tos. Pruco,iidos os do :ompa,tes; entre os Costa Ribeir-J. Não . havendo maís nada a 
eleitos, para mesa. rios das secções, ficaram tra.tar, encct'l' ara.m-se · os ·trabalhos á.s tres 
as mesas assim constituídas : Primeit•a se· horas d!.l. tarde e o Sr. intendente mandou 

; cção, coronel Jusé Caetano Pjnheiro, Ray- que se nzessom as communicáções devidcts e 
mundo Rodrigues .da Síh'a, João Claro <lo publicar edital com relaç~ão á eleiç•ão das 
Rosal'io, Cyriu Ferreira. di1 Silva. Maia, F'e- mesas, _que será, affixado na porta do Paço 
11p:pe Rodrigues de Nazareth Alves, mesa- MunicipaL Eu Francisco Passos, s:;crcti.Lrío, 
rios, c supplentes, Francisco Candido de a escrevi.-José Caetano Pinheím, Theodoro. 
Mendonça, Antonio Mendes da Rosa e An~ Severo de Souza, Francisco Ferreira da 
tomo Severo de Souza. Silva, C~nstantino August::> Cosar, Antonio 

Para a segunda secção, compoz-se a mesa Severümo Lopes de Queiroz, Fabio de Lyra 
d<t seguinte fórnia: João Paes Ramos, Anto- Lobato, · Christiano Fernandes de Medeiros, 
nio Ferreira da Rosa, Fabio d,e Lyra LolJato, Josê Pio · de Souza D.iniz, Raymundo Ro
Zacharias Antonio do Rego', Antonio João da drigues da Silva, Ped.ró Augusto do-Roza.:rio, 
Silva e Souza Junior; supplentes, Francisco Antonio Mendes da Rosa, Joaquim Zacharias 
Ferreira da Silva, Melclüor Rodrigues da Silva1 Antonio Manoel Gonçalves.· Quanto 

f Coelho . e Francisco Ildefonso dos Santos <i acta do extincto . Conselho Municipal de 
Martins. A mesa da. terceira secção · ficou de Cnatipmú, certifico que no .respectivo 
assim constituída. : Malaquias Rodrigues da livro nada consta. E' o quanto se continha 
Silva, José Ribeü•o da Silva Braga Sobrinho, na dita acta, pedida por certidão que para 
Raymundo do Nascimento Co.sta, Franci~co aqui bem e fielmente a passei. E eu, Se
Antonio de Souzà,· João Antonio de Souza e bastião Cardoso da Silva Bittencourt, sec!'e
S.tr[lplentes : Miguel Florencio de Souza, Sa- tario~ a escl'evi. Secretaria do Conselho Mu- · 
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,;nlcipal de B1•agança., i5 de ma.1:ço ~e 19Q~ -. decimo da Republica Federal BrazUeira, ás 
-0 secreütt•io, Sebastit70 c. da &lva Btt- nove horas e trinta e cinco mümtos da ma
~timcow·t. , nhã, presentes no edifici~ em que funcci~na 

a se()'unda · secçã.u eleitoral, escola pubhca 
do s;. · José Pa.ulino dos Santos., Martyr~s, 
neste município de . Bragança, os mesarws 

DOCUMENTO N; 78 

Acta, tla organizacã') da. mesa eleitoral da Fabio de Lyra Loba to~ André Francisco . 
·primeira sec(lã·) cam.:> abaixo se declara, da Rosa Antonb .Joãó da Silva e Souza Ju~ 
-etc. · nior, e' o snpplente F_!ancisco Ferreira. da 

Aos trlnta e um dia. do mez de dezembr·o SUva, foi aberta [t sc~·sao~ Procsdcndo-se ~ 
·de mil o1toceiltos e noventa e nove, rlecimo eleição do presidente, f.Jram 1,ecebi~as quat:o 
·da Republica I?ederal Brazileira,á~ nove ho- cedulas, que apura1as, deram: Fab1o de Lyra . 
·ras da manhã. presentes no edificio onde Lobat::~, Gres votos, And1•é Francisco da ~osa, 
·funcciona a primeira secção eleitoral na sa.la um vota, se'ndo <leclarad:J eleito o mau; V?
·das ses~ões do Conselho Municipal, no muni-. tado. · Para ·secretario quatro codulas, ?UJa· 
,.cipio:de Bra()'ança, ·os ·mesa.rios eleitos coro- apuração é : Fi·<ÜlciscJ· F~rreil•a da Sllva __ 
nel José c:etano Pinheiro, tenente João tres votos, ·~ Andt,é Franctsco da Rosa _um· · 
"Claro do Rosario, Raymundo Rlldt>igues da voto sendo 0 p1•imeü\) declarado eleito. 
:Silva, José Ciryo Ferreira da .Silva M~i~, fui Pelo~ candidatvs Jo.~é· B:tl'bosa Rod:-igues, 
:aberta a sessão, procedendo-se a elmçao do DioO'o Hollanda chJ Lima., .Justo Leite Cher
;presidente foràm recebidas quatro cedulas, mo~t e Arthur de Souza Lem.os, em .o$cios 
as quaes apuradas dee<1m : c_9ronel José Cae- diriaidos â mcs::t, foram ·apresentados pa1•a 
tanô Pinheiro tres voto3, · Joao Cl~~ro .do Ro- . fi:;c~Jizar ·a eleição, os eleitores, Mariano 4a . 
:zario um voto, sondo declarado Pl'esit.lente Costa RodriO'ues,Ma.rtiniano Paula de Aguiar, · 
•O mais votado. Para secret~rio receberam- Leoncio Fr;ncio Feancisco de Fa.rüts e Theo
se quatru -cedulas, as quaes sendo apuradas cloro dos Reis Miran(la, os quctes tomaram · 
·deram : Raymundo H.od1•igues da Silva t1·.-~s assento, apó.l os . mesa rios, O. presidente,' 
votos,João Claro do Rozario, um voto, sendo desi{l'nou 0 mesat'IO Anúeé Franctsco da Rosa· · 

·declarado secr{}tàrio o mais votado. C~mpa- pa.t·a faz 3r a chamada. do'!. eleitores, e o me..- :~ 
rece o·supplente de mesario A.ntonio M~ndes sarío Antonio João da. Silva e Soüza Juni_o~·, 

·-da R·oza que tón'la assento. Pelo .can.d~d~to pv.ra V(3t'ificar os !·it·1Jlos e a~ cedulas, ~~pois 
J)r. Justo Leite· Chermont em offic10 dmg1do do que declarou"'" lJHtallad.i1. a_ mesa elettora~ 
·á, mesa foi apresentado como seu ~sc~l o ela secrund<~ secçao do mumc1p10 de Bragança, 
:tenente-coroo.el~Thom11z de ~aula Rrb.,~ tro , do q~e pat•a constat• lavrou-:-se a pr_esente 
·qu~ tomou assent_? o fiscal a?1ma rere~1do e ·acta, no livro proprb, Cll;lC vae a:~s1gn~do 
uelertor desta secç:ao. O prestdente desig.nou pelos mesarios. Eu mesal'lO, Francisco Fer-
o me~u.l'io Raymundo Rod~igues da ~llva reit·~L da Silva, servindo dC secretario; a. 
pa1·a fazee a ch1.1,mada. do~ elertoros e. o mesa,- escrevi e asaignei.- Fabio de Lyn~ Lobato, · 
rio João Cla.ro do Rozart~ p<u•a Yer1fi.car os pre:iidcn·Ge.- P1·ancisco Ji'e1·reim da Silua, _ 

·ti;itulos c as ceduht§, de~ots do que . de.clar:on sect•etario. _.Antonio Jo(to dct Silva e Sotr-.m! , ·~ 
iinstallada a mos~. çleltora~ da prtmmra. Junior .- And1·c F1·ancisco ela Rosa.- Jnse -. 
·secção deste Mnnlclplo de Braga,nça, do gue Zachrwias Gomes.- Concertada pJr · mjm · ; 
:para constar lavrou-s~ a J?l'~seo.~e ach, no ta.h!jlli[o Dias de Mi1·anda. 
· livro Pl'OlJl'io,.~lue va1 as:ngnaila pe;os me
. sarios. Eu mcsario, Ra.ymnntlo Rodrigues. da 
Silva, Sl}l'Vindo de secretario a esci'CV~ e 

: nssi()'nei.-Assignados: José Caetano Pinlwu-o, 
Ray~nundo Uotlrigue~ da Sit·"a.. Jo(To C,l?-l'O 

. do Ro~ar.io, Jo$e Cu·yo Fer1·e~1·a - da Stl'Ort 
· Maia, Antonz:o Mendes da Ro.;a, Thoma;; d-e,, 
Paula IU.bei1·o, fiscal. · .. . 
· Está conf.,rn:ie. ·Eu · Raymundo . 'Rodl'igu~s 
'da Silva, secretario da mesa a subscrev~. 

- {Seguem-se as . as;';ignat!lt'as de peoP.).,lO 
punho);-Conferida e concertada .por m1~. 

· .:Eá:t testemunho d[t . verdade. -· --:- Zacarws 
".Ribeiro Cncz. · 

DOCUMENTO N. 79 -

Acta da -iílstallação da mes::t eleitoral -'
Aos trinta e um dias do mez de dezembro do 

;.anno de mil ~itocentos e noventa e nove, 

DOCUMENtO ~. 80 

Acta da instaltação da mesa eleitoral .d.a. 
terceil'a secção do municipio (le Bragança . 
Aos trin t11 e uni dia<; d) mez do dezembt,o .. 
cte mil oitocentós c noventa o nove, ás • · 
nove horas da manhã, presentes no ecu~. ·. 
fiei o ·em._ ·que funcciona a terceir~. _s~cção > 
eleüoral; logar Cajueiro, dJ · mnmCipw_de> 
BraganÇa, o:~ _ mesa rios el~it~s Mala.q_~~as · 
Rodrigues da Silva, _!osé &1be_n,o ~a Silva 
Braga Sobrinho, Joao Antomo de ~ouza~ : 
Raymundo do Nascimento. Costa e F..r~n- . 
ci.-;co Antonio de souza, fui a.bel'ta a sessao. 
Procedendo-se á eleição de presidente, foram 
recebiúas cinco cedulas, que apuradas de• .. 
ram: Malaquias Rodrigues da ~ilva quatro . 
votos, José Ribeü•o (la Silva Braga Sobri· 
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nho um voto, sendo dechU'ado o n'l.ais vo
tado. Para secretario cinco cedulas, cuja 
apuração é Jo3é Riheiro da Silva Braga So
brlnll·J quatro votos, Raymundo do Nasci
mento CO'Sta um voto ; sendo b primeiro de
clarado eleib. Pelo cJ.ndidato José Barbosa 
Rollrigucs, em officio dirigido á mesa, foi 
apresentado para :fiscal o eleitor Feancisco 
Paes· Barecta ; pelo c.andidatJ Dr. Justo 
Leite Chermont, fui apr.;sentado para fiscal 
José Pio d:.'. Souza Diniz, pelo candidato 
Arthur de S._;uza. Lemos o eleitor Manoel 

r Bernardo da Rosa. e por um grupo de trin
ta eleitores f<Ji a})rcsentado para o mesmo 
fim o eleitor Francisc.J Ja.nuario Corl'êa de 
Faria5, os quacs tomaram assento n.pós 
os mesa rios. O presidente designou o 
me.3ari:) Francisc.J Antonb dü Souza para 
fazer a clli1mada dos eleitores o o mesa
rio. Raymundo do Nascimento Costa para 
vedfic.a.r os titnlos C"' as cl:ldulas, depois 
do que decla.rou instalhtda a mesa. eleitoral 
~da &~rcoira. secção do municipio de Bra
gança. E d) q_ue para constar lavrou-se a 
presente acta no livro proprio, que va.e as
signad:\ pelos mc,arios. Eu, mcsa.rio, José 
Ribeiro da Silvo Braga. Sobrinho, servindo 
desectetario, aescrcvi e assignei. llialaquias 
Rod;··~gHes da Silva, presidente.- Jose Ri.be,iro 
da Silva Braga Sob>·inho, secretario.- F?·an
c·isco .4ntonio de Sou:;a, Raymttndo do Nasc·i
mento Costa, Jo@ Anton·;o de Sou:;a, José Pio 
de Souza D·in·iz. Jl{anoel Be1·nm·do da Rosa. 
F1·anc~:sco Paes · Bar1·eto, Fnmcisco Januavio 
CoJT6a de Fm·ias. (Seguem-se as a::l:::igna: 
turas de p1·oprio punho.) C. C. por mim. 
escrivão ad hoc. Màri::tno da Costa Rodri
gues Filho. 

DOCU~IENTO ~. 81 

Cúpia-Act::t dn. i-nstallação da mesa. da 
quarta suc<_:.U.o dJ municipio do Bragant;·<.l.. 
Aos trintr.~ c um dins elo mez de dez0mbro do 
anno de mil oitocentos c novent:t c nove. 
dec1mo dn. Repu blica Fcdet•al Bt'it zilei: 
rà: ás nove horas da manhã, presentes no 
edifiéio onde funcciona a secçFí.o elcitoi'al, no 
logar Bacurytuia, município de Brag.mça, os 
mesarios eleitos Jon.q.uim Innocencio de Sau
tiago, Marti.nho Bruno Alve:s. Mariano An
tonio de Souza. Fr.tnklin da Costa e Fran
cisco de Souza· Passos, foi aberta. a sessão. 
Procedeu-se á eleição dq presidente, foram 
recebidas cinco cedul<1s, que apuradas de
ram: Joaquim Innocencio de Santiago 
quatro votos, Ft'ancisco de Souza Passos 
um voto, sendo lleclarado eleito o mais vo
tarlo. Pari secrchrb cinco cedulas, cuja 
apuração é: Martinln Bruno Alves, (]mLtro 
v()tos; Franklin da C'Jsta, um voto, sendo o 

primeieo declarado elei:o. Pelo candidatl}· 
Artlmr de Souza Lemo§. em officio dirigido· 
<í mcs::t. foi apresentado o eleitor :Marcos 
Rn.ymundo Pereira. · 

Pelo candidato José Ba-rbosa Rodrigues,em 
officio dirigido á mesa, foi apresen i~.do para 
fi>-cal o eleitor Càrloto Mende,;; de Oliveira-. 
Pelo candidato Justo Leite Chermont. em 
officio dirigido ü mesa, foi apresentado 'para 
fiscal o eleítJl' major Bernardo Antonio de
Souztt Favacho, os quaes tomaram assento 
após os me3arios. O presidente designou o 
mesario Franklin da Cesta para verificar os
. títulos e as cedulas, e o mesario Fra.ncisco 
de Souza Passos para fazer a chamada dos. 
eleito;,·cs, depois do q_ne lleclarou' installada. 
a mesa eleitoral da 4" SJcr;ão do munici:pio 
de Braganç~a, no E::;tad o do Pará, do que para. 
constar lavrou-se a pr0sente a·~ta. no livro 
proprío, q_ue vae assignada pelos mesarios. 
Eu. mesario Martinho Bpuno Alves, servindo 
de secretario,· a escrevi e assignei.-Joaquim 
InnocenC'io de Santiago, presidente.- Ma;·ti
nho Bnt>W Alves, sect•etario .- Franklin da 
C:)sfa. mesario .-Ma1·iano Antonio· á e Souza,.. 
idem:- FNmc·isco de Sot~:.a Passos. idem.
Bm·na;·do Antonio de Sou:;a Favacho. fiscaL
Marcos Raymunrlo Pe1·eira, idem._:_ Carloto, 
J.1:fendes de Olivei1·a, idem. (Seguem .. se as. 
assigna.tma:) da })ioprio punho. ) C. C .. 
l)Or mim, cscri vão acl. hoc, Manoel 1.'eixeir_a• 
Gahx7o. 

DOCU1fENTO N·. 82 

Acta da installação da mesa eleitoral da;. 
quintasecçiLo do município de Bragança. 

Aos trinta. e um do mcz de dezembro do· 
::tnno de-nül oitocentos e noventa c nove, 
decimo da Repuhlica Federal Brazileira,_ ás 
nove Juras da manhã,_ presentes no cdificio-· 
onüe f'unccion'1 a quinta secção eleitoral na. 
vílla do Urumajõ, municipio de Bragança, o 
mos:wio eleito Ailtonío de Castl'O Carva;lllo 
e o supplentc Manoel Cc~.rnillo da Silva ~at~· 
tos, q_ue convidaram O) el~itores presentes
Boaventurn. do Espirit0 Santo e Souza e 
Francisco de Moraes Tavares, todos q_uatro· 
elegeram o elei.tot' Frn.ncisco Soares Leitão 
da Cunha c foi n.borta a s3ssão. Procedeu~se
;:t eleição de presiden.tc. Fora.m recepidas: 
cinco cedula.s q_ue apuea.ua.s deram: Antonio, 
lle Castro Carvalho, quatro votos ; Manoel 
Camillo da. Silva Mattos, um voto, ·s.endo
declarado eleito. o mais votado. Para secrtF 
tario, ·cinco cedi.Ilas, cuja apuração ó: Boa
ventura do EspiritJ S<>.nto e Souza, q_uatro 
votos ; FI,ancisco de Moraes , Ta vares, um 
voto, sendo o pl'imeiro declarado eleito.Pelo 
ca.ndídato Justo Leite Chermont, em officío 
dit'igido (L mes,._, foi apresentado· par<.1. fiscal 
o eleitor tenente~coronel Joaq_uim Moysés de:o 
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Andrade Pinlwiro, que tomou assento após designou o mesario Antonio Peregrino Alves · 
os mesarios ~ O . :nre~idente designou o me- para fazer a chamada dos eleitores e o me
sai~io Francisco Soares Leitão da Cunha para sari;) Manoel Leoncio da Costa para verificar-·_ 
fazer a chamada· dos eleitores e o mesario os títulos e as cedulas.Depois do que declaroll 
Manoel Camillo da Silva Mattos •. -- para veri- installada a mesa eleitoral da 6a secção do . 
ficar os-títulos e as cedulas, depois do que município ·de Bragança, do que, p::tra. con
declareu insté\llada a mesaeleito1·alda quinta st<tr, lªvl'ou-se a presente acta, no livro · 
~ecção do município de Brag<l.Dça, do que pPoprio, que vae assignada pelos mesariose · 
para cm1star lavrou-se a p;·esente acta no tiscaes. 
livroproprio, que vae a.ssigoada. pelo.:l me- Eu, mesario Luiz Monteiro da Amo
sarios. Eu Boaventura elo .l!};pirito t:lanto e tim, servindo de secretario,- as escrevi 
Souza fiz c assignei. -Antonio de Castro e as8ignei.-Constantino Augusto Cesm·, pre
Carvr.tlho, presidente . -·Boaventura do Es- iedente.-Luiz Montei1·o de .ti1JW1'i1J1, secre- · 
pi1··ito Scmlo e Souza. secrQtt1rio.-M"ltnoel ia,rio.-Anton1:o Pe1·egríno Alves, mesario. 
Camillo da Silva ~lfattos, mesa.rio. -Fran- - Caió Jose de Souza, mesario. - JJianoel 
c·isco .Soares LeiUío da Ganha, idem. __.:.Fmn- L-?oric·io da Costa, mesa rio. - F1·ancisw .. 
cisco Xavier de Moraes Tawo·es, idem.-Joa- Ildef'rmsa dos Santos 111a1·ty1·es, fi~ca!..-Josê · 
·quim llfoysJs de Andrade Pinheirt;J, fiscal. Paulino dos Santos Marty1·es Filho, fiscaL 
(Seguem-se as asaignatlll'as de proprio punho. - Antonio Mariano da Paixa:o, fi.;;cal.-
0. C. poe mim, escrivão acl hoc, Ricardo j Thomé Jose dos Santos, ti.scaL-Zefiwino An-
Fmncisco da Sitva. · tonio de Quadra, fiscal. _ 

(Seguem·se as n.ssignatul'a.s de proprio · 
DOOUME~TO N.·83 punho.) . . 

Actt da insté1.llação da mcslt eleitoeal
Aos trinta e um dias do mez de dezembt•o
do anno de mil oitocentos e noventa e nove, 
decimo da. Redublica Federal Brazileir.t, ú':l 
nove horas da manhã em ponto, presente no 
edificio em que fnncciona -a. secção eleitorn.l 

.logar . outeiro: rio ImhJrahy, escola publioa 
regida pelo pl'ofessor _ Raymundo Fellciano 
Alves, presentesos mesal'ios eleitos Constan
tino Augusto Cesar, Antonio Peregrino Al
ves Junio1•, Luiz Monteiro de Amorim, CuJo 

-José de Souza e o supplente :Manoel Leoncio 
da Costa, em consequericia do ter commu
nicaà.o o mesario João Monteiro da Silva. não 
pode.r fazer parte da mes::t visto não poder e>
tal' sentado por_ mutto tempo·, foi aberta a 
sessão. Procedendo,.se á eleição do presidente, 
foram recebida~ cinco cedttlas que apu
rada:J <.lern,m: Constantino Augusto Cosar, 
quatro votos; Caio José de Soe~a,· umvoto; 
tendo declal\tdo eleito o mais votldo. Para 
secretarias foram recebirla~ cinco cedulas 
cuja apnraç~ão é : Luiz Monteiro de Amorim 

_quatro voto:!; Antonio Peregrino Alvos um 
voto, S?:ndo o pl'imeiro declarado eleito. 
Pelos candidatos José Barbosa, Rodrigues, 
Anto11.io Ma.Ftins Ploheil•o, Justo Leite Cher-

,mont", Arthur de Souza Lemos, em officjo 
dirigido 1t mesa, forJ.m apresentados par<1 
fiscaes . do- primeieo eleit0r Francisco U
defonso- d\..,s 8an toJ Martyres,. do segundo 
José Paulino dos Santos Martyres Filho; 

.do terceiro· tenente-coronel Antonio Ma

.riano da P<tixão, do · q1,1arto 'J;'homé José 

. dos. Santos, e por _grupo de trinta eleitores 
foi apres2ntaclo para o mesmo fim o eleitor 
Zeferino Antonio de Qtmdra,.os quaes toma

,xarn. as~ento após os mesarios. _O presidente 
Camara rol, V 

DOCUMENTO. N. 8! 

Acta .. dn. in.stallação da mesa, aos trinta. e:, 
um dias d;) mez de dezembro do anno de· 
mil oitocentos noventu. e. nove, decimo da. 
Republica. Federa,l Brasileira. A's novo horasc 
da manhã presentes no edificio em que fLmc· 
ciona a setima secção eleitoral, logar den·o.;. 
minado Chaü, do município de Bragança, Es
tl.tdo do Pará, o 3· mesarios eleitos, Ant:mio . 
Peclro Rodrigues de Oliveira, João Manoel da .. 
Costa. Raymundo da Costa. Martins c os sup
pleritc.;;, .Pedro Marcellino Nunes da Rosa e., 
Antonio Francisco da, Silva, foi abl.'i'ta. a ses
são. Procedendo-se ü. eleição do presidente, 
for<tm recebidas cinco codulas que apuradas . 
deram Antonio Pedro Marcellino, digo .c'into-:··· 
nio Peru•o Rodrigues de Oliveira, quàtro vv-· 
tos. e João lVIanoel da Cost:1 um voto, scmdo -
deClarado c lei to o mais votallo. Para sem•e- · 
rio cinco cedulas. cuja apmação é João Ma
no31 d<t Costa, qua.tro votos, c Antonio Pedro 
RoJt•lgues de Oliveira.um vob, sendo decla
rado eleito o primeiro. Pelo candidato José.: 
Barbosa Rodrigues, em officio dirigido ü me
sa foi apresentatlo 1)ara fiscal o eleitor :Mau
ricio \:Veijel, pelo ca.ndidc>.'io Arthnr de Souza. . 
Lemos; em officio dirigido á mesa foi apre- , 
sentado como fiscal o eleitor José Francisco 
de Souza; pelo candiJato Justo Leite Cher~ 
montem otiicio dirigido á mesa foi aprdsen~
tado para fiscal o eleitor Antonio Severiario 
Lopes de Queiroz e por um grupo de trinta 
eleitores, foi apresentado para o mesmo fim o -
eleit(r JoséPedroNonnato, 0.3 quaes tomaram 
assento após .. os mesarios. O presidente 
designou_o mesario Raymundo da Costa Mar-· 
Jins, para fazer a chamada dos eleitores e o 

40 
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mesa.rio Pedro Ma.rcellino Nunes da Rosa 
Jlara verificar os títulos e as cedulas, depois 
, do que declarou installada a mesa eleitoral 
, da setima secçã.o eleitornl do muni~ipio de 
Bragança.,deste Estado; do que para constar 
lavrou-se a presente acta, no livro proprio, 
que vae assignad,a · pelos · mesarios e fiscaes. 

•:J!u, mesario, João Manoerda f.}osta, servindo 
-de secretario, o escrevi e assignei.- Antonio 

.Pedro Rodrigues de Oliveira, presidente
Jotto Manoel da Costa, secretario -Raymundo 
da. Costa Martins.- Pedro Marcellin.o Nunes 

· da Rosa.- Antonio Francisco da Sil-,a.
.Antonio Seve1·iano Lopes de Queira~- Jose 

'Ped1·o N onnato.- Josê Francisco de Souza. 
· -Mauricio Weyel. Conferida e concertad·a 
por mim, escrivão ad hoc. A.ltino Rego So

. b1·inho.~ Antonio Ped1·o Rod?·igues de Oli
veii·a, presidente.- Joao Manoel da Costa. 
-- Raymundo da Costa Ma1·t-i11S.- P edroMw·

. cellino Nunes ela Rosa.- Antonio Francisco 
da Sílw~. 

DOCUMENTO N. 85 

Illustre intemlente municipal -O cidadão 
Feancisco Antonio Pinheiro Junior, eleição 
-deste município, precisando, para fins elei
toraes, do edital que puollcou a designação 

elen'ientar do Almoço, regida pelo professor 
João Rodrigue{ Pereira Lima ; na nona, 
na escola. elementar do Cu1'ral Velho, 
regida l)Cla. professOl'a D. Sarah de Castro 
Pinheiro ; na decima, na casa das audüm
cias do juiz stibstituto da villa do Quatyurú. · 
Não~p:)d-ando pois sor peococUda a eleição 
nas casas antigamente desigr~a.das, por isso 
que, além de serem distantes elos centros 
populosos, deixaram-de ser esc!)las publicas, 
visto terem sido extinctas; por força maior 
ficaram designadas as acima ditas âe acconla 
com as ínstn,cçües do douto1· Gollernaclo1· para 
esta eleição c conforme as leis respectivas . 
O secretario cumpra, publicando editaeS 
paea serem collocados nos logal'es ·mais 
publicas de.;;ta cidade, e o offi.cio, aos 
mesarios perante os quaes . tem · de se 
proceder (L eleição, Eu, Leonidas Calan
drini PinheirJ, secretario, e:>crevi, assigno e 
publico aos vinte nove dia.s do mez de março 
ele mil novecentos e um. - Leoniclas Caht;i- · 
d1·ini PinheiYo. Era o quanto se continha 
no dito edital,que p:tra aqui teasladei ve1·bo 
ad vubtt1n do que dou fé. Eu, Leonidas Ca
landl'ini Pinheiro, secretario, o suiJ3crevi e 
assigno.-Leoniclas Calancl1·in~ P·in!wil·o. 

· . DOCUMENTO N. 87 
.. de novos edificios, para funcciona.rem as di-

versas secções eleitoraes deste município, !Um. S1·. Dr. juiz seccional - AnGonio 
· 'Vem pedir-vos delle uma certidão em termos Joaquim· Cerqueira · Rozamerem, pede a · 
. que í'açam fé. V. S. se üigne · mandar certificar-lhe as 

E. D. Bragança, 13 de abriL de 1901.- datas dos- ultimas alistamentos e o numero · 
. Francisco Antonio Pinhei?·o Junía1·. de cidadãos alistados nas seguinte.) com-

. Como requm·. Intendencia Municipaoo nla.rcas e municípios : Porto de Moz, 
Bragança, 15 de abriL de 1901.- Sat~-=a Pe· Sousel, Alnierim, Ma.ca.pá, Obidos, Faro, 
?"eira. · : Oriximinü., Juruty, It<ütuba., Aveü·os, São 

Certifico, em virtude da petição ·li! des-· Miguel do Gua.m;l, S. Domingos d<\ Boa 
pa.cho supra., que revendo o livr.o da r e- Vistn., A.car(t, 8. Cltetano de O di vella.s,. 

. .gistro de editaes nello a folhas duas Viseu c Sonre.- Nestes tormos. P. deferi-

. e trc~ encontrei edital pedido por eer-. mení;o. . 
T.idão, . o qual é do teor seguinte: Edital- Belém, 2:3 de outubro de 1899. -Antonio· 

, De ordem do coronel intemlonte municipal, Joaqttim OeNftteira Rozame1·en. 
faço sabee aos quo o.presente edital virem: Certifique se- Belém, 30 de outubro do 

· que, tenclo do se procodet' <'t . oleiçiio p.ara. 1899.--"Deus e .Silva, Lam•indo Sanches Lau
Deputa(lo Federal no dia 8 de abril ás dez ra, escrlvào priva,tivo do juizo seccional do 

: hot:as da manhã nos seguintes logares: Na E~tado do Prtt'tt, po1•. uomeaçã~ legal, etc.: 
:primeira secçiio, em o paço da Intendencia Certifico, em virtude da. petição o despacho 
Municipal ; na segunda secção, no grupo es- retro, que revendo o meu ~rtorio delle 

. colai' «COl'l'eia de Freitas» ; na terceira sec- constam os alistamentos eleitoraes dos mu-
· .. ção, na .escola element<~r do «Bom Jardim» nicipios de Porto de Mói, datado de trinta. 

regida pelo <professor Mariano · Antonio da de julho de mil oitocentos e noventa e cinco, 
Luz; na quarta secção, na escola elementar contendo quinhentos e v.:inte seis eleitores ; 
do «Caratatena,» regida pelo professor João ele Souzel, datado de tres -de julh~ do cor.
Gualberto Monteiro; na quinta, .na Colte- rente anno, contendo mil quatrocentos e 

, .ctoria Municipal do Urumajó; na sexta, na vinte quatro eleitores ; de Faro, d<~otado de 
. escola elementar do Imboi·ahy (Aturiahy) trinta de junho de mil .oitocen-tos e noventa 

regida pelo professor Joaquim Claro dos oito, contendo setecentos e oitenta e tres 
Reis ; na setima, na escola eJementar do eleitores;de Jui·uty,da.tado de trinta de junho 
Aracatena, regida })elo professor Domiciano de mil oitocentos noventa e cinco, contendo 

.. Joaquim Vasconcellos; na-oitava, na escola centonoyenta e oito eleitores; de Itaituba,da.-
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-tado de trinta: de junho de mil oitocentos no- vellas, oitocentos e treze ditos; o. de Vizeu, -
venta e seis, con"Gerrdo setecentes c cincoenta mil e sessenta e seis ditos; o de Salinas, 

·eleitores; de Aveiros,datado de .vinte seis de quatrocentos e setenta um ditos; o de Santa
_julllü de mil oitq_centos noventa e oito, cori- rem Novo. quatrocentos e quarenta e seis 
:tendo seiscentos quarenta e quatro eleito- ditos; o de Igarapémiry, mil nove:;entos e 
;:res; de S. Miguel do Guamá, datado de trinta tres ditos; o de Cametã, dois mil oi
quinze de julho de mil oitocento;; noventa e tocentos e quarenta. .. ~ cinco ditos; o de Mo
oif;o, contendo quatrocentos setenta e seis cajuba, quinhentos e quarenta e quatros 
·eleitores; de S. Domingos da Boa Vista, da- ditos; o de S .. :Miguel· de Guamá, quinhen
tado de trinta de julho de mil oitocentos no- tos e vinte dois ditos; o de S. S3ba.sti.ão da 
-ventaeoito,contendomilduzentosevinte elei- Boa Vjsta, quatrocentos e sessenta e c1uatl;o 
tores; do Acará,datado de dezeseis de julho de ditos; deixitndo de certificar o numero total 
:mil oitocentos noventa e oito,- contendo se" dos eleitores do munici'pio de Marapanim no 
:tecentos oitenta e seis eleitores; de S. Caetano referido anno de mil e novecentos, por ter 
·de Odivellas, dahdo .de trinta de ·.junho sido annullado pela junh eleitoral· deste 
do corrente anno, contendo sei::lcentos e Estaclo, em recurso intB'r:posto contra a va- · 
.oitenta e quatro eleitores ; . de Viseu, da,- Iidade do mesmo, pelo cidadão Herculano 
iado de trinta de junho de niil oitoqentos e Antonio B·entes e elos demais municípios 
noventa e oito, contendo novecentos e teinta mencionados, por não terem as respectiv~s 
.e tres eleitore3; de Some, datado de cinco de commissões numicipaes enviado <L junta 
julho do corrente anno, contendo setecentos eleitoral do Estado. O referido é verda.de e 
e sessentll. e t1~s eleitores. A este alista- dou fe. · 
mento se acha. annexo o dos eleitoras oo ex- Cidade de Belém do Partí., 23 de Abril de 
rtincto municipio de Mon~:artts que passaram 1901.-E eu, L:l.urindo Sanches Laura., escri
para o de Soure, conforme se acha declarado vão o subscrev.i e assigno. O e§cr·ivão sec
.no mesmo alistamento annexo, que é dataclo cioual, Lanrinclo 8. Law·a, C. C. por mim, 
-de qua.torzedesetemb1'0tambe.m deste anuo, escrivão, Laurindo Lr..tu;·a . 
. e contém duzentos e.cincoenta. e cinco etei
·tores. .O referido ê verdade e dou fê. Cidade 

··de Belém.do Par<.t, 24 de 'novembro de l89J. 
(Assignado so hrc estampilhas no valo e d~ 

:seiscentos réis). E eu, Laurindo Sanches 
·Laura, escrivao, subscrevo c a.ssigno. 
'Ü escrivão seccional, Lau;·indo S. Law·a. 

DOCUMENTO N. 88 

DOCUMENT.O N. 89 

Sr. tab:HWí.o ou ou~ro qualqaer sarven
tual'io ele justi~a ou e:;crivão ad hoc, etc.
Raymundo Nonato da 'cosb Lage, eleitor• 
da sa secção do município da cidade de Soure, 
Jgamies, a bem cb seu::; direitos, pede·por 
carttdão a tl'anscripção da 'ácta ela. eleição 
procedida no dia 8 do col'rente, <'L vls&a do ~ 

. que dispõe .o art. 21 da lei n. 35, de 26 de· 
Laurindo Sanc11es Laura, escrivão priva.:.. janeh·o de.l892. · 

.tivo do juizo seccional do Estado do Pará, Joannes, 14 ele al!ril de 1901. _ p. J·us-
pôr noinea:ção lega.!, ·etc. . · 

·certifico, em virtude da attribuição que tiça. 
orne confel'e a lei, que pBlo Sr. t>r. The:~toni Deixo de dar certidão, visto. nio sel' cr.
Ra.ymundo do Britto, candidato votado ao nhecido, como escrivão da Sub-Prefeitura 
Congresso Federal, me foi requr:':'ido verbal- desta .vil la de J oannes, na presente e iilegal 
mente que lhe desse pbl' certidão, para effeito 'piO tição. E não darai certi.dão sem que haja 
eleitoral, a vista dos alistamentos eleitoraes direito. · 
approvados pela·1'espectiva Junta Eleito.ral Joannes, 15 de ahril de 1901. -:.:L C. 
·do Estado~·-no anno de·l900, o numero totat Santos. 
dos· eleitoees dos seguintes ·municípios: Vi- . DOCUMENTO N. 90· -
gia, Cintra, Curuçá; Marapa.nim, S. Caetano-
·de Odivellas, Vizeu, Bragança, Quatipur.ú., Sr. tabellião de notas. desse districto judi
~salinas, SantaremNovb, Collares, Igarapé· ciario de Abaeté- Domingos de Carvaiho,, 
miry, Abaeté, Ca.met<t, Mocajuba, Baião, eleitor desta circmlJ.SCripção, para fins elei- .·. 
S. Domingos de Boa Vista, Guamá, Irituia, toraes, vem :peclir-vos pot• certidão o alista-. 
Soure, Cachoeira, Ponta de Pedras, MmtMt, mento eleitoraL deste drstricto ,judicia,rio de 
Corralinho e S. Sebastião de Boa Vista. Em Abaeté, da com<WCll. de Igal·a.pé-miry, ·que 

.consequencia, revendo osalistamentos ge~·aes por lei <leve de estat' transcripto em -rossas 
dos eleitores approvados pela junta elei· nota::;, seja qmd f'ôr ~L época desila transcri

_.toral no anno de mil e novecentos, delles pç;ão, e quando porventura não exista em 
· .. canst. a ter o município da Vigia mil set.·e-l te. mpo algum tal trauscrip. ção, isso mesmo 

:-centos e nove eleitores, o de Curuçá, mil lhe seja certificado. As-sim tambem pede lhe 
· ~entoe dousditos; o de S. Caetano de Odi~ certiíiqueiif; si ha. neste districto outro car-
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·to rio no . qúal pos:5a ex~stir ta;l transcl'ipção. 
-Agu:i.rda deferim:ento . . · . . .. .. 

Abaeté, 18 de abriL de 1901.-Domingos de 
Carvalho. · · · · ·· . 
. . - Cer~Hico que dos quinzJ livrJs de nobs 
em meu poder e cartorio nãó consta alista.
mentô nenhum eleitoral>rcféren·te a qualquer· 
época registrado, nos tcrmo.3 da lei. Certifico 
n1ais <tue, além deste, tem mais dou~ carto
rios na segunda e terceira circumscripção 
de3te ·· distrícto judiciar io ( Toc.umandlJ,ba e 

. Beja). O referido é verdade c d<>u fê . . . ' . 
AlJaetê, 20 de àhrU de 1901.-0 tabellião 

interino, Jose Paulo lle. Senna. 

DOCUMENTO N. 9.2 

_Barroso, c-ompr~l1endeodo ·os q uat~teirões ns; ~
e 5; do3a di:;;tl'icto, conteüdo H>8 eleitores ; 

Sá secção, quofunccion:n~á no l:)gO.l' Men:-
daruç:ú, na casa da escola municipa:l do pro" · 
iessQt' Benjamin· Clarião de Curvalho Cama.:,.. 
rão,comprehendendo ós-quarteirões ns. · 6 eT 
do 3° distl'icto, contendo- 206 eleitores ; 

9' secção, que funccionarâ. no loga.r :ra-
1)1a.ndqá, na ca.~a do cidadão Carlos Lopes da-.. 
Silva, ·comprehemlendo os quarteirões .· n•; 8 
a 14, .do 3° distl'icto, contendo 206 eleitores ; 

10a.secção, . que funccionar<i no.logar Jo
roca. na mv-:;a . de resinencia do- cidadão An;. 
nio Í~mvgdio · Pereira, -cmnpreheiul,endo ·os 
quarteil~ões de 1 a 6, ao 4° districto, con- · 
tendoJ83 elaitore.:~ ;·- .· 

1 P .secção, qu~ fun~cionartt no logar Jo-
. · . · . . · -róca, na casa do.;; herdeiros do tenente-coro-

O cidadão José Heitoi' de Mendonça, Inten- nel Antonio Emygdío Pereira, _·. comprehe_n.:. · 
dente Münicipal de Camet{~. · . · dendo o:s quarteirões de ns. 7a 12 -do 4° di:3-
·_. Faz salJer aos que o presente edital vü·em tricto, contendo 208 eleitores; . . c 

· que-t tendo de se procedet1 no dia 8 de aln•il l.29 s'ecç~ão, que .funccionará ' n:\ vill<), dl) . 
. · proximo futuro {l cleiç~ão p~ra preenchi- Limoeit'o, na caso.... da escola municipál-do 

mento da vaga alJerta na Camri.ra, Fedet~al professor major .caeta.no. José de ~Moraes·, 
· dos Deputados com a renuncia do Exm. Sr. comprehenclendo os quarteirões de ns. l a 5 . 
· Dr. Augusto MontcnegrJ, actuatgovernaQor do 5° dís~ricto, contendo 13ôeleit:wes; 

do Estado, ·acha-se, em vidude do n,rt. 3~ da · .. 13a. secção, que_ funccionará n-o lugar Pro
lei n. 35, de 26 de jqpeiro de 1892, dividido .viLlencia, nn. casa. do ~enente-coeonel João de· 
o municipio em lô ~ecções eleitorae3, pela Deos Costa-; comprehendendo os quarteü·ões . 

·. forma seguinte : . . ·de ris.J3 a 12, do 5° distl'icto, e contendo 12~ · · 
1 a secc,~ão, que funccionará no -pa~o muni- eleHores ; ~ - · ' 

·-cipal desta éidade. comprehondeD.do os quar- 14a s.ecç~_ão, · quo fuhccionat'â na vilta de São 
·. teirões ns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ll; 12 Benedicto, na casa do tenente-coronel João 

e.l3 do 1° distdcto , contenilo 240 eleitores; Antonio Piin;o Cotta, con:iprehendendo os 
.... 23 secção, ·qúe fun .:cioimrá no rio Cupijó, quarteirões de ns.-4 a 14·do 6° dist.ricto, con-
na povoação Gua1·w·cv1es; na casa de n·. Leo- tendo 106 eleitores ; . . · . 
nor de Souza Pennà, . comprehendendo , os .. I5a. secção, que funcciorüu~á no logar Mahú; . 
quarteirões n·. 1 i. 18 e 19 do 2° districto, na casa da escola municipal do profosso1' Ri
contendo 96 eleitores; . · .· . cardo. Ramo> Cordeiro, compt•ehcndendo os~ 

3a secção, que · funccíonartí nesta cidade, quarteirões do n>. 2 a 7:do 6° districto, con
na casa. (}r, . grupo escolar· D. Romualdo de tendo 234 eleitOres ;.e -
Seixas-s<\ln. du. escola mixta-comprehel1- 16(1. secç:ão, qne funccioriará. no logar Gua- . 
dendo os quarteirões ns. 1 a ll do 2~' dis- jará., na casa do cidadão .Joaquim- Pereir~ 
tricto contundo 180 eleitores; . Vulcão, comprehcndondo. os qua.rteirõ(3S de 

4a sccçiio, que funciona.t'à nesta· citlttile, m. ns. 2 e :3 do .6? districto e 1° d3 7°, contendo 
casa da Ci!cola lJarticular do tenente Jlay- 164 clcitore.:~ . · : . •- . · . · . . , 

.mundo M;u•tins Br·uno de Jesus, compeehcn- E, para que chegue ào conbecil)lento :de to" 
dendo os ctuat·~eirões ns.l4, 15 c 16 do 1° dis- dos, este sert't publicadopela iropl'en::lit .e, affi-

:· · tricto ; 12, 13 e 14 do 2J, contendo lôl elei- xadona porta p1•incipal <;to· edificio·municipàl . 
. ' tores; _ ."' e ein toda$! as secções eleitoraes; ·· Eu; Alfredo · 
· 5a . secção, que funccionará na·. casa ilo Francis~u Loureiro, ·sêcr·etai•io, .o ÉBcrevi. · 

cidadão Paulo Paes ·de Souza Leão, na ilha. ' Intendencia Municipal . M · Camct(t·, ·19 de ' . 
Itanduha, compl'ehendendo . os quarteirões marÇo de 1901'-----JoséHeitm• do .Mendonça, .in
ns. 15, 16 e 20 ·do 2° districto e 1° do 6°, tendente. ··· · · 
contendo .175 éleitores; · 
.. 5a. sec~ão, que funccíona.rá na costa da 
ilha grande de Juaha, ria casa do cidadão 
Antonio da Silva Pinto,- comprehendendo os 
q_U:art9h'ões m·. 1' 2 e ::3 . do 3° districto, con
tendo 186 eleitores ; 

7a. secção,que funcciona.rá. no logar Mutua
cá, na casa do cidadão José Pereira de Souza 

DOCUM~NTO N~ 94.A · 

lllm. Sr. intendente municipal, pt•esiden:te- _ 
da junh apuradora eleitoral do primeiro. 
dístl•icto. __;O Dr. Cypriano . José dos San
tos. cidadão hrazileiro; eleitor ·qualificado· 
n_est.e municipío e 1 o districto . eleitoràl do.. 
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_ É~tado, pâra._ftnsde <Iü•eito, requer a y. s._ N. l02B_;, 1901 
R~ digne -mamlar-lhe ca•·tiô.cal' a que lwras, - -- . -
no.dia.,8 de ma.i.J do .cort•ente, ,M. _ iniciaram. R~dacçiío pa1'tUMvá·rlisct,~,sst"{J doprojecto>iúe · 
f: a que llJl'aS terminara.m. o3 . tl'ah;:~lhos da autori:;a o P.ode1· Exectttívo a conceder aóüs· ;-
junta apura~ ora da eleição ' para praericlü- mtnos élelic3n~;â, càm soldo sim)Jles, ao ·êa~ : 
roento de umlogal' deDepuhdo Fe1eru.Lpol' . pitiíodo COl'JlO do Estado Mt.iior do Exército 
·este .Estádq, na vaga rasulta,nte da renunci<L Perh·o Botetlw da Cunhá, para tri:dM de ne-

. <ló Di.:._Augusto Montenegt·o. -:-~este_? - ter• gocios . de sçu interesse llent;··o . do pai:: --
mos, p~de def0rimen b. . ... -.: .. - -~0-~0~n) ela des.tçtcada ao p1·oject? 1t- 102, de . · 

· :---P.Ítrà, 8 -de maio de' l90l - Dr. Cyp_dan~· 
· Josê dos $antas; . . '0. Cori~reS$,0 :Na.':!ional decreta : _ 

--:-0 · Cert.iftq_ue. ~ 8den1a.io dél9ÓL ....:Anto; .Art:• 1. 9 Fica. o ·Podor Executivo . autóri· 
nio Le~1ÚJS; . \ . . .· ~· .. . : .. ·. . zado a conceder dous ànnos de lic:>nçà;-COm '·.-

. .. : Certi.fid·o qpc ~:=drabalhos de iiue ·trata a sold(). simples, ao capitão do corpo de Estado 
. ]Jétição pre.3ente tiveram jniciq- iLs 8 }1.ora.s -Maior do Ex:ercitó •. Pedro)3otelho da Cunha., : :•· 
da manhã de 8 dé maio ·de 1901 e .. termína~. para tratar de negocio3 de seu interesse ··· 
ram ::ts 16 l/2 horas da manhã d_ó mesmo dentro clopaiz . . · _-.. ... ._ . , . · · . 

·.ma . ... ·· __ ·_ . . _._·.·. · ... · .. '- .. ·· .· · •. _ ...... -. __ · _ Art~ 2.o Revogani-se·as dispJsiçõas · em . 
contra. rio. - . : . · · ·.. .. · · 

Beletú, 8 de n:ia.io de l90L - Lt.!ci(l_no -O. -- .· · · · - -
Idos Reis, ~ secretario da. junta: · .Sála das Commissões;. 23 de ·setembro de· : 

-Vão a · t_ 1_np~·imi_._r 08'-se'o~.uin __ te_s: l90L ·:::_ Cunha -Mm·tins·. - VidaLô .-:Afc~sca.:. : 1·enhas. · · · · · · :~ 

PROJECTOS . N. : l60A~ 1901' _ 

·N-.. s7A-190l . Glin{e1~e privilegio · JÚ!.l'a . pagmnento ele di'liiCtà\. 
· ·p}'o_uen:iente -·de _salq,1!ios· de ... t>·abal-had01· ?·u-.- , : 

. . . . . . . . : . ral. . 
_· .. ···. Institue ~in premio ánnual, ··intituliulo :.'~< Pr~--

. -- · mio . Federál» d.e 5:000$; para. _sel' éoYJ-fe;·~ao · : (~o S ~nado) · · · 
-aoqlub de-Regatas cjue obtiver. a viGto~;.ia no 
_pm·eo. do <<Campe'ona(o»;·ali1'indo ··o . Governo 
o .necessal'io credito. . . ' . . 

:· A çomniissãô de Coi~JtituiÇão, LegislâÇão ·e:
Justiça da qámara . vem: 'erriittir parécer ' 
~.obre . o pr.ojecto -apprpvado pelo Senado, 

· A Cominí~são de · Ot'"aniento nada _t __ eni ~-· crea.ndo privilegio· em . favor dos t1•abalha• 
.. dores agdcola.s, sobre o ·producto da. colheita. · 

-óppor ao projecto n.87, de 190 1,-apresentád<r --para_ a· qual coiiçorrera.m . • . · . . · . ·. ·. 
- ~elo S1•.Deputa.do_Barros Franco Jifnior. - : A -experiencia tem demon.3t1•ado que o co., , 

nr~~~~~e parecer qul3 ·o 'projàct~ - seja a.:p~ lorió rural emprega .. se durante meze3 no:" 
~ cültivo das plantações a elle confiadas, con:- . 

S;~.la dM ·sessões, 20 .. do setémbro · de co_rrendo dec~v_ amente, com o seu .per.seve-
1901.-Paula Gttinranres, -pre.3idente.~Nito ra.nte. trabalho; para a producçã.o dos fl~u~ 
Peíanhct,· relator .-F. · V~igà. :~c.:Aielio da ~tos:·;Aconterie; porém; · muHa.,~ veias·, que, 
Fons~ca; ....:...J!1~ancísco Bú. · I _feita. a colheita.,, o-fazendeiro a. destina a fins ' 

t 'outros quenãQo.pagamento do seti trabà·:' -.· 
·- · · · · · · · 

7 
lltador ; ou é ahsorvid<l.por. outros credores· . 

J?rojeçt~. , n• 8 --i901 . ..rnàis . precávidÔ3'• Kéútã~ditda à üísolveri< ~ 
·_O .C_o __ n_• o~l'~~so_ · ___ : ,:N~cl_._Ôn_a __ l . r __ e_s. olve·_: ·_ . . - . çia- . do . p.ropríotario,-é •._-sacrifica.do . aquelle' • . . -- .. . . . . . . - ~ c~jo· :s11o~ _regou a terra alheh.. DahL cert_a. ·. 
·· A~·t: 1-.0- Sob ·à: denomi~ação .de:· P;·e;nio d~sconftança -.contra o lavi'a.dor .· brazileiro, 
Federal, iica · ins_~itJ,lido o· premio annual de . e~cietríme:ntodo .credito agricola do · pa{z, . . : 

.. 5:000$, o.qua.lserá..conferido ao club de re- qu~ t;tnto -.iiecessita do b~a-;:o :estranho. pàra·~ _: 
:gatà.s qu_e obtive1· a victoriá no paréo do_: ~a exp(\I1Sã.o~ da su!\ .enoi•me· riqueza ~ natural;f:. 

: •Camfeonato.- - . · -·._.· · . . . . . . · . ·· . • Da major conveniencia é, p~n·tanto, col.: 
·;--: .. · A~t. 2;'o . Para execuçã.o -.d6-sta. fei nó '. pi:~~ . l~c~r ~ssa; cla.~se da _cred?res em .po_~i.~ã.o . fi.U·<.; 
'Sente.·anno ff.ç<i aberto ·ao Governo:o Ílecess~:., perio~ a.?~ . chu·o~rapha;l"lOS, po~ ,concu['SO~ _ d,e ,; 

, rio cradito~ - - r ·· · · · preferenc1a. Ate ~e : pura ~qutda.._de ; se.- nos. -~ 
. .Ar~. 3;~ Revogam-se . as dlspo~iç~e. s. em afiozgurm. _a.; cedrto com~ -~- que.·J~ de , P~li.yilegí()~ .:· . : 
: -cóntrarío: . _ _ _.. g~_ a cre ores; eqml_Jar_avelS:a~s .c'?_onosr~:-- : : 

-· · -· ··· ·· · .. · . . · . · . · · . · · . · . . - ra.es; como ·-. o~. · .. don;testwQs, artls~as, .·· . .forn~:-.c:: 
:,:.:. :'-S~lã. Ú~;t~ .S~~sões,': '· s. de ' JU;lho_rl.el90lC--: cedo.r~a de sernent~s; ,etc.-,etG . . (C• DE CAR~\.:' 
-··.'J!.iiriós.Ff{Lnco:Junior. . VALHO), Noua Cons.,-.:a1·t~>J.934 a 1.935.) ·.-.··· ~ :'-' ·. 

~ : • . ' ·~;' • . ' • •' ··. \ .. • · . • . . . I . ' ' • . c;-- • .' :· 

~ .. :.... . - . 
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_ Tanto mais que. opinião j<t existe (infeliz- ·a despeza.de produe'ção. E'-justissimo, pm•-
mente contestavel) de qJ.lO privilegio teem ta to,_ que o_ colono, concorrendo, mais· do
sobre o pro:lucto da colbeita-«os t1•abalha- que m_nguem; para a producção, tenha pre:-· 
doresruraes que :fizei'am a colheita». (Didi- ferenCia-a quaesquer outros titulares de cre--
mo, Dir.. Hyp. ns .. 178 e 181, pagiiws 194 e ditos pessoaes. _ . _ 
202). Ft1nda-sa em- Lei Belga, nos codigos O· privilegio do prójecto é, conserruinte-· 
Ital. e.Hesp. e em C. Telles, Dio-. Port. ;. mente, daquelles-que-recàhem solJre o deter:_: 
_não, po:~,·ém, em Lei patria. ·"' minados !J;lOVeis.- o pt·oducto da colheita ; 

. Como quer que SBja, esse privilegio-ralá-- e favorece umca.mente aos trabalhadores 
tlVo apenas a quem faz a colheita-não com- que plantaram, tratat•am, cultivar,1m· e co--
prehenderia o trabalhador que plantou, cul~ lhera_m. · · 

· tivou e fez produzir, como pretende o pl'o-- jecto do E;enadJ. : . . - . . .<< ·Prec~puamente a .qHaesquer ouiros_ CJ'i!- :_ 

Não· recahindo sobre o immovel nem so- elttps>~, · lllz : 0 · . art ·. lo· do· projecto;_para ex
bl'e os fructos pendentes o privileo-io creado prlmu· a.· prlmazm . do tl'aba.lhador rural 
pelo projecto, bem se vê que em n~da fi~arão sobre os. outro~ titula.rês de creditos pes3oaes 
modificadas, por elle, a'l disposiçõe3 das leis P~ivilegiados; que pórventura pi·etendam 
hypothecarias · actuaes (Decr. ns. 169 A tle dts_putae prefereneia sob os fructos .colhidos. 
19 de janei?·o e 370 de 2 de maio de A estes ficará antepósto quanto ao pt;oductO: 

. 1890). A hypotheca e 0 penhor agricola con-- dos fl'nctos colhidos,· o · trabalhàdor rúralJ 
- tinuam a gosar de absoluta primaZia ·sobre que concorreu para a producçã.o e colheita. 
quaesquer outros creditas. Isso é expresso . O. pénsa.mento do projecto é, -pois,eomo 
~o ar&. 1° e disse-o o i~lusti>e autor dó pro" dtsse o seu honrado autor : « não trazer ct 
Jecto, Senador Bernardmo de Campos, e a legislaçtío ac.tual em 1~tate1··ia ·de pr·ivilegios. e· 
honrada Commissão do Senado em seus dis- de preferenc!as outra HLr~-ovaç{lo que não uni-

' cursos ( Diario do COngresso, de 27 de agosto cam~nte -a tnclu~a:? · d_e um novo titulo que se· · 
de 1901). .. . · cons~derassse · prwtlegwdo ?ios fm·mos do di-

Nenhum confl.icto jgualmente poderá óé- reitàvige1}-t~, 'inclu·irido-o assim no quadro das
cot•rer·entre o novo privilegio. e os outros prefer-enczas, sem altéJ·açtio, 1·adical no seu es-

. ónUS reaGS que SãO: a Se?"Vidcio, O USO, a ha- tado actttal.» . - - ·· ' ·· -
. bitaçqo, a anticlwese, o usufntcto, 0 râ1·d e 0 . No ar_t · 3o o projecto determin~ a fMma 

legado de prestações ou alimentos. Estes sl!-mmaria par_a a acção .de cobrança da. di
como o nus REAEs;· recahem tambem sobré VIda em questao, o que êJnSto .-· Si éda coin
inimoveis e na disputa: de preferencia, em jl.!ltencil da. Uilião ·ol.v dos Estados estatuir a 
rel~çã_o a terceiros, sã,o reg·ulados pela in: {ó1·nía .das acções, é . questão a ·di seu til··. Nã() 
scr1pçao. _ .' . obs~ante! inconv-enient~ não ha em que fique 

E' verdade que a anticlwese, por exemplo, ass1!ll d~sposto, desde que a nova lei, que o 
póde- á primeira. vista- causar duvida." p~oJe~to pretende, tambem se applica1'á. ao 
Mas ~rfacil explicar:. . D1str1cto Federal em relação ao qual iricon-

Con~iste. a anticluese na enteega que 0 t~stavel é a com~etencja do Congress() Na.
proprietarw devedor fu.z do seu p1•edio ao c~onal p~ra decretar as leis de processo. 
credor; para que este poss1.b o immovel, FICa, po1s, aos Esta-dos salvo o direito de 
administre-o e perceba-lhe os fructos e ren- decretarem ou_tra fôrma para a acção, ~i. 
dimentos em pagamento do seu credito e até competentes forem para isso. · 

,·-_extincção total da divida. E' bem de ver • O embargo ou aresto assecuratorio é ·a 
- que o credor antichresista collocadô ficá no outra provjdencia, contida. no art. 3o. 

_, .: logar do propri~ta1•io. Como administrador· .. · Pel_a .,na~m·ezado objecto sobre que· réca.he 
:-:.- do immovel, será elle quem coritractará e o prlVllegw~ · se-<:omprehen~e a necessidade 

· .~.pagará o tt•abalho do colono, indispensavel que ha dessa mei!da_p1•ompta e garan.tidora, 
aocultivo e á producção. Logo, 0 .traba- s~m !1- qual nulhfi?adg po~eria.ficar · o pri-
~hadoe to1'na-se credol' de quein possue o vlle,giQ. . ·. . .... _- · .·. ,- . . . . · 
Immovel, de quem recebe. os fructos; oo E bem"de ver q.u~ o embargo ou aresto 
quem administl'a o üp.movel, pouco iml>Ol'- fica naturalniente. h~nt~do aos casos 'já. .ex

. tando que diverso seja o proprietario. · pressas no nosso ~.l!'etto ; · e subordin~d&

. . .Cumpre ainda notar que os ·direitos e de- J?Ortanto, aos. r~qUJsltos legaes, não xnódi.,. 
··-veres do proprietario em rêtação ao3 · tra- ficados pelo proJecto: (Reg • . 7 37 · de 185,0',-

balhadores e~ tão subrogados na pessoa do arts. 321, 322 e segH':_nt~s.) _ .· - _ . · 
credo_r antichresista, que representa·aquelle. ~sto po~to, a Comm~ssa~ é !l-e parecer que 
K mais : o -credor . antichresista só deverá S~Ja ap~rova.do o refer~do pro,}ecto-do Senado 
embolsar realmente, por conta do .seu m•e- que ~at1sfaz uma necessidade do. Paiz~ _ • 

.. dit_o, o rendim~nt~ liquido dos fr~ctos, dé- -Sala das com missões; 23 de seténibro da-· 

. po1s de pago o mdlSpensavel· custe1o,isto é, 1901.:-~.J. J. Seabr.a, Pl'esidente,_:..:. A:cvedO:c · 
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11-iars, · r _ela tor.-LuúDoming·ues.-Al(r~d o 
Pinto.-'- Teixei1·a de Sd.-RivadiJ:via Oon•âa • 
.:__F. Tolçntino. · · 

· Vota-ção do .projecto n. 67, de i9or, auto~ . 
r'izando o Poder Executivo a abrir _ ao Minis•:-'' 

. terio.•da. Guerra o credito e:'<traordinario de · · 
~4:806$630; para cumprir a sentença do Su- ~ · 

• N. 160 - 1901 premo Tribunal Federal, que. man.dou pagar./ . 
o congresso Nacional decreta : _ _ ao major Democri.to · Ferreira · da Silva os .. · ·. 

vencimentos que deixou de receber comO' 
Art. 1.0 E' privilegiada. a divida ·prove~ :lente; em disponibilidade, da Escola Militar 

niente de sa.Iarios de tral)alhador agríc~la, do Estado do Rio Grande do Sul (3a dis- ·-<.} 
afim .de ser paga pelo produe~o da colherta._ cussão) : __ -·• · · ·_ . · . : · 
;r>a.ra a qual h<;mver concorr1do com o_. ·seu. . Con.trnuação · da 2a dif?cussão. do projecto . ·, 
trabalho, precipuamente· a quaesquer outros ·n .150'·A., de 1901, parcecer sobre as emendas '
cred.itos, salvo os-quefore!ll garan~id<?s . por. ,apresentadas para à . 2a ·discussão dó pro- · 
bypotheca ou penll01' agr1cola devidamente, :jecto n. 150-A, de 1901, que· ot~ça a Re4 

iuscripto e t raMcripto. - . · . - .. _ · . . ceita Geral' da Ropublica .para. o exercício-
. Aí't.-2.0 Este privilegio se refere á impor- ;de 1902 • · · 
tanciD. da dJ,vida- resultante do saldo veriti• . Conti~uação da Ja discussão do projecto ·. · 
cado em f~voe do trabalhador pe_lo. seu n~ · 62 A de:l9.01, alterando a classe l"· n.l 
salarió, no a.jnste de contas · effectutl.do,: con-= das' ta~ifas· das alfilndeO'as; · ' ·. ' 
st~n:te de cadel'neta existente. em. J!l'M do 3a.aiscussão do projectb n. 121, de 1901,. 

, t11a.ballutdor, aberta, numerad;:_t, ·rubricada e · ·::mtorizando ._ o Poder .Executivo a . abi•ir ao . 
. escripturada _palo prop~·iet;lorio oüiseu r~pre.,. _ Mtnisterio d~ Justiça e Negocios Interiores o < . 
sentant~, na qua_!.: s-e achem lança.das,.nas credi~\) de lOO:qOO$, ·supp1ementar ao :ri.l4 >' 
respectivas- d~tas, as parcellas, do debrto e .. do art, . 2° da lei ·n . . 746 de 29~ de dezembro ..:. 

-credito. ·- - · · . · ·, . . c _ • .de ·l900· . ' · . .. --_ · : : 
.· .. N~ e~sode d~vergencia do-ajus_te d~ contás, · Segtinda parte (ás 2 ) 12 horas ou antest:: :. 

,adm1ttir-se.,;ha qualqtft?~ outr,~ meiO proce- 2a âiscussão do projncto n. 105· A, de '1901, · 
.dente da proya úa d1V1da.t alem da catler- . do Senado,creando no Districto Federal mais : 
neta. . . · . . . ·. . . . . . utl:l officio de registro de hypot.heéas, ·com a . 
. ,. Art. 3.0 Para a .. cobrança d~ divtda nas designação de tercoil•o; 

· con~iç?es_ dos a-rts. 1° e _k:0
, o traba~hador . 2a discussão do :projecto n. 122 A, de 1901,. ~ 

ter a d1re1to de usar da acçao summar1a e .do autorizando o Govet•no a conceder ao cidadão- ~ 
embargo-ou are~to a:s~ecuratorio.. . , · . · _ João Pet'eira Barreto ou á sociedade que· em~ 

_ -A~t .. 4!~ As d1sp~s1çoes (le~t~ le1 so regerao organizar 2- garantia de juros de 6 o 1? e· de · 
asd1v~das contralndas posteriormente á sua amortizaçao em 20· anno .~, da quantHt de 
data. _ . · . _ . 2.000:000$, para fundai' em Aracajú (Sel·

Art. ~; 9 Revogam-se a.s d1sposwqos em gipe) um banco de cr~dito agricola movel; e · 
eon tra1'1o. .. · · . · dando outrn.s proviçleucü1.s ; · :. 

Senado FederaJ lfl.. de a.Cl'osto de 1901.- 2· discussão do p1•ojecto n. 122 A, de 1901, .. } 
Manoel de Qitei?·o:~ lliattoso Ribei,·o, Vice-Pre- autoi'isnndo o G;o~el'll<? a i.Lbrir o ~redi~o ~e· 
sidente.-Joqkim de o :aatutida, }O· Secretario. lOO:pOO$ ao _MIDISGerlO ela Industl'lO, Vtn.çao l~ 
-- Albetto José Gonçalves, 2° ~ecretario.- e-Obras Publl.cas. com o fim de ser entreg~_e -

. 1Iénri'queda Silua Coutinho, 3~. Sec.~·et~rio.-'- ao Se. AlbertoSan.tos .Dumoud~ COJ?o premw:_ 
GeMroso Poncé, 4o __ Secretario~~ :. • . ._ ~ol~ re_$~l~ado de zu;1 exper1enma de · um. 

· · · · , balao d1r1g1vel. . . _ _ .. 
. ·o Sr.-Pre~i.dentE~-'- ~ão- .hânndo 2'-' discussão ·do prOjeÇtó n. 166,dé 190.!~· 
·nada mais a :tr.<l.tar,:designo _·:Para · a.manhã autorizando .o Poder Executivo. a abrir ao . 
. a .seguin,t~: orde!ll dq_ dia: · · Mirri:ltei'io da Justiça e Negpcios . ·rnteriores~-
·.·_· .. _ ... . . _ . . . . . · .·-· -. . · ·· . .... · · . _ . . o credito de ~3:300$.para pag~m_ento dó pre:-.· 
·,, ;. -prlm~~F~ -pal'te (até-2 }/2 hora.s,ou, ?<ntes): .. ,mio -:,e' jmpressãó _de· LOOO· exempla.rJs da.: 
:: -Vota,çãõda; enienda; do' -Senado· ao projecto •obra-TP,eoria de Processo CiviL e_ eommer->": 
.n>l5 c; qne fixa -a · força naval pat~.a ;~:90~ cíal:-:-composta pelo Dr. JoãoPereira Mon- : 
(in~ntidtii :pqr dous: ter'ços:d~: :votos} (dl.scussão teiro;: . :'..:>. - · ~. . _, _-__ _ _ · .. :_ · : •. ~:· 

·. un1ca ) ; .• . . -. . : · .. _ • . ._. _ . 3u d1scussao do_ pi'OJec.to n. 116, de .1901,;:, 
. ,_VotaÇão do pro;jecto: n~ 57; de:1901, àuto" autorizando o Governo,a abri!, por-cont~do-~: 

. ·. ·rizand:o · o~·Pódel' Executij:o a a brii' GÜ~ Mi.p.is- ,Mit;listerio da: Justiça é Negoeiós lnteriot'es, , 
· -· :terio. da Faz~da· o .credito extraol·dinario-,de . o credito de53:580$940, -.para. .pagamento -de 

104:542$583,, ·:para,oecorrer· : ao ·pa;gaimerito dtvérsas obras e~melhoramentos no· edi:ficio_ 
d-asg~iifi.eaÇões :devidasaos· emp~ga,~OS: de' do . ~y~ll de· Artes e Offi.cios, hoje proprio; 
diversas alfandegas da ' :&epubllca, . .mcum- nactOnal ; .· . . . . . . . _. _ . 

_ ·' · bidos do' serv..iço d.e esta;tistica e .. revisão de 2& discussão do ])rojecto n. 133; de 1901, · 
. : · dêspacl\os;~~m: 18<4!'e}~IJS (3a. ~iscus3ã.o) ; . autorizan~o , ·o Podér· .E~ecutiyo a. abrir âO· 

. . -~-
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. ANNÂES DACAI\!ARA 

I 

Ministerio da, Justiça e Négocios Interiores_o Discussio unica . do projecto n. 267, de 
credito de 6:850$, supplmnentar á verb:t 9:í. l900, ·autorizando o Poder Executivo u.. con" 
do a.rt. 2° d't lei n. 746, de 29 de dezembro ceder uma pensão de l$500 diarios, a contal' 
de 1900 ·; de aor.il de l898,ao ex-emp;·egarlo da Estrada. 
-_la. discussã) do projecto IL 139 A. de 1901, de Ferro C:.mtral de Permmbuco Luiz Af-
estab3lccendo que as etap:.ts do3 otficiae.;; drJ fon;;o Ferreira. · -
exe1•cito e da r~rmada. nunca sera') inferioras. · Discussão mÚci:t do pl'Dject:> n . .!CÍÓ, de 
a l$400, qualquer qua S3ja. a guamição 1900, elevando a 1$ diario3 a pensão e soldo 

-<l que pertençn.m, s.Llvo as cxcepções da q_u~ percebe o . 1° cadete reformado, com 
!lei · h o mas de alferes. do exercito, Orozimbo 
· Discussão unica do projecto n. H,7, de Carlos Corrêa de Lemos ; 
~1901, concedendo ao Dr. Amaro-Rodrigues 3a. discussão uo project-l n. 127, de 1901, 
de Albuquerque Figueiredo, 2° tenente-cirur- dispondo sobre a.eontagem da antigüidade do 
gião contractado da armadâ,. uma pensão de posto dos officiaes do exercito, a que se re-
300$ mensae~ e autorizando o Govemo a ferem os arts. 1 o e 2° da lei. n. :350, do 9 :de 
abrir o necessario c1•edito; · . _ dezembro de 1895 ; . 

3a. disctBsão :do projecto n. 257, de 1900, 3a. discussão do projecto n. 58, de 1901, 
autorizando . o Poder Ex·3cutivo· a abril' ao autorizando o Poder Executivo a abril· ao 
Ministerio da Marinha o credito especial de Ministerio da Fazenda o credito · extraor--

_·. Q:OOO$, para pagar os vencimentos que, no dinario de 8:000$I)ara pagamento do aluguel 
~corrente ànno e no. proximo futmo, cnm- da. casa. onde fuuccionou, de setembro a <le· 

petem a.o. ex~secr-etÇLrio do extincto Arsenal zembro de 1899, a Delegacia Fi~caF no Es-. 
de Marinha de Pernambuco João Sabino Pe- tadó do Rio Grande: do Sul, e o supple
reira .Giraldes ; menta.r de 20:000$. ·á -verba 9a- Da1xa de 
~2a di~cussão do projecto n. 173, de 1901, Amortização-da lei n. 746,- de 29 de .de

autorizando o Poder Executivo a abrir ao zembro de 1900, art. 28- Assign;J,turas de 
Ministerio .da . Guerra o · credito extraordi- notas ; - · '··· 
nario de 68:195$189, para execução da sen- 2a. discussão do projec~on. 68, de ~901, ttu-. 
tença. em ultima instancia em favor do te- torizarido o Podei' Ex-ecutivo a alwir.aci Mi-

. .;_, nentê-corç,nel Procopio ,J_osé.dos Rei;; . nisterio da- ~!lstiça e _Negocio~ Int_eriores. .o~ 
·:.: 2<~:. discussão do peojecto n; 7 A, de 1901, cradito de 3:957$200; suppleriwntar ao n. VI 
· autorizando o Governo a. conceder isenção de· d.:> art. 4° da leLn. 746, de 29 de dezembro 

direitos de importação ao material que for de · 1900, para vestuario e ca.lçàdo de 
importado pelo Estado do Pará p:tra o abas-· lO alumnos gratuitos que, em virtude da 
wcimento do agna á cidade de Belém, resti- mesma lei, foram ~dmittidos no Internato do 
tuindo-se as quantias já. pagas ; Gymnasio Nacional, ·cujo numero foi elevado 

2a discus~ão do rirvjacto n. 189, de 1901, de 50~ 60; _ . ~ 
creando varias cu.rg·1n na Rep!wtição Ger·al . 3:>. .d1sc.ussao do prOJOC~o n. • t7, d~ 190_1, 
dos Correios o marcando-lhes os l'espectivos· rclat1v~ a emenda o1ferec1da na 2·• ~hscussao 
vencimentos· do proJecto n. 217, de 1900, autorlz_ando o 

1n. discussãd do projecto n. 6 A, de l90l,. Poder Executiyo a ab~il· ao ~ini,~terio ~a 
ll'cclarando abolida a accumnlaçfio <las c<L- Guerra o credlto esp_~c1al do 8. 415:;-;600 p~r a. 

'deit•as de lbgica. e de litter•~tura do intet'- pagamento dos. V(3JlClmentos do !enente-co- , 
1uto e do ·Externato uo Gymnasío Nacional, r?nel lnnoce~cw Ser.led.ello Correa., rever
·sob a rerroncia de um só cathedt•atico, c ttdo a? .serviço .do exerc1~o e .de lente da Es
manda.ndo0 pôr em concurso a.s cadeiras que col~ ~Il_Itar.z ~or ac~o.Ie?~slat1v~ ~ _ 
vagarem em con~ec1uencia de~s:~. disposição · 3 ~lscussao do PWJecJo n. ....0;:>, de 1898, 

. _ . ~ . ::~ .. _ . ' autorizando o GÇ>Ve1•no a mandar pagar aos 
. .. Il1s~ussao umca. do proJe~to n. 169,de 19:)1, Drs. F'ranciSco Antunes Maciel e Arthur· 
·.a~torlzand? PoderEx:e~uttvo a·con~eder uzr. Antunes Maciel· a ·.quantia. de 385:500$; im~:
anno ~e .heença,· com o -ordenado a que t.1-. pQrtanciado gado vaccúm e cavallar torne-· 
ver. dira1to;ac;> bacha1·~l. Man.oel Ignacto éido ás forç<ts legaes durante~o pedodo revo...; 
Carvalho de -Mendonça, JUIZ s~ec10nal .do lps- 11.1cioo.ario de 1893 a 1895 ; ·.·· · : . · 
.tado do Paraná;-· . . 3a. discussão do projact::> n. 2:34,. de 1900, 

. . Diséussão unica do projecto. n. 186, de auLorizan,do o Governo. a _prorogar o prazo 
.... 1901, eJtabelecendo que ao engenheiro Aris- concedido á Socied,ade Montepio Geral- de . 

otides Galvão de Queiroz. aposentado no càrgo Economia. dos Servidores 'dó~c Estado, p~ra.-' 
: -.:de_ director' da Secret<~ria,. do .Ministerjo .·da. indeiX1nizar ao Thesouro Federal .. ·· da. q úantia 

AgrJcultura, Viação e Obras Publicas; com- de que lhe é devedora até que essa institui
. pete, desde a aposentado~·ia, o _ordenado de ção regularize sua situação, podendo mesmo 
engenheiro-:fi..3cal de 2a.. classe, corr~spon- releval-a. do pagamento ·da importancia. em 

Jlente a 25 annos de serviço; · que :ficou ãlcançada n3 anno de 1899; · . · 
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SESSÃO EM 23 DE~ SETEMBRO DE 190 

2"' discussã.odGpr0jectqn. 43 A, de 1901, dospelà Companhia da~ AguasdG Maceió e 
autoí'izando o Poder Executivo a abl'ir ao outeos, por c ::mta do r.Iiníst,:wio da, Guôrra 
Ministef'io ,da Justiçfi, e NegoCios Interiores durante os exercícios de 1894, I80J,I807e 
o crer! i to Cxtraor.Jina.rio de 2:827S:BOO, para 1898 ; . · - · 
pagamento a D. Eugenia Torrcão Corrêa úe Nova discussão do p1;ojecto n. 153 E, de 
Araujo, viuva do juiz de direito em disp:mi- l900, addítivo destaca<lo na 3a discussão (lo 
bilidade bachar·cl LindoJpho Hisbello Corrêa proj9cto n. _ 153, em virtude do a.rt. l33. do 
de Araujo ; . . . • , · Regimento !nterno, autorizando o Governo a 

. ·. 2a. discussão do ]:)rojecto n. 120, de ·1901, transferir.pal'a. Manoel Maria Véllez a con
autorizau ia o Governo a abt'ir ao Ministerio cessão feita a Julió Benevides, pelo decreto · 
da Güerra. o credito . extraordinario de n. 99; de 7de oútubr9 de 1892, podendo pro· 
2:401$800, para pa.game.nto ao marechal. Jo"3é rogal-a po1' mais cinco ~nnos; 
de Almeida. Bai.'J.'eto, em virtude de :sentença · . Discussão unica do projecto n . . 7l, de 1901, 

. do Supranw T~·ibunal.- Federal; autorizando o Pode1' Executi I' O a conceder a 
Discussão unica. do projecto n. l-90, de 1901, Antonio de Santa Cecilia Junior, fiel Jo the . .,

a.utorizando o Go'\rorno a conceder ao · ma- soureiro do ])elegacia Fücü do Thesouro 
chiáista de 2a classe da -Estrada de Ferro Federal no Estado d_e Minas Geraes, um anno
Centeal do Brazil Achilles Arnaud Coutinho de licença, para tratar de sua s:tude onde lhe· 
um · anno de licença, com ord enado·;·para tra- co h :vier ; _ 
tar _de sua saude onde lhe .. convier; . ·· Discussãounica do projecto n.l84, .de 1901, _ 

la discussão do pl'ojecto n. 72, de 1901, de"- autorizando o Pode1· .Exect1Uvo a. conceder· 
claraudo que gosarão da franquia. postal a dou"> annos de licença, de acc;:>rdo com o 
~orrespondGncia e as l'evistas dos Iüstitutos dispost9 no § 2° · do arG. l 0 do i:cgul:tmentô 
H isto rico~ e Geographicos do· Brazil, do Pal'á, publicado na ordem do dia n. 195, de 17 de. 
Ceará, Bahia; S. Paulo, Paraná. e. Santa/Ca- janeiro de 1866, <to capitão do corpo de en- , 
tharina e dos .. Institutos . Archeologicos de .genlleiros Alfredo Soares do Nascimérüo, , 
Alagôase Pernambuco ; , ·: ·. .· . •· para tratar de sm .. t.S interesses; _ . . 

·· .. P discussão doprojecto n. 113 A, de 1901, Discussão unica do pi'ojecto · n. 188, -de · 
aute~rizando o Goverpo a abrh• o credito de 1901, relativo á emenda do Senado a.o pl'0-
16:060$ para pagar .aó bacharel Umhelino de jecto n. ~il B, de 1900. da Camara. do.> DeJ_l\1· 
Souza Marinho os seusprdenados, como juiz . tados, que autoriza o Gorern:~ a mandal' ' 

. de direito erri: dispo:O.ibil~dade, decorl'idos de pagar ao capitão ele ft'agata llonorario .. e 
22 de abril de 1894 a 31 de dezembro 1° tenen_tc ref'o1•ma.do Collatino Marque.s de 
de.l900 ; . . Souza a quantia <le l :'8:37.i;ti80, dilfm•ença ele 
· · P. discus;ão do projecto n. 22 A, de 1901, soldo que deixou de receber de.5de 1870, data. 
ma.ndq,ndo dis})em;ar d.Js exames praticas do de sun z·ofol'llllt, até 1897, de accordo com a. 

_que cogitam os a1·ts. 23 e 29 do regulamento douteintL contida no aviso do Mini.:;tedo da .. 
de 3l de m<~l'ÇO de 1851 os offlciaes e praças Fazenda tle 7 dcjane>it•o de lSG:J ; 
do exercito habilitados com o:'l cm•sos da.s la discussão do pí'<)jecto n. l5i A. de 1901, 
armas a. que pert~ncem o derogando <t lei declM•a.ndo que no caso do licença a um lento 
n. 39 A, de 30 de janeiro dé 1892, na-parte ·cu.thedratico da Escola Navalsorá a ca!l~ira 
ref~rente a este assumpto; rerrirla pelo lente suhs~ituto t~ quem cJm-

}n discussão d) projecto n. 106 A, de 1901, petü• nn occasiüo o exercício da.;; funcções 
autorizando o Governo a abr~r ·- ·ao Minist.c- de repetidot• dessa catleil'a, corn .voto em se-. 
rio da Justiça e Negocias tnter.iores o credito parado ; -· . · 
necessario para pagamentO!dO premio de Discussão unica do proje9to n .. 283, de 
viagem, de que trata o . art._ 221 do Codigo !893, concedendo a D . . Julia{Xa Morel Garcez 
do Ensino, conferido a · Pedro Demos.thene~ Palha, viuva do tenente d):>_::exeréito Diogo 
.Rache ; . . . - .. . Gal'cez Palha, a pensãq ~nnli-ª1 de 960$000 ; 

. P· discussão do projec.to n. 174, de 1901, Ja discussão d-; pr'ojacto :.u,, .. l58 A,de L9Jl, 
· mandando que o . Governo i}a Republiea in- tornando extensivo áuMin'isJeí•io da Marinha 

demnize, com a quantia ele 70:000$, a Victor o decreto n. 232,de 7 de dezembro de 18~4, na . 
MeireUe.:; de Lima, pela.s despezas que fez pal'te que org<~:~iza os estados-~_!l.iores do . 
com a pintUI'a, montagem e custeio do Pa- 'Ministro da Guerr'a e dQ: ajuda11te general do. 
norama do Descobrimento do . Brazil (com exercito, e dando outl;.t:;.'~ :próvidencias; . · · 
substitutivo da Commis3ão de Or~amento ao Discussão unica d,~ ;pt·ojécto . n'.. lô~, de 
pr~jecto n. 261, de 1900) ; 1899, concedendo á::riu,fa do juri~consulto e 

. la discussão do prJjecto n. 11 A, de 1901, ex-Senador · Joaquim Felicio dós. ~antos a 
autorizando o Poder Executivo ·a abrir um ]:)ensão mensal de 500$000c; .. . . · ·y ·. . .. 
credito da quantia · de 2:638$045 ao Mlniste- l" díscussü.o do projec,to··n. 142 K~ .1901, 
rio da Fazenda, para pagamento de forra- reorganizando . o córpõ ' de : engerí:iiciros na~ 
gens, agua e_ óbjectos de expediente forneci- vaes e fixa o pessoal do res1)~ctiyo quad.1•o 

C:1.ruara Vol. V 
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ordinn.rio. ÇCom pa.receres das CommiSsões Fr::~.ncisco Sa.lles, f.Iayrink, Carlos Ottoni, 
de Marinha e Guerra e Orçamento); Manoel Fulgencio, Olegario Maciel, GtBta.v.o 

Discussão )tnica. do projecto n. 200, de Godoy, Fernando Prestes, Dino Bueno, Costn. 
1901, autorizando -o Poder Executivo a con- Junior, A<lolpho Gordo, -Joaquim Alvaro, 

. ceder um anno de licen~a ao C':ntluctor da Edmundo daFonseca., Cajado, A!fl'edo ·EUis, 
trem da Estrada de Fm·ro Central do Brazil Hel'menegildo de :Moraes, Lindolpho Serra, 

_Francisco Alves da Silva Pr,tdo; Carlos Cavalcanti, Paula Ramos, Francisco 
· Discus:;;ão unica. do project:) n. 201, fle Tole.n1ino, Aureliano Barbosa, Ve-spasiano de 

1901., autorizando o GovePno a. conceder .ao Albuquerque e Diogo Forttma. 
Dr. Fernando Terra, assistente da cadeira Abre-se a sessão. 
de· clínica dermato-syplüligraphica da Facul-
dade de :Medicina do Rio de Janeiro, mais E' lida e posta em discus:;ão a acta. 
um anno de licença, com todo o ordenado, 
para tratar de s:ua su.ude; O Sr. Tavares de Ly_ra ;.;_ 

2a. discussã.o do projccto n. 203, de l90l, Sr. Presidente, peço a V. h'x. se digne con· 
: autorizando o Poder Executivo a abrir ao · ~ulta~· <í Caaa sobre si consente que sejá 

Mínistm·io da. Fazend::t o credito de 2li346$456 mse-rul.o na acta dos no;;sos trabalhos um 
:para pagá r a A. A venier & Comp; e a Cor- voto de profundo pezar pelo fallecimento do 
1~êa Chaves & Pinto, de accordo com a seu- coronel Rocha Fagundcs, que exerceu no' re
tengajudiciaria que mandou restituir-lhes o gimem passado di \·ersos cargos ele eleição 
quo demais pagaram<'~ Alfandega destaCa- popular e de nomeação, tendo representado, 
pital; _ · · na Republica, o Estado . do Rio Grande do 

Discussão unica do projecto n. 148, de Norte, no Senado Federal, onde prestou ser~ 
1901, autorizando o Governo a mandar con- viços reaes c relevantes ao seu Estado, tor
tar ao capitão de fragata Krancisco Carlton, nando-se credor ela, homenagem que eu hoje 
a antigu~c].ade dn, da,ta. da pt•omoção â.CJ.uelle venho solicitt~.r da C<~mara, dos Dcputa.dos~ 
posto, em 26 de abril de 1890. Rogo a V. Ex. a; bondade de sttbmetter <."t 

Levanta-se a sessã.o ás 4 horas e 30 mi- consideração da Casa o meu requer·imento. 
nutos da tarde. (111uif.o bem.) 

1 04a. SESSÃO EM 24 DE SETEU131W DE 1901 

. . Presidencia dos Srs. Vaz de Mello (p1·csidente) 
-- e 8aty1·o Dias (2<! vice-l)tesideHte) 

E' a.pprovado ~requerimento do St•. Ta
vares de Lyra. 

Em seguida é appr.Jva<ln. ·~ t~ctt~ d(L ses':!ã.o 
antocmle11 te. 

OIWC:M DO DIA 

l'HJ:\mll1A PARTI·~ llA OIUH:M DO DlA 

E' <U1nunci11tln a, ~~ontinwl.~!tí.o lltL 2'L dis
cussão elo JH"o,ioci;o n. l!íO A, do l!JUl, p;u•ecot• 
sobt•o as emendas a.pJ•osnnl:iult~s }ntru. it 2:1 dis
cussão <lo project;o n. lGO A, do !DOI, q_uo 
orç<L a. Receita. üot•al dtL RopLtulica p:u·a o 
cxel'cicio de 190.2. 

Ao meio-dia procede-se à chamada, a que 
respomlmn os Srti. · Vuz de Mello, Carlos de 
Novaes, Angelo Noto, Agapir.o elos i:lantos, 
I .. uiz Gualberto, Gabriel Salgado, Arthur Le· 
mos, Indio do Bt>azil, .José Euzcbio, Christino 
Cruz, Guedclha Mourão, Cunha Martins, No
gueira Accioly, Frederico Borges, Sergio 
Saboya, Gonçalo Sout;o, Eloy de Souza, Ta- O .Sr. President.e-T.em a palavra 
v:ares de Lyra., Trindade, Celso de . Souza, o Sr. Julio dos Santos. 
Teixeira de Sá., Bricio Filho, João ·Vieira, 
Peréira. de Lyra, Julio de Mello,. Elpidio O Sr. J alio dôs ~antos diz que 
Figueiredo, Jo3é .Duarte, Epaminondas Gra- não vem discuti!' a orientação politica do 
cindo, Ravmundo de Miranda, Joviniano de Sr. Presid~nte da Republica. _ S. Ex. jú. _está 
Carvalho,' Fausto Cardoso, Seabra, Felix julgado· pelo -p-aiz ;inteiro, e, si o não esti
Gaspal~, Satyro Dias, Alves BarlJosa, Adal- vesse, bastaria o discurso do nobre Deputado 
b.erto Guimarães, Rodrigues Lima, Heredia Sr. Adolpho Gordo Jlal'a o fazer. 
de Sá, .Celso dos Reis, Deocleciano d-e Souza, S. Ex. que havia dito queintet•vir na. vida 
Silva Castro, Jnlio Santos, Martins Teixeira, dos Estados era tocar no .coração da Repu-
Oliveira Figueiredo, TheophUo. Ottoni, Vi- blica, não tem feito outra co usa em todo o 
riato M~carenhas, Francisco Veiga., Ga.stão _ seu Governo. 
da. Cunha, João Luiz, lldefonso Alvim, Es- O seu Estado foi uma das victimas. Não 
peridião, Bueno de Paiva, Alfredo Pinto, tratar(L) p"orêm, deste assum_pto para. nã.G .. 
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TI.elindrar os seu.~ collegas de lJancada, que Lê a raspeito a. opinião- do Dr. Rodr1go __ _ _ 
··.t(l,nto o teem distinguido. _ Qctavio, contida em · um minucioso -e bri:... c_;' ~ 

o Sr. Presidente da. Republíca impoz"se a lha.ntc trab:tlho s::>bra o assumpto. - . .·. ~-
taref<i de baralhar os partidos, e para co- A ·doutrín:t con3ignada no tra,balh::> d33te 

. meçar a sua obr<L entregou-se todo ü. concen- ilLustrado jueiscon~utbo tem fundamenclo etn 
. tração, c.ujo fim era, evidentiemen.te, uma divei·.:;os at>tigo:; da Constituiçâ1 ela Repu-' 
. promessa c · um co~vite de apoio incondi" blica, c o p:t~sa, n. provt~l' analyi>arído em prí• 
. .. Cional. · · · meiro log<lr o art. 6~ que determina os ca~os 

do intervençã:J federa.l, nos Estados e entre .os 
A consequcncia. disto foi a politlca dos go- quaes não es-tá incluida_esse d<\ arrec:tdaç~ão d·e 

--veena.doees, que se lhe seguiu, como accoi~ 1 · , t 9 · · herançJ.S, {OS u-=ns vago~ e OU ;ros ; O ar • _ - ~ _. 
- ta.ção áqudta. propo.;ta. § 3o que dà a,os E3ta.dos a compc-tencia, para:,: 

Neniva,Ic aqui < refutar as palavra~ do di- ta.x:arem a 1it'a.nsmissão de propriedade, o que ' _f 
gno lwde1· da m::üorüL de que o Presidente importa caber a estes o dominio eminent(l :., 

· .da Republica..cleve estar sempre ec1uidistante que unico pócle justific:~r o direito -de tri- .·,. 
dos pa,rtidos, deve ser neutro cntl'e eller:;. butar 0 art. 59§ }o le·Gtca _a) dando ao Su- : 

São palavras õcas, quo apenas servem premo Tribtmal Federal a competencia para ' 
··para justific·ar. os erros eommetti~los pelo decidir . em ulGimrL instancia os recursos do 
-Chefe da Nação. Eleito por· . \llll partido, sentenças da<; .jmtiças estadoaes, · quando se 
· S. Ex. devia, governar coül elle. S. ·Ex., ao questionar sobre a validade ou applicação. d0 _-
. . contrario, abantlonon-o, entregando-se aos tratados e leis fecleraes e a decisão do tri- : 

adversn.rios, o que foi uma traição, e poz-se bUnal do Estado fôr contra ella, ipso facto 
ao lado dos fortes contra os fracos, o que reconhece c1ue os tribunaes dos Estados São os · 
foi umlL cobardia. unicos competentes pltra as arrecadações dos· · 

Não Úê na etficacia da politica financeira espolios dos estrangeiros, quer ha;ja ou não · 
- do Govet·no, a politica. d'~ q_neima. .• tratados, sendo assim_ taes espolios qúa.ndo 

Pensa. qne niio tomos excesso de papel- vagos pertencem aos Estados. A boa dou
. moeda, sobretudo porqnc os setecentos mil trina acha-se condensada na ·opiniã.o do 
- contos das noss<ts emissões constituem a Sr . ex-Ministro do Interior, exu.rada em seu 
: unica moeda cp.te possuimos, porque jt~ não relatorío, e (le accordo com ella acha-se o 
· temos, nem ohro, nem prata: nem credito. illustraclo mini~t1•0 do Supremo Tribunal ·Fe-

Os procluctos das·nossas industrias (o assu- det·a.L Dr. Luci o de :Moadonç'\ e digno pro
car,por exemplo) não teem extracção por curador geral. da • . Repnblica, s~Jgundo uma. 

, falta de dinheiro c de credito, a nossa ri- monographia, <le S. 8x. Sl)bre e;;.se assumpto. 
queza pa,trimonial niobili::wia e immobíliaria. D(l.das ossa.s opiniões <:tutorizadas e di versos· 

. está desvalorizr~da,porque não ha numerario accol'dfios do Supeomo Tribunal não l)Odel'á. 
. para sua. mobilização. subsistir a. duvida qm~nto <i. competenci<t pa.l't\ 

B. si o cambio não molhot•a, ê porc1ue a a.t•t·ecadação de bens de o3polios estrangeiros 
. ainda }la, menos out·o do que papel, porque o ausentes, e con:;cq uontmnente parn, que se 

. que vem dt~ U'Jssn. importação vae to(lo de .detérmtne a quem competir{t a sua. :'pro
' novo para fór'a, enviado pelos particulares, e prh\ção no ca~o dn vacancia. 
· vae servir nas especulaçõr:c:; do ca.mhio. O nobre relator· não pt•e;tou a devida at~ 

Re:;gatar o papel-modua. nU.o (~ queim1r, tenção a e;;te impot•tante t\~;mnpto . 
. é adquirir, substituindo-o-'pelo ouro, ou pela O artigo que pi·octu•on emendar a.utoriza a 
. confiança. Entt;eta~to, ainda. se queima di- Unii1o a recobe1' e res~ituir dit1hoiro3 de di
' nhciro. E'. a teimosia contra o clamor geral, -veraas .proceclencias, entre ellas, de premios 
que só _ pó de ter por iim a revolüção. de loterias, de depositas de caixas eeonomicas 

Sohre o a.ssumpto o orador .lê diversos tre• e monte de soe corro e é incontestavel que .• 
- chos de um artigo do Dr. Manoel Victo- todos esses bens só podem pertencer á União , 

rino. · · · . - _- __ quando arrecadados na C;tpital Federal. . 
Passa a. justificar as em3nda'3 que ápresen-· Assim, não llevia o nobl'e relator rejeitar ,. 

· tou ao projecto de orçamento.. _ in Umine a emenda. · _. 
A primeira, que não mereceu o apoio da Passa agora a justificar a segunda emenda. · 

' Commissão, e matel'ia acceita ,em nosso di- ·-a que autoriza o Goveeno .a reformar o re~ 
reito constitucional, apenas manda accres- gulamenij.o q.e ünpostos de consumo em certos -

.. centar depois da~ palavrd. dinheiro- do ar- . e determinados pontos. . · 
tigó 2o n. II;as p:üav.ra.s---,na Oapitàl Federal' Expõe longamente como se faz a fiscaliza- . 

- -por iss::> que a arrecadação de bens de de- ção deste imp_.:)sto e o·_processo de infracção, ~ 
funtos, ausentes e orphãos nos Estados não multa e app1·ehensão. _ . . " _ -

. póde ser feito pela União, na fórnlt\ .do ar-· . Narra os vexames a que e3tão sujêitos os 
tigo 62 combinado com o art. 59,, ·§ -lo, let- negociantes que não são amigos politico:s Aos : 

.. tra a. ftscaes, como acontece no municipio onde _ 
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reside, em qü.e os seus correligiomrios tcem tes, Re:1edieto de Souza, Alancal' Guimarães~ 
sido perseguidos pelos incumbidos da fi.~ca- Lamenha Lins, Marçal Escobar, Soares dos-: 
lização, pelo simples facto de nào per&en- Santos, Angelo ~Pinheiro, Geemano Hasslo
cerem ao partido dominante. cher, Francisco Alcmcastro, Victorino Mau-

Semelhante sy . .;tema é uma extorsão, é teiro, Rivadavia Corrêa, Alfredo Varella e 
uma violenta crueldade, é injustiça clamo- Cassiano llo Nascimento. 
rosa que não pôde continuar. ·· Deixam do comparecer cJm ca~sa partici-

.. Analysa a materia de cada um dos artigos pada os Srs. José' Boiteux, Pedro Chermont, 
· de:isa emenda e os jústificou. · Luiz Domingnes, -Rodl'igues Fernandes, Au

A ter-ceira emenda, que subscreveu, refel'e- gusto Severo, Pereira Reis, Silva Mariz, Mo~-
·se â exigenciotdo seUo especial para a cor- reira Alves, Gomes (le Matto3, Estacio Coim--
respondencia official. - bra, Manoel Caetano, vergne de Abreu, :Mar~ 

Estabelece o. peojecto que sem esse sello, a collir1o Moura, Dionysio. Cerque ira, Sampaio· 
correspondencia não será porteada. · Ferraz, Augusto de Vasconcellos, Raul Bar• 
· Para evitar -prejuizo ao seeviço publico, roso, Martinho Campos, Custodio Coelho, Pe-
propoz, como_ emenda, qú~ a corl'~sponden- reira, dos Santos, Aureliano dos Santos, Ran
cia offi.cia1, nao sellada seJa devol"nda ao re- gel Pestana,, Estevão Lobo, Carneiro de Re-

-mettente devendo ser este multado. zende, Necesio Tavares, Antônio Zacharias,. 
O nobre· rela,tor oppoz-se a essa emenda Arthur Torres, Lindolpho Caetano, Domin

sob o fundamento de que só seria possível _gues de Cas&ro, Oliveira Braga, Rodolpho 
conhecer o re~ct~ente, violando-se o sygillo Miranda, Antonio Cintra, Manoel Alves, Xa
da correspondencta;. vier do Valle, João Candido, F1·ancisco Moura.. 

·Esqueceu-se, porell?-, o nobr~ Deput<~;do e Pinto da Roclla. 
que a correspondencm de sen1ço publico 
tem característicos e3peciaes que deixan~ 
conhecer o· seu l'Bmettente e a sua natureza, 
seni q.ue pa.ra isso saja necessal'io \tiolal-a. 

Do envolucro consta. o nome e o cargo da 
··. autoridade qúe remette a cor·respondencia e 
· · deveriam as mesmas ter ainda um numero 

de registl'O. . 
O SR. PRESIDENTE-Peço ao nol>re Depu

tado para interromper as_ suas observações. 
Ha numero para as votaçoes. · 

O Sa. JuLlO ·sANT~s- Perfeitamente. 
Comparecem mais os Srs.: Urbano Santos, 

Carlos MaNellino, Albuquerque Serejo,. Sá 

E sem- c::msa Ós Srs. Aniziode Abreu, João, 
Gayoso, Lima Filho;Sylvio ·Romero, Eduardo
R;:uno.3, José :Marcellino, 0.3ca.r Godoy, Anto
nino Fialho, Joaquim Breves, Monteiro 'de· 
Barros, Monteiro da Silveira, Nogueira Ju-· 
nior, Rodolpho Paixão, Bueno de Andrada, 
Cincinato B1::Xga, Barbosa Lima e Càmpos~ 
Cartier. · 

O Snr .. - Presidente - Antes de 
proceder á votação elas ma teria~ ·na ordem 
do dia e OJ..ltr,),s que.se acham ::lo~n·c· a Mesa. 
·vou mandar l.er um projecto urg(}nte que por· 
sua natureza exige. immedi<Lta discussão. 

Peixoto, Antonio Bastos, Serzedello Col'l'êa, 
Joaquim Pires, Raymundo Arthur, Thomaz O Sr .. 1° Secreta••io procede il lei~-
Accioly, Viegilio B~igido, J?ão Lopas, Fran- tura, do seguinte · 
cisco Sá, Soares Netva, Camlllo de Hollanda, 
Ermirio ·Coutinho, Malaquias Gonçalves, 
Esmer-aldino Bandeira, Cornelio da Fonseca, 

. Pedro Pernambuco,. Affonsu Costa, Araujo 

PROJECTO 

N. 208'- 1901 
· Góes Arroxe.Uas Galvão, Rodrigues Doi•ia, 

Cast;o Reb;ülo, Augusto França, Neiva, Mil
ton, T.osta, Fl'ancisco Sodré, Eugenio Touri- Pl"Oí"oga a actual sessão lº-gislatiua ate o d:i(}; 
nho, Paula Guimarães, Augus~o de Freitas, 1 ele novembl"o do _c.o)Tente anno 

o ·congl'esso Nacional resolve : 
Tolimtino dos Santo;, Paranhos Montenegro, 
Galdinci Loreto, Pinheiro Juni~r, José Mon
jardim, Irineu Machado, ~em'ICplc Lagden,_ Artigo unico. E' novamente prorogada· a,. 
Nelson de Vasconcellos, Sa Fre1re, Barros · actu:ü se.3são legislativa até o dia· l de 

. Franco Junior Nilo Peçanha, LourenÇo Ba- novembro .do-cotrente anno. · 
ptista, Alves ~lo Bl'ito, Pereira Lima,, José Sala das sessões, 24 de setembro de 1901. 
Bonifacio, Penido Fllho, Adalberto Fermz, -'-1. J. Seabra, pt•esidenté.-F. Tolentino.-
Leonel Filho Lamounier Godofredo, Henri- 'l 
que· Salles, Landulph.o de Ma.galhães, Eduard_o Al(1·edo Pinto. -Teixeim de Sá. -A,:evet.o 
Pimentel Lamat•tino, Padua Rezenlle, M1- Mco·ques · -Rivadavia Coh:_êa · 
rancJ.a A~evedo, 1-Ioreira Silva. Valois do E' em seguid.a approvado, sem debate,. o 
Castro Luiz PiZ!.\, Paullno Carlos, Azevedo referitlo-projecto n. 208, de I90l,que ó enviado.. 
Marql{es, Teixeira Beandf~o, Ovidio Ahran- ao Sena<lo. 
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São succéssivaniente se.in della.te a.J)prh- · 
·vadas · as redacções finaes_ dos p1•ojectos 
ns. 102 A e 168 A, de · 1901, para seram 
·enviados ao Senado. 

São lidos, j~1lgados o bjeéto tlc ·deliberação 
·os següites 

l'ROJECTOS 

N. 209 -,- 1901 

.Auto1·~:za. o Goter·no o, subvenc·ianm· com · a 
quantia de .25 :000!;;,000, . em cada Estádo, a 
uma sociedade ar;ricola,jâ organiiada ott 
que se o'i'!JaYi·izaJ·,· pa1·a {tmdcwo:o de 1·evis
tas, propaganda:de cultw;as, estabelecimento 
. de: campos expe1·imentaes,-crcaçlTo ·de mu
seus e Ú!stitttiçao de p1·enüos ii lavou-i·<r; e dei 
outras pról:Jidencias , . · . · 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. I. o Fica o Governo da União autori

:zaclo a subvencionar annualii:icnte cOm a 
qua,ntia de 25:000$000 em c:ada Estado a uma 
sociedade agrícola já organizu.ua ou que se 
:Organizar para os seguin.lie.~ fins: · 

"1 o, fundação de uma revista -de agl'icul
tura para tratar de todos rs interesses da 
classe agrícola ; · ' · · 

2°, propaganda das difl'erentcs ·· especies de 
culturas apl'opriadas ao meio; -

3°, estudo e divulgação dos pi'Ocessos ten
dentes ao apel'feiçon,mcnto dos productos 

. . agrícolas ; · 
4°, eótabeledmento. de camp!)S expérimen~ 

taes do cultura ; · · 
5°, mn,nutenção pe:o monos <lc uma escola 

.agricola. para o ensino elementar o pratica 
o{le menores desa.mpa.rndos; 

6°, Cl'eação de_ mu :cus p~rmancntes para, 
a exhibição de instrumento;-; agrícolas, espe
ci-as germinaes e prodnctos da cultura loc:tl ; 

7°, instituição de pt•emios para o. animação 
das cultut•as novas o melhor Pl'OP<tl'O dos 
productos; :, - -

8°, concurrencia dos productos do Estatlo 
ág exposições geraes quo ~ S.)_ realizarem no 
;territorio da União ou no estl'angeiro ; · 

9°, realização de confe1•encias . na sêde da 
:s0ciedade c nos municípios para a verda
deira instrucção d;t clus2c . agricqla; 

lO, celebração do um congress::>; annual
mente, com a representaçJ.o dos municipios 
. .agrico1asdo Estado para. a pt•opostn; e ud-: 
<>pção das medidas geraes aconsalhadas . pelas 
necessidades e prog_resso d<t' claSS3. 

Art. 2. 0 Na· Capital Fedet'<Ü CJnceder<i 
igtütlménte o Governo . a subvenção · de 
40:000$ á sociedade que ·se obrigar ás con~ 

.. dições estipuladas .·· no artigo anteceden~o e 
.que lhe puderem ser applicadas. 

§ l.~ Estâ . sociedade incumbh;~::;e-ha maís~ : 
· a) de corresponder-se cifl'n as congcneresdos . 

paízes estrangeiros e . adquírit' por' e~~& ou
qualquer ouü•o modo o exacto conhecimento 
dos melhores ;processos adeqnaàos à C\litura. 
nacional e recommendal-os ás sociedades 
locaes; · · - · . · · · ·. 

b) d~ promover de dous em dous annos ex- ·. 
posições geraes ein sua sédc, com as amos~ .. _ 
teas dos varios pi'oductos estaduaes classifi-- ., 
cada::; fiélmen·te pela sua procedencht, especie · · 
e aperfeiçoamento; - . .. . 

c) de· convocai• para a mesma Car:;ital; 
sempre que julgar necessaria · e com inter
vallo nnnca excedente de tres annos, n, re:.. -; 
união de uÚ.1 congres3o nn,cional de agricul~ · ~ 
tura em que sejmn proveito:>amente deqa.:. •. 
ti.clas as questões q uc a..treétem a economia 
da mesma classe. ··· ·· 

.A.rt. 3. o Revogam-se n.s disposiçõ~s em 
contrario; · · · 

Saladas sessões, 23 de setembro flo 1901 . ~
José Duarte --:-Epaminondas. GraCindo. -An
(Jelo J.Yeto.-Raymundo de J,fiJ·anda.-Sylvio , 
RomeJ·o,_:_Joviniano de CanJalho.-Teixei1:â ~: ' 
BJ·andiio.-Om·los . de Novaes.-Tavm•es . d6.\ 
Lyra.-Tolentino dos Santos.-Cwnillo rle ::· 
Hollancla.-Pinlteií·o Jun.io1·.-F. Tolenttno. ·': 
_:_Ca1·los Mm·cellino.-He1·edict ele Sâ.-Josêt: 
Etc:;ebio.-Pe1·ei1·a Lima.-Ignacio Tosla.~,:: 
Célso dos Reis.-Virgílio B1·igi.do. 7 . . 

N. 210-1901 
Estltbelece a denoininaçi'lo de «eng.mltei?;o·s a~t- . . 

xiliw·es» cws nove en r;enhei1·os p1'aticantes -, 
da. 4a. divislio (Locomoçtio) da_ Est1·ada de .' 
FeJ'J'o Ce11tral do B1·azil e clá 0ttt1·as provi-. 
dencias -' 

O CongrJsso Nacional re.;;olve : .. ::. 
Artigo unico. Ü$ nove àctuaes. engenheiros~ 

praticantes da 4a divisão (Locomoção) da··:: 
Estradlt de Fel'l'O Central c~o Brazil terão a ~ · 
denominação de «engenheirvs auxUiaees», ~ 
percrobendo o venclmen~o annual d~ 3:ôOO:j;,: · 
cada. um. . .. 

Pa.ragraph:> unico. Logo que forem sen~o 
aproveitldos os nõve cita~s engenheiros 
praticantes para n,s divcrsõs secções dà es
trada, o q_uadro ficará reduzido a. cinco. 

Saltl. dn,) · se3sões, 21 de setembro de 1901' • . 
-Nelson de Vasconcellos' e · Almeida.- A' 
Cominiss~o de Orçamentr •. 

N. 211- 1001 

Estabelece 1·eg1·as paTa o w·eenchiii1et11o -~(e_ c-:, 
· - r;agas (Jtle se derem nos col-pos ilé fiqis. c 

en{e1·nwi1·os, escTe1:entes e c;rtiFces da m·~ .:. 
mada. . . - '_; ~-

'· -o Congresso Kacional decreta:· , . , 
Art. 1. o As vagas que se derem nos corpo~ , 

dê fieis, cnfermeil·os, escreventes e artifice~;: 
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.·:/serã6 preenchidas po1; p:r;-aças dos corpos de .a manutenção do consulado de Napoles, assim, 
IliéÜ'iiiheiros nacionaes e de infantaria de como a crear um consulado em Glasgow ,e 

:. :1uarinha, quR tiverem,pelo menos,tres annos outro em Southampton, abrindo p:wa isso
'de .efi'ectivo serviço e de bom comporta- .igualmente os creditas }H'edsos. 

·· niento, e satisfizerem, nà parte. que lhes fôr Art. 2. 0 São revogadas as disposições em 
applicavel, as condições a que se refere o ·contrario. · 
art. 19 do regulamento gerai para o corpo Sala das sessões, 20 de setembro de 1901. 
de ofiiciaes inferiores da armada, appro- _ A. Vctrella.- A's commissões de Diplo:-. 

· vado. pelo decreto n. 3.2:34, de 17 de março macia e Tratados e de Orçamento. 
de 1899. 

§ 1.0 Quando· não houverem pràças. dos 
.·. corposde mar.inha nas condições do artigo 
:·anterior, poderão sér admittidas naquelles 
.· .corpos pessoas extranhas, sendo preteridas 
as que estiverem servindo ou já tiverem 

N. 214-1901 

Tm·na extensiva a armada· a doutrina do 
art. 3" do dec1·eto n. 401, de 27 de junho · 
de 1891 

• ··servido no Ministerio da Marinha. 
§ 2.o Para preenchimento das vagas nos O Congresso Nacional decreta.: 

,·corpos que dependam de conhecimentos pro- Artigo unico. Fl.ca extensiva. á armada a . 
. :fi.ssionaes fica. o Governo autorizado a orga- doutrina consagrada no art. 3° do decreto _ 

· l).izar instrucções, pelas quaes se procure n. 404, de 27 de junho de 1891, revogadas-
. desenvolver o mais pos:Sivel a pratica neces- as disposições em contrario. • 
:saria daquelles conheciinentos: . _. Sala das sessões; 21 de setem1Jro de -1901 •. 
. _ Art. _2. 0 Rev.ogam-se as drspos1çoes em Nelson de Vasconcellos e Alme1:da.-A' Com- · 
·. contrario. · ~missão de Marinha· e Guerra. 
·~· Sala das sessões, .21 de setembro de 1901. • _ 9 · _ 

;..._Nelson de Vasconcellos e Almeida.- A' , N. -~15-1901 
· Commissão de Marinha e Guerra. . Au. tOJ·iza 0 p0.~,. Executivo c a .contra .. cta<·. o.· 

N. 212-1901 . resgate do papel-moeda c01n un~ banco eoo_is--
. tente ot~ que se installar e clá outJ·o.s ptp-·· 

-•. Esf.abetece que, aZêm elos vencimentos actuaes•· '&idenci.as. . ' 
i-.. ()S medicas adjuntos do exercito pm·cebe1·iío, 

_ _- · quando· e-m exe1'cicio, o vato1· de tres etapas 
dim:ias 

· à Congresso Nacional resolve: 
Art. ·1. 0 AI.ém dos vencimentos actuaes 

. de 260$ mensaes, perceberão núüs os me
_: dicos adjuntos do exercito, quando em exer

cício, o valo1~ de tre~ etapas diarias. 
Art. 2. o Fica o Poder Executivo autori

zado a abrir o necess.~rio credito para. ex-
.ecução desta lei. · . 

Art. 3. o Revogam-se as disposições em 
contrario .. 

Sala 'das sessões, 23 de setembro de l9Jl. 
'. '---:Sd Fl·e·iJ·e.-Hmw·iqt~e Lagden.-Celso dos 
:.: Reis.- Nelson de Vasconcellos._, A' Com
(::missã() d.e Orçamento. 

.~.:r 

N. ?13- 1901 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. Jo. Fica o Poder Executivo autoriza

rio a contractar o resgate. do papel-moeda.·. 
com um"banco existente, ou que se installar,.. 
nas seguintes condições: · · 

§ 1 o. o banco incinerará-- annualmente, de, 
accordo com o Governo,uma certa quanti-
dade de papel moeda. O Governo ~ornar
se-ha devedor do banco desta quantia inci
nerada e passará títulos de. divida em oul'o 
.correspondentes i't . imp01tancia do papel in-
cinerado, reduzida ao cambio da época da 
incineração. . · 

§ 2°. Os juros desta divida uão deverão· 
exceder de 5% annuaes. 

§..3°. Quando a massa de. papel em cir
culação for convenientemente reduzida, . o·· 
banco, de accordo com o Governo, substi
tuirá toàó o papeL restante nà cü•culação: 
·por outro ·de suá emissão,,_ ficando o Goveri).o.· 

:·Autoriza. o PÓde1· Executivo a ab;·i1· a credito devedor do banco da . importancia substitui-· 
· .'YI,ecessá1·io ao Ministerio dasRelações Exte- da, na fôrma-do§ 1o, não devendo, porém,.os-

1·im·es para a manutençl7o do consulado de juros exceder de 3% . annuaes. ' . 
Napoles e creaça:o de cons'ulados emGlasgow § 4o. O papel emittido pelo banco ,será, 
e Southampton immediatamente conversível, isto é; apr!3~

sentado a troco no lmnco, o portador' rece-
0 Congresso Naciona,l resolve: berá immediatamente a importancia .em.. 
·Art. I.~ Fica autorizado o ramo executivo oueo representada ·pelo papeL 

poder publico a abrir o credito nccessario §5°. O banco terá um fundo metallico em·· 
ao Ministerio das Relações Exteriores. para ouro, cuja importancia será, estabel~cida de-· 
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accordo com-o G:o:verno, podendo esta. impor-
tancia ser variavel. . · 

§ 6°·. As verbas sob as denominações de 
1·esgate do papel moeda e' fundo de gamntia 
serão destinadas· ao pagamento dos juros e 
amortização da divida que o Governo con
tl'ahir com ó banco. No caso de insufficien
cia o Congresso votará annualmente o que 

• faltar para tal fim. 
§ 7°. O papel _emittido-. pelo banco. será 

. con~iQ.erado moeda nacional; será acceito eJn 
todas as repartições do Governo e terá 
completo poder liberatorio. -

§ 8°. O direito de emissão do banco terá 
um prazo estipulado pelo Goveruo; · · 

§ 9°. O Governo não poderá emittir papel· 
moedq,_. . · 

§ 10. O banc!J se ·-encarregará da cunha
gem d<1 moeda de prata. A importancia desta 
cunhagem será estabelecida de aceordo com 
o Governo. 

§ 1 L O banco comprartt ao Governei o 
papel-moeda que necessitar,emquanto fizer a 
incineração; pagando.::o em ouro ao cambio 
pelo qual o Governo tiver recebido dos im· 
portadores. 

§ 12. Emquanto o banco tiver deincineral' 
o papel-moeda do Governo; o imposto em 
om'o aduaneiro será pago em papel ao cam-
biei dO-dia.. . . . 

-§ 13. Quer o banco seja estabelecido com 
capitaes estrangeiros ou nàcionaes, terá sua 
séde na Capital Federal. 

§ 14. No caso de _·liquidação d,o banco, o 
Governo: continuará deyedor d::ts quantias 
incineradas, nus não das substituidas. · 

_ Al't. · 2° .. Ficam. revogadas as disposições 
em contrario.-

Sala da$ses3ões da Camaradas Deputados, 
19 de set.embro de 190_l;.;_iYLPe1·eiJ·a Reis. 

-j/ O Sx-.--Ár-th.: .... Lem6s:- Peçoa 
f' })alavrª' para um requerímepto. 

o Sr. President.e: ~:Terminadas ·as·. __ votações,_ darei a. palavra /ao nobre 
Dei)utado.. _ · . 

E' annunciada a·votação da .emenda doSe
~ado ao ,projecto~n. ·15 c, de l~Ol, que fixa 

. '. a força. naval para. 1902;. reduzindo a 100 .o 
. nll1nero de 180 de· gUardas-ma1•lnhas, consi
gnado no projecto da Oa.mara dos Deputa-

. dós. .-· 

·f O Sr. Álves Darbosa(pela or
clem) -Pedi a palavra, Sr;·Presidente, para 
lembrar- á Camara dos Deputados· __ que 
esta eme~da do Senado já foi rejeitada. E 
foi sómente. para isto~ 

Posta· a votos, ·érejeitâda a'referída emen
. da do Senado por ·112 votos contra 3. 

o Sr ~ President:e : - Aemenda 
do Senado foi ·rejeitada por 2/3 de votos~ 
isto é 112 contra 3 votos1 pelo que o· proje
cto vae f!er enviado á sancção, oflj.cia:ndo-se. 
ao Senado do occorrido. · 

Posto a votos, é approvado em 3a. discussão 
e enviado á Commissão da Redaação, -o. se_. 
guinte 

PROJECTO . 

N. f?7, 1901 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au .... 

tof'izado a abrir ao Mínisterio da Fazenda -G 
credito extraordinario de 104:542$583 para.. 
pagamento das gratificaÇões devidas aos em
pregados das alfa.ndegas da Republka, que 
nos annos de 1897 e 1898 fizeram o serviço 
de estatística e.r.evisão dos despachos,de con
formidade com 'ô art. 42 da lei n. 428; de lO . 
de dezembro de l89ô, fazendo as ne0essarias · · 
operações. e revogadas as disposiÇões em con- · ··-
tral'io. · · 

Posto a votos, é a:pprovado em 3"' discussãO'':'· 
e enviado tt Commissã.o de Redacção, o se-- · 
guinté;:; · ·. · 

PROJEC'J;O 

N.- ô7·,, 1901 

.O Congressõ Nacional resolve: -
Artigounico~ Fica o Poder Executivo ali- · 

torizado a abrir ao Ministerio da Guerra o 
credito extraordinario. de 4:806$630, pára·' 
cumpl'ir •. a' sentença do_ Supremo • Tribunal ~ 
Federal, que mandoú pagar ao major .DeinQ~ 
c1•ito .Ferreira. da Silva os .vencimentos, . que .,. 
deixou de recebe1', na qualidade de lente, em ·.·. · 
disponibilidade, da Escola Militar do ·Estado 
do Rio Grande do Sul; :fj.•zendoas necessar~as.,. 
opera(~'es e revogGt.das as disposições em" 
contrario. 

o Sr. F:aus-to Cardoso (pela 
o1·dem)requer que se consulGe a.Càmara se 
concede preferencia para que o projecto 
n. 122 A deste anuo, seja discutido antes do 
projecto n. 105 A, de 1901. . . .. _ 

Consultada a C amara, é concedida ·a prefe· ; 
rencia :pe~ida . 

O Sf"; Sea-b1•a (pela ·01·dem)-A .Com- . 
missão Especial do Codigo.Qivilveni pediÍ' á.· 
Camara uma prorogação do prª_zo que lhe é. 
concedido pelo Regimento Espeéial, para dar 
cumprimento~á incumbencia hom:osa·que·lhe 
está confiada. . . . · .· . · . _.· . _ . 

Podia parecer que estando os t:raballiosda. 
C amara pro rogados até -l dé n()yenibro., .a. 
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pror;g~ç·ko 1;edida pel~ Commissão, pelo meu· 
1mmilrle· orgão, não po:lia passar desse 

• tpmpo; mas :ttt~ndendo :1 que osteabalhos da. 
Cofnmissão Esp3cl<tl não ilicidem cam os tr[t
halhos ordina.rios desta, Camara., e são intei-· 
ramente i ndeponllente.s destes, a ·Com missão 
requer <~ Camal'a o prazJ de 60 dias pn.ra 

· conclusão de seus tra1nlhos, off~recendo-os á 
delib3r,tção da C.Lmuasi 11ntes tic:u•em con-
cluidos. · 

A Camara I1ã0 deixará,, cel'tamente, de at
tender ao pedido d::t · Commissão E:1pacia.l, 
.tendo em vista a. ímpJrtanciu. e magriit1.1de 
d·J assumpto. • · · 

E' appro_vado __ o i•Jquerimento (lo Sr. Sea_bra.. 

. · O Sr. ~l'tbur Lemos (p~la o1·~ 
clcm)-Pcço que se consulte á Casa. si concede 
que o par~cet· n. 42, sobre a eleição do Pará, 
sej~t dispensado dn inter·stic1o, afim de entrar 
na. ordem dos tPa b[J,lhos do am::tnhã. 

0 SR. BRICIO FILHO'-PCÇO <1 palavra para. 
encaminhat· a votação. · · 

O SR~ PRESIDENTE--Atbnção. . 
Dat'ci opportunamente a palavra ao nobra 

Deputado, mas não · ouvi o que 1'cqu:ereu o 
nobre De~:mtadJ pala Pa.râ. . . . .s-· .· 

, ,. 111/i1,i!J .&L.'f;tCO i ,iiiji 

s , 
rccÇão da Mesa ·que, ~e accordo com a 
nortna·s sempre seguidas, não cons3tltiu que 
um representante . da opposição fi.co.ss 3 pri
vado do . dil·eitode · encaminhàr as votações, ·,_ 
principalmente em uma questão relativa 
a reconheeimento ·ctc poderes, onde . votam 
govm•nistaseopposicionistas, unidos no pr;)-
posito de sa,grar a verdade eleitoral. ·· · 

Surdo aos protestos -dos exigentes, o Si•. 
.Pl'esideniie foi de pe_rfeita correcÇão, não 
permi';tindo o cerceamento.dapalavra: Pro
cedendo como pi•oeedeu, honrou dignamente 
a cadeira qtiC occ1.1pa. · · -

O orador ·· -já. .• teó:~ votadO · a. favor <13 d is
pensa de i.nt3rsticio, pedida em favor. de pa~ 
recet-es unan!mes, r.Jconhecendo Deputado~ . 

Mas o parecer eú1 que>tã0 nã.o é unanüne, 
o voto d1. miioria .da Commissão é longo; 
muito fundttmentado; o dairi.inoriatambeni. 

Além dissó os ·documentos que foram en
viados á Imprensa Nn.cional, só muito tarde 
cJieg~ru.m ás mãos dos Srs. ·Deputados. 

Emtaes condições tião houve tempo para o 
sutfi:Hente exame dó parecer . . E', · poi.:J; _cJn- . 
tl;;.trio. ao requeeimento (lo Sr. Artlmr Le
mos~ (J.fuito bem, m.uito bem. Trocwn-se via-
lentos a_pa1·tes:) - ·· · 

. O SR. ARTlltiR LEi\IOs-Nestc caso, Sr; Pré-
·- sidente, cu t•epctirei. · · · · O Sr. President.ê--'-83 sanhorJ3 quê · 

< Peço a V. Ex. que c:msulte á Casa. si con· approvam o regúerimento ·do Sr. Art·hur 
·éccde-que o pat•ec:n· n. 42, r0lativo á eleição Lemos queiram levantar-se. (Pcmsa;) E<;t{t · 

do Pará, ~>cja di;pen:>ado de iotersticio, afim approvado o reque~imento~ 
.·: .. u.e.entl'ar em disenssã'J amanhã .. · .. · · , · . DrvEasos SRS: DEPUTADo~· re1uêrcm ved-

. O S.a. BRIOIO FILno-PeÇo a palavr~ pa.ra- tic1çã~ da-_votação. .. · ·. . . 
encaminhar a votação. _ · OUTRas SRs. DEPUTADOS raclam:tm q!l-0 o 

. O sR.. PRESIDENTg-DarJi a pa.Iav~·a "ao reqtieriment') está · votado. (Trocwn~se mui-
nobre Deput(l.do opportuõan1entc. . ·. tosaparteso) · _ 

. 0 SR. An.TUUR LEII~Os-Lembro a V. Ex :, : QSR.PRESIDENTE-Atten~IQ! A Mesa aindã 
.Sr. Pt•e;;;hlente, que ed~~ ro1uerimento não não resotveü cou3a. alguma. Deu por app·ro- · 
tem disctt'3siio. .. · vado o raquerlinent'J do 81'. Arthm• Lemos; 

· Diversos Srl;l. _ Veputados ·requerem veriti,; 
O SR. BRrcro FrLno-PcçJ a. palavra para cação da votação, a ~Iesa não póde recusar ~ 

encaminh::tr v. votação. · 0 rec1uerimento: vae..,.s3 proceder 'á vel'iti-
0 SR. PRESlllE?\TE-Attcnção! cação da votação. 
A Mesa s'~be que o t•equerimento que ac<l.ba VozEs-O rJquêrirneó.to está votado. 

de fazm· o nobre Deput:~.Llo nã,o.tem discussão, OuTRÀs·vozEs-Não ha.via numero: 
mas nãopód~ neg lt' a p.tlavra a qual. quer ou·TRA. s ·v· . o· z.E .,· ~l.l'". v. :ia . . nunler .. ó ·, . r.·eti.ra-... Deputadopat·aenca.minhar avotação. " ~... -

- ram-se dépois d:a vótação. (Ha outros apár~es . . 
ALGUNS SRs. DEPUTADOS - Muito bem; o s1·• Presidente 1~eclamct: a'ttençl!o .) ·. · . 

muito bem. · · - · ·. · · · -- · ·. ·· 

0 SR. BRICIO FrL!Io-Muito bem. 
A CJl'l'ecção lhL Musa-é a garantiã'='dos tri.-

. balhos da Cu.mat\t. - · 
O SR. PRESIDEi'\TE-Tem a palavra o Sr; 

Bricio Filho para encaminhar a votação. 

· o S1·. Alfredo EIUs (péla ordem.) 
-Sr. Presidente,· requeiro a -v. Ex. quo 
consutte á Casa se concede votação nominal, 
que é o meio ·de sabet~ quem faz· obstrucção~ 
quaes o3 'que se teem retirado. (Rcclam(lçõ é:s. 
contra o requerimento). · · "' · 

o Sr Dricio Filho (pa1'a encami- o SR. PRESIDENTE~. Attenção! o ,reque
~Jlzar a vot(rçcro) começa salientando a cor- 1 riinento já foi votado ; -~e~iu-se -verifica. 



· · ; ·a Mes~ vaé proceder á 
·"querida.- , - · · --- - --

Pí•oc-Jdendo à-- vel'ifi,:)ação, 
que votaralli a f<Wor 81 SI's; 
·-<:Dn~r<~; 9 ; ~ot:tl 90. - . · 

_ O ~h.:. Presiden.t.e - :Nã.o 
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41' -~ - -

--E'.-aniruriciadá 
n-; -105 Ai~dé fgo, do -Sen - o, 
Districto -Federal -niais um -offi~io d.e re15:ri1~tro · 
de hypothectts, ,com,a· d3s?gnáção de 

· -O , Sr. Presidente~ Tem a patàvr~~: . 
o Sr •. Alf1•ed.) Pinto. 

· mero: Vae-sé p:•oceder á chamada. _ 
Procoden:io-se .á chamada; _ verifica-se te~ O §r: Alf"t•edo Pinto vem . re;;~ 

i'em-se. ausentado os ,Sra.' ' Sá Peixoto, Jnsé sponder á. impug[}ação feita ao projecto nú~-, 
.Euz_ ebio;"Christino CrUZ;' Guedo_-lha :Mourão, mero 105 A. de 1901, e aos discursos profe~ 

- - ridos peJ9s nobt•es Daputados os Srs. Neiv\1 e., 
Cunha Martins, Joaquini'Pi_res; Tava1·e~ de · Tosta, no. que_:_procUrará sei' breve .. -- - -_-

_ .Lyi·a, Ermirio Coutinho, Çelso ·de Souza·, 
'Tei;{eil'~\ de Sá, Bricio Filho, João Vieira, Rcspónà.e él.nímado 'pelotqm de distincção' 
.1Pereira de, Lyra, Malaq_uiàs Gonçalv~s, Es- S(3m:pre guar_çlado na di.~cu~são -palos dous H~
mera.tdin9 Bandeira; . ·cornelio da . Fonseca, lustt•es collegas e pela vantagem de não té-~ -

. J-ulio de Mello, padeoJ>erna.mbuco, Etpídio _rem sic~o atacadas~ opportuni~ade,utili~ade, 
:'.._ . Fi()'ueiredo Alfori'so Costá :JoSé Duarte :Mil~ e leg.thda'.le do proJecto ; nao produztram 
·--~~~ .. on, Euge~io Tutirínho, ':~-{ugusto de Fi·~itas,.- argumentos jnridicos de sorte quB se tornou · 

-()'~ildino Lo reto, Her~dia' de Sá, Irineu :Mtt-- facil a mis3ã J do relator do parecer. 
-chado, Henrique Lagden, Nelson .dB Vas- Precisa declarar que ne.sta ques ';ãorião o 

- eonceUos, Ildefómo. Alvim; · Esperidião, move tnteres>e E"inã'J o ·de .orJem publica ; . 
Lamounier · Gódofre(lo, · Elluarüo .Pimentel, os apartes qu3 attribuieam ao project:J tnte. 
·Ol_egario Maciel, Pauua Rezende~ Miranda ressc pessoal nã1 attingem ao orador_ c d~. : 
Az~vedo, Váloiil do Castro, Azevedo Marqugs, outro modo tarnbem compaetHharian~- ~ da :_ 
Ov1dio Abr.:mtes, Alencar;Giiimarã.e>, Mar.:.. censura o Senado e a propria Camara.; esta.:-: 
ç,al Escobar, Angelo _ Pinheiro -e Victoriiw approvando um projecto identico o • anno .. 
Monteiro. · · · pás.Sado e aquelle_ enviando o actuàl. ··_ , _· } 

·· · ···. - . · _Rtizões de orderu p~blica. quaes se,jam o:·:.· 
,· OS~. Presidente ~ -Re~p3ndei'~Iu augmento da população, .a . celeridade nos . 
_á chamada apenas ~02 Srs; ,D~putad,os. . - registeos -e até a má divisão · territ:~i'iaJ, -. 

Nãoha numero: · -Fica·. prejudicado· 0 · re- acons?ll~(l.m a ndopção da medida q_ue se,tem . 
,fJUerimento do sr~ Deputado Arthu:r-Lmn:os. em .v1sta; scnd,o de n?tar q_u~ ~ontea; ella .• 

• . ... · - • · · . · - · ·. · .·· · .c · -·nenhum protesto a_ppare_ceu, smao uma re.; , 
_,_ . · Esgota.dá .á. j:>riineirâ~ parte d;:t ·. orilciu_ do lpreserit::l.ção .do .. ··fun:cçiona:río ·do 1 o officio ,c; 
-.dia, pas~~-se á segund.a P~rte._ : · . >- aliás c_:>mtemplado actuãlmente c0m_ vallta~:-:: 

· ~ g_ans-supe~iores- ao dg >2°_ otficio,.- cfu.3 nã~ .. -r;~·? .:~ 
- _.0 s:r; dUJiQ' : -~a_,ntOS (pBÍa ordém) ClalllOU. .. . . . . · . . 
-:- Sr. -Presidente, : fui interrompido.· ·no Mostra como os _argumentos com que · se .' 
meu_ dis-curso, pari). se proceder ás vófações, Cf!ÜZ jl1stificar àrepreJentação são improce-"' 

:por ·tsso espero .qUe_ v; Ex.; aznanllã,. me dentes ciuer em face do decreto l69_a quer:: 
.dat•á o direito de peqseguir nas minhas con- d~l.J.ci n·. 41, de julho de 1890. . . ~ · 
:-Siderai;ões. · - Argninenta com os discur.;os pronunciados 
·O SR. PRESIDENTE- Desde ?ue v. Ex. foi .n::> .Bcnado e · o parecer alll unanimemente , 

.interrompido, pJr motivo · rêgimental, po- approva.do, para provar que o proje~o te_!ll.. 
derJ. continuae <imauh1 o s.o.td.li.:;curso em seu ftwot' o augmento d~ populaçao, na_o_ 

P~ssn>se á __._ :offende a direitos adquiridos e não traz ()nus,. 

SÊGUNDA !?ARTE Di\ ORDEM DPDIA. 

ao publico. . · ·. · . · .. . . . 
· Quanto á indivisibilidade apresenta. o·. 
art. · 6° do . decreto n. 1 ô9 a cujo .· text() 

· -. .-__ · - ----· -·- ·-·-._ - · -- -·-:- _: :.<----- clctra ··- ~ pos.itivamente per~ttte as s·ubdf~-~; 

·. São successi;ammÚo, :se~ debate;. enéer· vis9as e a creação de novos registros. ::·'" 
, radQs BilJ.2~' discussão_os arts. V a 5° qo pro- _ . Relativamente ao augmento de despez-à i 
je,ct-J ·n. ·122 A, de 19H, ·autorizando o Go· Oll:maioi•es onus para' o pnbliGo, o orador .lê : 

·· .~v~r!lo : a cohcader ao'cidadão João Pereira o disposiGivo dc!.'lei 44 pela qual se _.vê. qu.e 
- Barreto ou à sóciedade que . elle · orgaliiZaL' a semelhante recúo ê infundado. _ 
- garantia de juros .de 6_% e de amortização - Apresenta aind<t dados e3tatisticoS •e urn,· 

-em 20 áimos da quantia de 2.000:000~, para mappa <f.o dístricto para evidenciar que· o 
.fundar em Aracajú (Sergffie) um banco de projecto obedêcetambem _ a esses princípios ~ 

. .credito agrícola move!, e dando outras pro- de equidade, porqu.anto a act:uaLdiv'isãodá,f::• 
•v:idênnias, ficando acgada a votação ; · - ..,; M_tagJn:; exc-essivas a,o I o cai·torio sobi:e_~o) 

Ciuuara v ol. v · 4Z · -. : : 
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:,:;: _. _ __ _ __ ue, ótnq~antoaquelle ~õnÍo umá § - R~verter~o' em beneficio do Tltesouró
'/: :. zonai -_- maim• fez 35.168 registros; o .20 °/o dos emolumentos devidos peloactuat: 
'-':., outro :fez -apenasl7.534. __ -___ - _ _ regimento,decustas. - · . -
:J:< ·. ·Ainda ma:is - -~ o funccionario que -presu- Sala das sessõe3, 24 de setembro de 190.L. 
•::\ ,rosamente reclamou contra o p1•ojecto, 'é _-Neiva 
· -~ontradictorio, porquanto todos s2,hem que - · -

S; • s~ foi nomeâdo officüü de 2° Officio e se Fica a discussãO adiada pelahora .. 
. achava •que o ideal ora. a uuidade do serviço, Pas~a;.se- á hora destinada ao. expediente. 
não deveria -ter acceit:ido esse logar~ 

.-~;:- A cont1•adicção á evidente. o Sr. Carlos dé Novae~_ (.l<~ -Se.o. ·-
/ ___ : O nobre Deputado pela Bahia; o Sr. Tosta, creta1·io) procede. á; leitura ~o segu.inte :-
:: em-seu requerimento, alvitrou que o _ Go
·., -' vei;no fosse ouvido sobrc-·os y;.\Í·ios itens EXPEDIENTE B:.: :que S. Ex. Jormulou. · _ . .· . _ . 
~~.,-> O oradol', em que pese ao nobl'e 'Deputa- . Officios ~ . . . 
?T~- do, não pôde acceital' este alvitre, porque · ; Do Ministerio da Industria, Via.ção ce.Obras -
~~;. - elle. traduz um diploma de le-viandade do 'Publicas; de23 do•correrite, enviando o re~ 
1>';: Seuado que estudou o assum1)to e á.' sua Te· querimento que acompanhª' o attestado 
·';··· spec.tiva commissão que deu parecer, fim- medico· apresentado j:J_elo mestre de· linha. d·e 

:. \ damentando-o sob1•e razões de ordem pu.,. _2:~. classe da Estradà de Ferro.Central do,, 
;;- : 'blica . . · · . · . · · · Brazil'JoãôMonteil•o; .afim de ser annexado·
i:,~ - -· ASsíDl. sondo, a· Camara não deve ap- . á petição em que o ·allridido funccionarío ·. 
:_ :. provar - o- requerimento, medida . prote· soticitou um anno' de licença, com venci- · 
::;•-1a.turia se afigura . ao orador, por isso . que .mentos, .pàra tratar de sua saude.-.- A' Com;,. 
.... · .. as informações solicitadas constam- da do- missão de Petições e Pode1~es, juntando-se , 

__ --__ cumentosj~ publicados pelo 1woprio __ recla;;- :aos __ ·anteriores papeis. -" 
: -- mant~.· · _ . __ -- __ Do mesmo ,-Ministerio de i a-ual data ~a-

~x~ostas ·as !azoes qu~ levaram _a Com~ tisfazendo O. requisiçãO desta Camara, x{o 'or- 
,-. : __ m1s~ao d13 Ju.st19a. a accm~ar 0 yroJecto do ficion. 26~ de 23·de niaio ultimo.:- A' qilom 
;: :· Sena~o.~ que teve como rela~oi 0 l~onrado fez a requisição. (A' -- Commissão: de Obras 
; ·.:-:Sr~ Slgtsmundo Gonçalves c fo1 acce1to sem Publicas )-- · -· -- - - - - - · -
f;, :::re~t!icção· pelo illus~re Senador Coelh9 __ e __ . ·. . ______ .-- -- ·-- __ __-- __ __ . _ - __ 
:~:;Campos;- ____ cujos __ cscrupulos· em assumptos __ Do Mlm.;.te:mo da Gu~rra, . da 21 ,do c~r- · 
W\ taes : são __ notoriamente ·conhecidos; e __ tendo ·re~te, env1anào os pape1s em qu~ o -- forr1el 
;'f,:::o.·orador cumpridop seu -dever na médid~ w·aduado Ant_oni~ Pedl'O ~l:v.es, o an~pe9a.da -
?;\~e suas forças, . a.credita que_ a Camara, -graduado :::}3e111vwdo Qutntmo do Esp1rlto . 
;,;c!não __ acceita.rá o requerimento -- elo nobre Dé~ Santo e o soldado J?odro. da .cost,a. Ramos, 
! '].mtado, porque as - l'a.zões de . ·B. Ex. · .. eátã·o- r~forma~os .do exercu~o ·o lll.c~tlldos no Asylo 
:{ -des,truidas pelos argumentos · do orador e d~ Invall~tls da r:'a!:w., sollc1~n.m uma pen· 
~~: ; pe1o voto una.nime da. outra. casn. do Con- sao. -A Commrssao de Pensoes e . Contas. 
- gresso. (Muito bem·, muito bem,:) 

. Vem Ít Mesa, são lida.s, apoiadas e en
viadas á Commís&"i.o de. Orçameilto, . as se
guintes ·· 

El\IJ~NDAS 

O· Sr. Elpfdio Figueiredo diz 
que uma Va1·ia do Jm·nat do Oommercio 
lhe pt•opórciona opportunidado para agra
decer ao Hlustre leador du. mu.ioria a sua in
tervonçã.o perante o Governo para que este, 
cumprindo-o sou dever, promovesse algumas' , 

Ao projecto n-.105 A, de 190t (do Senado) diligencias contra. os responsavois pelo des
falque da Caixa. Economica de Pernambuco. 

Sustitutiva: Veiu. á. tribuna agradecer aS. Ex .. · e ao 
· _. _ o . Governo . fica autorizado a determi· mosry10 tempo pedir que . ci:nnplete ,os seus , 
~;'nar ordenado de 12:000$ · ou mais pat·a·. ser-yiços. . . .. ·. . , . . · . ~ . . -
:;:-- os . · ofllciaes de registro . de .. hypotbecas, Sao . c?rollariOs d~s p.1 o-y;1deucza~- _to~a~a.s_: 
''Csendo "arrecadados . pelo Thcsouro os-devidos a. pulJ~lcaçao do . mqu~rlto adm1mstra.ttvo 
·. :emolumentos.- · · proced1~o~aravertficaçao ~aquelled.esfalq11e · 
.,. ··· e a ·demtssao do acJuatpresldente do Conselho 

__ Sala das· sessões, 24 de setembro de 1901. Fiscal' da mesma Caixa.Economica•. · . 
~ - ....J;.;Ne_i'Vd. .Nos desfalques · verificados em outl'as·re-

A(!creseente-se onde con"Vier: partições publicas, o- Governo fez publicar 
. ~odas as peças e . documentos que a·. elles-:se:· 

__ . Aos serventuarios serão abonados os ven~ referiam, agora é naturaL que tambem: seja;, 
· ~imentos de 6:000$000 · · :publ.icado o processo administrativo org,ani-:-
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· ex1stente .. naCa1xa ,Eeonom1ca de Per:zmm" ·o orador secui1daos:_esforços dos la-vradores: :.._ •. 
-buco; . . .· . .. · . ·· .. ..... .. . -.- .. - . _ _ -d-o: Iguapc, e esperai .qúe a Camai·á-oáppro-
-· Pelatheorialui diassusténtada.pelo leade?·; vará~o1l'erecendo uoGo:v:erno-erisejo_ de·- .pro~.-
o : r~ferido presidente_ .. do . Conselho Fiscal : é -vídenciar . no sentido_· da companhia eutral'.-.· 
responsavel indirccto pelo faUado desfalque.. no regime h ·da lei, ou ··em . ·liquidação,' pa~ _·_ .. 

Pelo façto de ser sogro do \'J:{ashingt()nbra,~ gando á União: a quantia de que lhe é deve--- ·· 
:o il'éiro, governador do Pará, não está ellé dora ; (Muito be'tl1..; muito bem .y . 
fóra, da acção da·Jei, ·:nem: ~· Pr.ivi~egiadà. Vem:-·<t Mesa ; é Jido, apoiado e · sem debate • < 
(Mutto bem.) encerrado; ·ficando adiada a · votação •. o se~-

:·· O Sr. _ Tos:tá acaba de-i receber dos guin.~e -. .· .- . - , - -
lavradores de Ig.uape-,. no Estado da -Ballia; REQUElÜ!'tiEN'to· 
uma reciamaQão c.ontea a . Fabrica, Central. de . ~ . 
Assucar .allL existente, con1 garantia: federal · 1:., si os engenhos-centraes · de fab_t'icar: as"'; 

- ddé 6
1 

_od/o, ·t. ~ara - · ·v~nc~minhàl~a aÇ) Ministerio suca11 denominados Rio Fundo' e Iguape, sitos• ~ 
·. a n us r1a·e . 1açao. . , · . .· · E t d d B h' t t , B ·7 ·· --. no _'S ao a a 1a , perencen es ·a .· a. ! ta 

A Camaf.a sa,be que al~i de 6 d.eno:vernbr() Oent1·i:zt Sugar· Facto1~i'es, com garantia de· 
de 1875, no seu· art. ·.-.· 2o,. ··garantilt o juro de· juros . fml.eral, moeram a safra de 1900 a 

: 6 °/o sobre o capital de 30.000 :000$, .a :ser 1901; c, no caso affi1•mativo, que· quantidaci:e· 
distribuído · entre as províncias assucareíras;- de toneladas esma.ga1'am, quantO produziram . _ 

·. l10je Estado~ Federados!- -para ó ~m:- de se: em _assucar o se recebe1•am a garantia de 
fundarem usmas de fabricar. assucar: _ juros ~ _ . . . . . 

· .. Nó Es·&ado da · Bahia, .. fundaram-se duas .· ·2a., ·no, caso negativo, poi'que deixaram- d~=J: : :· 
usinas-:-umà. no logar denon:iinado Rio,F;updo· :moer; . si o-motivo: foi ·a 'falta do .cannas, '·ou~,. ;~ : 
e,. outràno Iguape.• : __ ; _ .. · .- : _ _ . outro'qualq]ler 1 . _ .~ - . · ____ · . __ . · ,:. · 

· A usina de Iguape nãÓ -.tem tun:ccion,ado- · . . sa, .si e~!ão_ preparadas pára !fiOê'r a . safr~ 
com l'egularidade; o anuo,. passad:o não moeu. ~ ac~?~J e Ja c~meçararrt afunc~1onar ~ .• __ _ . < 
!}.b~olutarnen.t~, porque . _os )~yradores, nã()~ ·... s~,a ~as. sessões .. 24 de se~mb:r9 - de 19(\L:.·: : 
qUizeraiD SUJeltar-se á r~ucçaode 29 °/ollO :-,-Ig'YI-_'Ç-CtO Tosta. _ •.-· ·· ' - _·.• ·... . _ -
preço da canna em relaçao .ao _ preço da do : . - •· , , · ; •... •. _ . . .- _ . __ · . · 
Rio ·Fundo, per~encente . 4 mesm~ compiif-' · -o ~ sr; Br.-icio · Filho~ Âclia que-: 
-nhia. . - . . .· . ,. · : _ - ·.· ·. .apez~l·- de~ inalsina<f,os; :.ápezar de fortemente: :" 

. A razão justi:ftcativa ,,lli·rej}ucção, allegaaa," ·wta'cadós, não .óbstante .os desgostos que pro-:'• .. · 
,pelos . repi•esentantes da qompa~hia, era -- o· · vo~am·, _ contrai'iandó:.o$: eorypheus governa~ . 
cus'to da .. p~<iducção; _ que. . é superior no mentri.es, as ()PJ>Osiçõés prestam serviços- aos -; 
Iguape, porque-- a :usina não cs~á convenien~ governos, chamando-os muitas vezes a<;> .bom. 
temente preparada e 9 serviço .não. é regu- caminho. · .. . ·. _ .· --. - . . 
larménte feito; _ .. . . ..- . . :Ainda agora. o sou .. distincto companheiro., · 

Os lavradores, que, confiado3· na uzina, de bancada, o Sr. El:pidio Figueiredo con-e·· 
1Hautaram cannas, soffrei·am o anuo passado seguiu com -a sua ·palavra opposicionistn:. . · 
grandes prejuízos: os que não tinham en- exlmmar o processo sobre o· de.~f<\lque da. 
genho montado pet•deram a saf1•a no campo ; Caixa Econo:inica de Perna.mbuco, sepuLtado 
os que tinham - engenho, _mas não estávu.m h a longos 12 mezes no esquecimento. 
preparados para moer toda a sà'frü. prepa- - No Senado, o eminente . roprosontu,nte· de 

· r~da, · deixaram ficar no -. campo parte dos ·Pernn.mbuco, o Sr. Senadot• Sigismundo 
canna.viaes: · . _ _ . . · .· · ·· _ 1 

· -Gonçalves, estranhando qJte se· enviasse um 
Ag-ora chega ao -conhecimento dos planta- simples conferencion,ista. ao· Congresso Pan- .. 

. . dores que a ~si~a -nãó - moerá., o qu() te.m Ameí·icano,chamouo Governo ao bom cami~ · • 
alarmado ·os ·agrwultoros -..daquella - fe1•ams-: nho, forçando-o a nomear o Sr. Dr. ' José Hy-:- . 
sima região. · .. · _ > • • •• . _ __ . _· • · _ gino EriyiadoExtraordinario e Ministro 'Ple-

·. II).félizes lavradore.s·"dolgua:p~ - ! . Alénida nipotenciario, graças _ás observações quo fez ._, 
crise geralq:Ue atormenta a la-voura em todo. ,da tribuna, .de a.ccordo com as . considerações:·. ;_ 
O paiz . . Sã() tlagellados pel'il. inc~rteza 'em .que· :feitás Dai; Camài:~i -pelo digno- companhéír!>· :.·'.' 
-vivem;· _motivada_ pelai .. orientação ' . dádai á . de ban,cada e· de -districtó, o -Sr .. Pereira de---:· · · 
usina do Iguape· . pelos seus pr()prletarios· ! e'Lyra.. · ·.·. --- • . - ·.· _ ' . _ .. 

A companhia não melhora; a fabrica para ···•. · Yem por su,a vez chamara attenção do . Go~ -.._ 
ser util"' a . si e aos. lavradores, nem a liquida: ·_ 'V~rrto para c;>" que está.: occor1•endo com a ~: · 
de vez·, transferindo-a. a quem seja;-.cápaz de' Com:missão de Limites· com a .Bolivia. . . _ 
reformal~a e 'favorecer a.· lavoura,. tirando: • A 4 do cor•rente · A Tribuna, jOI'na.l _.- insus~ ·,:: .. 
vantagens. -·:peito ao Poder ·Executivo, cujos. actos ·te~~ >' 

~ ·. . ,..... -- . . • : - . -- . . .. - __ :_~.-:~: ... ~ -
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~,,~ri~~:~~t:~~i:~~z~t:: :::~~~;::::rl~~~:~~~b r z::::~::,~;~;:t ~,,:;'11:7~~~ 
:-~ ~:se · encJntrahl os: .membros ·da. . Cómniissão de 31-de Julhode 1901, .Te.latrvoao : arrenda~ , 
.- -~ !3razileira; contrãstarido com às· excellentes· mento diis-·estrad·as : -de feri'o 'do Re.Cife ~ a • •. . 
·s:•' ':.Cóndições da Commissão Boliviàna. · ·· S · Frariéisco; ~ s-.;zt~~Perilà:inbuc(), ra~ald~.: ·:: · 
.:,-;•· · 'Ap_?zár do aviso :. t~l" - '-sido dàdo ha quasi Gliêerjo á _·ciô,ade , d~ . Uniãó, Conde ,d1Eli; ·, 

, um mez, nada. se fez até o presente. . NataJ : a -~ov_a> · Ci·uz, ' Contrata -Alagoas e. . 
· · :I :ê trechos de uma: longa noticia publicada Paulo Affonso, .até que o Congresso Nacional 

_, __ :pelo OommerGio -.·-. do . Amazonas~ de2.·do - ·cor~ voteuma leide tarifas ' provi~orias · _ píi.ra'- os 
· __ -rén_te; pôr óild!3 se -_,~critica que·: gi·andG é a -:,próduÇtos ilri.ciopa_es, : cQnsid~J,~a;pdo . que~ con-;: : 

·:. falta de .rec_l.lrsos; que acompanha_, ós servi- trp..cto.do, comó:.és~á.'; .: <) ·arrendamento das · 
: . .;:,.dores brazilàii•ós; · · : · ·. -_·. -- .·. · ·· ·_ .. mencionadas es':irudas; _a· suspensão da ex-
! .... _ .. Estão sem alimentos, ·som recursos, sem ecução do citado decreto importaria rescisão 
::s: éem~.dios; sem mejos de .· transportes; prese!}- ~o ~ont:raeto feito : ~ aca:~ado . º ·que, .. _se Íl,ão . ·. 
·>·, tementgo Sr ; -Crul; ,e seus ._ c:>mpánpeiros poderia ·fazér sem inde:innizar ·~os _. contra~. 
::<,;e>tão· recolliidos ás _e~barcações da commis- ctantes .e con_séquentérnen-te com ::grande .· :< são. Bolivian1- que, p.)J;>· commiseraçã9 lhes onus -».ara -o_ , Thes()~rr_o ; é de :p(Lrecer q_ue·_i.L . 
. . . mata afome. . . ' _ · ._. ··· . . . > -· .. _ -- ref<mdo: proJecto nao deye ser-,approvado-

.. · Já ;.-fallece:u · o distincto _. capitão-tenente -pela Camara; -· _·'<·H . _ : _ , ~· 
,;ça~os Accioly e : ~utr~s-- ·victirnas do devet·· .St-ih das C<mimissões, _ l$ de setomb1i0 d'e : . 
. esta~ prestes a cah!_r. _-._ ._ -_ _ . . . · ·mot.~Paulapuima,~ae~, pr·e.~iderite;-Frcm-. ·. 

~ ;.-. -- .9 Chefe da Naça;o, . q~e .V.Ive a _gastar a - cisco Veiga, · r,elator ~FranciscO · Sc[._:_,.,:YiZo•-· 
:,é:> 'maos. larga::;, que vivo a:pedtr -cred1tos para Peçanha.-]lfciyrinh .. ""70on~elio _da· .Fonseca; 

·tucl_o,_ at~ mesmopar<t . a . verlJa. se~re!~-.-da -vencido.O- decreto menciónado no pr.ojecto 
_Pohcia, · no v~l9r. ~e .... 100: 000$': amda, na o so- approva urrf ' contracto .. lesivo, · nullo . e 
1eJ,nhro~I _ded1l~Jgtruma · ~Iensagem _- ao Con- :nco·nstitucional. ~ -- · . ~ - : · ... :· -· 

>gresso Impetrando os Iq.e1ospa1~a soccorrer 1- · ··._ .. ___ -·._ . · •. ,. . _ . .-
-<tqueUes desgraçados : . _ · · .. · . . Apeza._r .a~ tudo I;:;to., pe_dc-se,nesse ._ pFo· ... 

. Pede ao :sr~· Dr . . _CampJs .. Salles _piedade J~cto. -So?1ente ._. -~ - ~~spe~sao..;_+do . . re!e~Ido -~-
para os que soff.ram, pm'a qs que. gemem, decreto, _at~ que o qopg_r:.e~s~ vo .e,.u_rna lm de -· 
para. os que estão morrendQ lá nas regiões tarifas. __ ···_ - ,. ; , -

)ong1quase inho~p.itas do Bl'azil. . .. . . _, . . ' Ji:ssa.-)e~, : que ·se fàz t~o precisa; ,pj}nerá. _::· 
:;;3; _---conclue, ennando; {L Mesa um _requeri:· em , pôuc()s .di~s, ·,,a · exemplo- deóutras, ser ~ . 
::·,~>:~ento · de inf?rrria~ões·. - _ (M'!'lito·- b~11~,mitito · -d,~scutida ~ yot,'~d~~-. é · C.§~.ô.l~iJ..1S.C? _2-~ · t1,3ll).pü"._f: 
.::;~:~·lJf!m . .O o1·aclm· e _ .. mtttto cumpr~mentado.) .. ·· --,, _nao . -poderia d~r logar .- ~" ,· resciSél.O, . como.<:· 
: :~:··;--,. ,Yemá Mêsa, é , Jido, apoiado ·e sem(h~bate suppõe, a.-,m~iol'iá~a ·bórrnnissão .. ·.Um ··c9~~ ; :·_. 
·>:~- encel'l'ado; ficando adütda -_a· votação, O · se~ . tractolesiyõ, nullo'·;o itiCOiistiluc1onal DUJ1Ca :·j, 
' . ; .g<tiinte . . ' -- . . . ·' ' ·poderá 'ftcar perfeito e ·acabado; como pétisa :.: 

REQUERIMENTO - O. djgno relator; - . . . ' ,_ . 

. Reqi~eiro q üe o Podei' Executivo inf~rme·; · · ·· · -·. ·' · 
_ _porintermedio da Mesa~ . _ · . . ··:- ·_ -_. . ~ 

1 ~o Si conhece <13.s ·cond1ções precal'ia~ ·em: · 
:· ,;que se ·_ acha .a. CommissãO dé· limite3 ·com a 

Bolivia. . - . .. - · . · 
2. o No caso a.ffirrnati'vo, quaes as jrovl~ 

. ~encias daclas a respeito. ·.·.. _ ._ _ _ ··. .._ . 
Sala das sessões, 24 de setembro de 1901. 

· · ~-- B1·icio Filho. . _ · 
·Vão a imprimir os seguintes 

PROJECTOS· 

-::PROJEÓTÔ K_. ) 34: ·-1901-: 

-O •congresso :Nacional dec1;eta: :• :: 
. . . . -· '" . . ; ... . . ._ .. _. . -' . 

. · ArL 1. o Fica súspensa a . -exécução do ue~ .: 
ereto n. 4.111, de 31 de julho de l9ôl, rela
.tj:vo ao· arrendamento · das estradas de Ferro 
do Recife a S. Fran~i~co, .Sul de Perriam- · 
buco; ramal de .. Glicerio á cidade· da .União,. 
Cón(ie d'E~. Na.t<!-1 - ~ NQYa Cruz, Ccntl,'al de ' 
Alagoas e P.aulõ 4,1fonso,· até· que.. o Congresso . 

N. 134A--1901 __ _ . _ :rfâcionaJ vóte··uma-lei d,e ta.rifas: pt'ovisorias . 
- ._ . . .. .. - .. __ _ _ . • _ .. _ · __ < · _ . ·-. : .: _p<\ra os productos nacionaes. ~ - ·: : ,' .--. • 

~- Suspend~ a ex;ectcç(To _·. r)o dec'r~to ri. 4.111 ; .'· rl_e · . ·~Art . 2 o' Fiêarri .:.revogadãs ' as ê~disp-osÍÇÕes: 
31 de ;tdho ele 1901; __ relakiJo ·.ao m·?·enda.; emcontrarió . ; . . . . - ' . ,- ,: .c: ,- ... 
me_nto das Estmdas de ·Fm·1·o Sul dePet·~ · • - · · · - - · > - · - • _ _ • 

nambu,co, _Reci(e a ._S; F1·0:ncisco eout.ras, .-.. Sala. dàs sessões;· .5 ' de agost? dEi 1901.~ , 
· (tté que · o Congresso vote _ uma lei _de tarifas Cm·n~l~o da F.'onse.cc: .-:[. Moren-a_ A_~ves.-: .. -
_· provisM·ias pw·a os pi:odttctos ·.·'l?a.cionaei· Ermt?"-W · Coutmho.:-l?flw -· de M_ello.-~edrp. .: 

· . . . . .· _ _ . · .. _ .· . Penwmbuco. :.__ Tezxetra·· de Sâ. :---'"Celso de 
:·A Commis~ão de _Orçamento a _que _·. foi _ pre~ Souza·;;_Af[onso _Costa . . -:-.Pereim de,•Ly}a._~ : ··~ 

. .sente o IJrOJe<:to n. 134, do corrente anno, . Bsm.ereJdino BanÇei?:a~~Bricio Filho. ·· _ · ::,_,· 
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~4:·: .. s.~·.,_ ~. J~ ~\ ·~ .- ~-:-~;.-:· "'":-•• ~· ·.·- ~ .... :~~:· - • : ~-,:~-·-~:.~-~ }~-,_-·: ~~-:___ ._, \~~ - <> -~ •:.~ ·>:<::::_~_:,:·-~:f_-~< ~i~~:~--~-.:: .. ~--- ·:,c?·.-

'.: : ;\~34. .· A'N.NA,ES.H5A :dÁ.M:.\R'i 1!.?··:···-··,. 
; .. ? .••.. ...;...._ ....... __. _ _;...___;_,__ ________ "'"'--_;...;........,-.----"-'-'-----------;........,-_;...---~___;--;, 
~"' 'uma provi~encia, creando. uma. escola ag1~l- -A prop~sta,<·.pa.ra. o ·- ~Óno proximo ·.é· d0~·; 

-cola, qu~, na hypothese, seria mais proprnt -15.916:223$656. -.. _·. -· : . · : ·.· ·._··_·_·. ·. 
·.· que uma escola industrial, e oiído o Estado O_orçamentg do actu~lexercicio é de 1n,ais 

· · ~gastasse mesmo duzentos ou-trezentos contos,· •de 16.000:000$000.·Ha·-uína difi'ereuça_para 
~qt~,antia que, ao criterio mãis intransigente- menos no proj~cto .que. a·Gpnunissão subscre7 · ... · · .: ·mente ecoi1omico;se ,no3 a. figura. p1•açisa, tra- ve,. differença que não ê rii1.1ito :grande, -mas, 

. ···tando-se de -obra· tão altamente_ impt·ascin- que c1enuncirt hoje o mesmo .espiPito dos ·tres· 
. -:- . --divel. . _ . · ultimas aimos, isto ê, o da· mais . l'igol'osa. 

Mas como fazer no Orçamento'? . .·. . economla~a distribuição d:>s. dinheir.Js do 
-Em mensagens o Poder Executivo reclama Estado~ . · < .· _- _.· ._ · • : · 

·providencias legislativas. ·sobre. __ certos ser- Esta·prcoccupação .de economia;, aliás· ·.i;n
·-viços,-e a expericncia tam infelizmente de- dlspensavel_pal'a· o eqt1ilibrio d,osorça.mentos 
··monstrado que ellas não teem sido possíveis .. e consolidação _do creditado Brazil;depois dos 
Assim, estão as attribuiÇões que pezamsobre sacrifici()S ingentes que aNação.se impoz,com 

_ ··o Procura,doi' da RepnlJlic<nlO Supremo Tri- gloria incontestada pat'a o Govermo, não l"e~ 
bunal e que sã.o .supm~iores ás forças de um vou o Podei'. Executivo nem a :Commissão; 

·11omem, e a lei especinJ; si .foi tentada :para· nas rc.ducções . apresentadas, a -eliminar ser~ 
. '-sanar o màl, está muito longe de pôr ter·mo viços ou dotal-os insufficientemente. · 

- ; ·dL anomalia, óu antes,. de tomar possível o . Sl o ti.zessemos, nada teriámos ad.eantado.· 
:._deser}lpenhoregulal' daquellas altas funcções ante a fataJpm'spectiva doJ creditós que 

··· · da judicatura .nacionaL · . · teem formado, áE! vezes, na Republica; mu 
· As leis especiaes ·custam tanto, que e. raro orçamentg á part~. . .. _. . ~- ....... ,-

'h·oje· disputai-as. Eútrétanto, o 0ongre1so . As verbas que ~offreram ·•. alteraçao foram. 
trabalha, o Congresso se desôbriga do seu em numel'o dev:mt~ e dnas. . . . 
~dever constit}lcional, mas o defeito está Na. verba n. :I7,em que :se trata da )unta 
.:.segur.amente, · não no Ccmgres-So, nem no Gmnmercial,Jla uma ditferença .;Para mais.de 
-Governo, mas na organização do Orça- 1:582$118· e que pró:v:em da necessidade re-

- ~mento. . . _ . . .·· · _-. · . ·. . . _-_ . clamad~vem va1•ios-docuinentos oíficiaes .'e· 
:,, , .·.·.·-• .. E deante dos projectos . dec.inte-sessé parti- relatiya .· 11_· .eJ?-cad.(3~nação ~e. gvros . para os: 
, cC.~:cular que tumultuam . no ·Congresso sitifl,ndo contract?s, )Umui;as;. a aeqms1çao .e o-eoncei1o 

f.t~{~;,~s~fJi~:~.ot~!:s~;t~r~~~~~ss~~~~d~~e_.~:r~!f~· -~~t~~~v~~s,-além_ -~~~ taxa._,de- .. ~?ua ___ e ~~-
,,j :recursodas'autorizaçõescqme!),raeterpel·ma.: : Na·v'erhan .. 18;emquese.tratádoArclii'Vo · 
,·. ':menii!3, o:quetemimportado·em umainconsti- Pti_blico~ .l1aum .al}gmen~o de,5:30Q$. No A.r:-~ 
·•" -~ tucional_ subdelegação .. de podere~._- ·• •· · --. . . ·. -clii:voestão documentos_·. e.·_ •.objectos iia, mais · 

. -De. uma lei formal, como eÚtendeni ·que é~ -al.tll: _iriiporta~cia;--ligadbs .-·~ nossa historia,- _· 

. a ·-leidoorçamento,tem-se.feito·~malei.sub- ~rltes•e. depois -da gu~rra· .contra o ·Para- ·. 
stantiva.E o Governo usando dasáutorizações guay, documentos e obJectos de. v.alor que . . 

. :-que vão.na cauda do 'orçamento_ umas vezes ·carecem -de um cofre ,paN iieposi:lio •. Não" é· 
. ' por iniciati-va esp3ritanea do. proprio. Gon~. s~. ;Q ed~ficio. em qu~ •func~io_!la está l'~parti-· 
· . o-resso e outras vezes ·tendo-as ·solicitado ' çal1 offi.Cial-estct extgmdo, s1nao uma reforma 
. ~porqli~ de outeo modo;não~emqye diffictil~ -1'1fdical, aomenos ass~io e li1npezí1 das prin.,. 
· dades q·ue só o contacto da administração Cipl9S salas; · . 

põe em evidencia, o Governo .acaba 1(3gislan- Na vel'ha n; 3L, em que se·trata do .Insti-
·-do, _ou ·antes fazendo o orçamento, em u1,n tu to de Surdos-1iudos, ha . uma diiferença 
1•eg:men que se acreditÇL de camara orçam~n"' .pa:ramais·de 8:45~$- Esta differenÇa 'Se·. e~~ 

:;tarla,e torp.ando o.Congressouma verdadmra plica, quanto ao ·_· pessoal, pelo decreto 
. superfetaçao. . ·. _ . m .• 3.964, de 23 de ·mar.ço del90l, que creou~ 

Emquanto,,pois, não:houverum o1~çamento :mais um repetidor -e mais •uni ;porteiro, :no .. 
fixo, ordinario; para o ;.coiúe&o"decada uma instituto; e quanto,ao .1natm•ial :pela eleva

-sessão _e •um. outro e:draordinario para ç~o de:seís ,co?,tos.na ;consigna,ção _alime.nta.- • 
>nelle em seO'uida :realizarmo3 as reformas çao e combustwet e•de .um conto e duzentos· 

' --economicas ~ sociaes reclamadas, -e:franca.;. .na.:_de càlçado-e 1'0trpa, 'ávista do numero ·ae . 
. 'mente esterH e .:n:uua. a acção do ,parlamento alumnos então fixado ,c.pelo .ar~. 49 do.éitado ··· 
·m~ 'Republica. . · , decreto. _ · -. -···.·_ . > . ••· · · 
· Ou·esta. reforma,-ou·o que est·á, que vale' Na·verba n. 32 ;hamm augmento•tauibem .' 
. ::por ui:na inutilidade dispendiosa. ·de 7:600$ •. que se nos afigl!-r-ajusto.A"Biblio;;. 

. . . . . . . . · theca Nacwnal tem necess1dade de restaurar 
Para o fu,turo exercicio,. entretanto, o· 'e encadernat• um numero .a-vultado ·tle -obras-' 

illus trado :Sr. Ministro da Justiça .não solicita preciosas ·que 'estão -se deteriorando, , c.omo · 
, mo ·seu orçament~ uma:só autorização. · precisa a.dquil•ir revistas o livros, ·-e co.11--
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._ ., ._. . .... ... -. . . . . .... .. .- _ . . , . r ...... :·: i j. .· .. ... -... ;· . : .-· ...• _. .· . .. . . . . . . . . _ . . . . · ... .. '": · .. : . .- · . 
· · <servai' -' Jned~lhas; · J)hotoJ.:a:phias; · mt)eda$ e tine-to • . cur3o • annexo . e .· do. se ··elevar · d0· 

·: e~tanipas de ~suâ collecção. ·.·· : __ .: . · ··_.·· .. , i - :! 10:500$ a '12:S40~, a cOnsignáção :-para: na~ .. 
·_ ;' _ Naxe!'lJa ~J]:• 38, eni-qué s_~ ~~tr.âta :do M~..:;i gamento" 'Ôé ?~cr8SCÍl1}0 ae · veriéirriej:í~os · a,:; 
.. seu,·.· ha =um àugmento ·de_·· t111l conto . de .· ·réiS lentes ,·substitutos . -que · conta.1•em ·_:· fiúüs · •· de:·>' 
- sQbre:~b :orÇamerrtoactual. .. . ~j~bélllli Q_x_pli- . lQ annos .de serviço actiyo no magisterjo; ·:: 

.- '/ .~cativa -refere _que estl. elevação~ ê ·para ·- as: qüanto ao )'P.ate_rial;·-de.se ·red,uzir· de 1 :200~;'~; 
_· · . diar'ias. ·,aos · a'ssist~ntes ~incumllidos de :ex~ ; a 1:000$ a .co-nsignação :i'llumínaçãó; e dé; ~ 
·.· ~ .. -eúrsões :fó~a de3ta. ;CàpitaL .. .. ·. · . . · · - _ ·; se1'em· e1ey~~as, :por:insufficientes,,de 5:500$.',
,, .. _v . ,No-: corpo de·bomhéiros(V'f3rba· ri:37Ja :ele,-; 'a ·6:POOS ·a iléimpr·e~~ões,jnclusíve :ap~ra · ·a ·. 
· ;. -va:~o ê do ··_.5:424$810·-para ·a,Un'ião' Tra:ta/ . revi~ta, pápel eJivros; .de 3:00Q$ ·a · $:50m~ a .:. 

· .. __ ·se, _-no pes~\)al, ... ·. da · gratificação: para · 259. para àcq ni$iÇãà ·e encadei•aação de 'lin•os; ,e . 
.- ~-práças :reehgajadas a 400 r~is diai•ios e :pafa_ ed 2:500$ ~ _3: 000$ a :para : cóinp~ª' de m()-- :• 
,,- 50,que se .reeQgajar~in a -300 ·réis; no .inate< yeis. · -•, · ·•· · · ·· , . , --~ .. _· ·_ · .·. · . • ! _ 

riat a elevação é para .a taxã. de esgoto e na . . Na -vet'lJa n. 23, que s_á .Ilefere á-FacUldade .·. 
' der'efonnai:los .-porque. a gua'ntia .a estàTubri-, de Medicina do ·Ri ode Janeiro, .hadi:fferénças' ; 
· ca de~tjnada.· eta ins,titricient~.~ . . , . -- O' ._ -~- J.laré. ·menos (le 9:3l5$Ç)04 e que Jlioveen:i:: · 
. : , Na yer ha .n; lO, que 'Se 1~eferlr - á Secreta ria; qua.rr to ao pessoa l-'-de terern :sido elirniriada~ 

· .. de Estado; ~a ,differ.enÇa de 2: QOO$,pª'ra menos as .quan'tias de 4:200$ de .vencimento de·uni . 
. · provém de _se reduz;ir _de 8 a :6 contos a subst~tuto; de 3~600$ do de·.·-uni prep~~ràdot; 
:· .. «conSignação .'. -parp. · ·págaroentq •dos em pró~ e de 300$ da consignação -<< p:.tra pagamento 
. gadósda Seeretaría _de- .Justiça)>, por ·:terem de accroscimo devencimento:3 ao secretario»;. -, 
· sido .proiuo:v.idos .a 1°- ~qfficial um 2° e a. 2° d&~se re(luzir de 32:784$ a 31:168$096_ a con.: .. -.' 
·.um 3°, os quaes percebiam d:iff'erença·de vcn~ signação «.para pt~ga.mento de accresciriw de .· 

· -ciiri:ent~spara eompletar:.á 'im'portancia que venchnentos a lentes e a substitutos -·- que·:,,·. 
_tinha,m~ c\ntes da :reorgarliza.Ção da respectiva CQritarem mais d9 ·10 , annos de :serviço : etfe~ ;j: 

=secre.taria,em virtude do decreto n; 3.19J, de• .Ctivo -uo IÍ1agisterio»; quanto :ao ·· mate1•üit ,-:; 
. ~7dejaineil~o t!e:l-~99; . .. · .- . .. _ • : . : -d_e5 ..; ,':Jvar .. de .9:600$ a ~lO:OOO$ a consi..; : ~. 
: 'Na: verba:n:; -H·; cúté :diz respeito á Jus~ _ griação ·< ;llrpressão, ·pa_pel, pennas, etc;» · · : 
· tiça ''Fe!leraJ, .ha m11 p_equéno augmento de · · Na >verb<.Ln. 25, que di'z respeito á Escola 
._ 460$ e .. q_u~: provém d~ : tere.m. ·sido ele-v.a.dos; · poly:t'eclüü.ci·, ,l\ · l1\tr~tençn. do -1: ôOO$ pal'<t : 
. -de 76$ e fracçã!) a 136$ e fracção a consigna- · menos provém, · quanta ·ao pessoal-de teoo.m 
_:ção~taxa .de .esgoto .. do niater:ial:do Supre~ · sido·elimína.di1s' as qun.ntitLs: de· 7':200$ de · •.. · 

,_ ·'lno :Tl'ibuna;l; .ae 800$; à;-900$a · depriblic;.~.ção ·vencimen;tosne um~ento, pot• causa -da su:p:-- "·: 
., . ::_de edl;taes; -objecto.s -d~ •· ·. expediente; . livt•os,· in•essã.o_do i.una. cadcirn:; de . 4:200$ os de ttm· ~<.: 

:,.:ásseio· do ·edlficio é despezn.s extraordinal'las, substituto, c dd 4 :200.~ os de um. professo~ . .. :~.> 
: >do mate1·ial .ao ·Juizo Secciona,l. do Distrlcto por ' oifeito da rcform[\ por que pu.ssou :a:-~; : 

xFedera,l. . · . • · .. . l~sceta., em víl'tude do decreto n. ~.926, do · -;. 
';: N~· verba il. J4,-q_ue se refere <t Policia do 16· de fevereiro de 1901; de·S:OOO$- para gea~· -- ' 

_: Districto' FederD.l, ~h a aug-mentq e· ~ste mais tiftcação ao lente substituto, ·etc.,· (em -c·aso · 
. . •serisiveLJâ .: acon ~ ecimentos· . anorrnaes _ for- de substi!ui.ção), po1• ·serdcspeiada verba~ 
· :'çaram o Poder Executivo a. gastar bastante Eventua.es; de se reduth~em: ·1:400$ nos :ven-
:· este anno ~m . diligencias policiaes. Mas cimelltos de quat1;o gua.rdM, hoje bedeis, e 
~1n un1a grande cidàde como o Rio de,,,} a- ) :500$ na consignação <<para gratificar ' o 
neiro não ~ pó'l'.slvel., d~ixl\r de aggrn;va.T•se ,director e possoa\.docenté e deinais ompre~ 

. as vezes essa dcspeza. _ . .· / · gados em "trabalhos de cxerciclos praticas, 
· Em' compensação na verba n.J5, que sere-. etc. »i de se inch.lit·em ·4 :800$ para gratiti-

: fere á Casa de Correcção, ha uma dimhwição , -cação de. gàbinet~ .. o_u labõratorio · a . ql1at1•o 
. proposta: pelo Poder _Executivo de · 5: 181$63.2 . . 'lentes; :e 3:600$ .. para ._ 'V_eneirnentq de_. . mais · 
. Na .ve1•ba n·. 21~ referante á FacUldade ' umprepatador, .de accordo- com ··o :. citàdo . _: 
-de S. _ Paulo; - h:.í .l!lll~_- diminuiç~ode -17':_Q4tl$,·f =deerétó; e ·de·.seélevar _de '35:000$a 40:000$·a _ :>~ 
·que· provém · d~ . terems_ido eliminadas . as_, ·_coJ1signação . «:Para' pãgà?Deritoda_ acéresci~~- ·: ·f 
quantias de ·12: 000$ de yer:.cimentps ·(je do11s i de vencimento~~: a je,ntes . substitutos e pr~ :: '::·; 

· ·lentes do extinéto ·. c{lrsq •·· an,.nexo·· que foram : fessores que cciii~arl'nn mais de dez annos de :.0:·;" 
~:' _jubilados; d~ 2:700$ do de· tres s{lbs.titutos 1 :servíço elfecti-v.o no magis~erio>>; qu,anto ao'. ; ' 

,;tawJ:>e.m .do cur:so ·annexo! e ~e' 3:6~0$ .do de ; ·ma;teri~l~d!se ~le-va:re?l ãe ~:000$ .~JOW~~$ .. _ ·.
. :um ·preparador, por- ters1~0 Já·extmcto por; :a · consignaQao «K"J.ll:'ldtente <da _secretaria. ···· 

Uei e~s.elogar~ , .. . .. ·· . _.·.· .· • ·:· .. _· . · . · . : :'bibliotheea,etc.-.~ e de20:QOO$ a 2{:000$· <1. ae.··,· : 
_ · ~a.yerba. · n. ~2; ~e\ativa á Faculdad.e de; ·,«desp~zas com ~s .lab_orátorips», p()r seJ.·em'.<·, .• 

· illireitq do Reci-fe, h3. tamhem·urnà; diff'ereiiÇa .. JiisUtficien-tes; e :de ·Se:'CO]ltemp1ar _· a . ·q uaQ.tia; ; ,; 
j>ar(l. '1llenos d~ 8:860$, . q_ri~ _pro-yém, ·.quanto :de 1:'500$ );Iara despeza . c~m vJsitas em trar<~ ;.: 
· .• :a,o pessoal~de sd ter ·eliminado a q tianti<t',de: ;ba!J;hos •pra·ticos, 'de· àccordo com o. art, 30 ·do ·., ; 

... ·. ;-12:000$ de venciiriéntos de. dôus lentes do ex-; .mencionado ·dec:rei<i .n ~- s ·~ -926.' · - ·· . ,.. · ...--
. .- ·: ::.< · ~ c .. ' .. . -;,- -_ ,.:: · .. _ _.._, __ :·· .:~ .. - :: _. ·::·:_··.: ., ·,.. -'~ _· .. , (- '-. :·' ·., 1 : , .• - <;_. _·._ . _..-. . ."_ .;_- ·:·· ~- - . - - -~ -:: <-:.: . _ : _: -~ ;··c · · -··, ·:~ . - :;' - .· .· ~' ' ·.. . · 
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:·02~ ~-~-~ ;s.·: _~: . ' :'·:, ,·· .. -.... :·. - · ~--_ _ -~N~~#~/p~-~-ê~~1~~;:;;:jr.::,: · .':·,' . .t~{;·jt~}::~:'t:_ :·:· _· -~ -_.:··-· · 

~'~;::~.: ~a, verba n~. 26·~ relritivá á Escoia de Mina~:. p~nsões a a{~~Jl~S na E~~·opa. e de 19:004$250• 
: ~. : . J~a uma d.ilfei•i:mça para menos de · p:2oo:s que a _l6: 154$~00 a dir ·pen.;ões a artistas pre-
'<pro-vém deterem -sido reduzidasas quantia-s: miado> na exposição geral. ; 
-: de!~ :260$ para .•• 12 :060$ para · ·graJiticltções · .. Na .Yel'ba.ii. 30; relativa aoJnstituto . ·Ben7 

: ~- ·;tddicionaes_ a lentes .··· que co.ntare!U mais ·· de jâmin · .Coristan~,a.. ·· .dUfer13nç~ : d,e . 660$c:Par~ ··. · .. 
• ·~· - · d~z · annos d_e ·.· serviço . effe~cti v o. e ao se~rctario_ menos provém .· : por.,;u!ll: lado~de se. ter r e'- . · 
.\ e _de10:4QO$ a 7:200$ pal'a ~éi•eventes, · e 'de -dtizido no pessoal i:í •. •<l'\lantia •.,de _720$ por ef;c 
. se_ eliminar a de 1 :800$.para premios a feito da reforma pJr ·gue :pa,:;:;ou o instituto,;. 
,·;,;.al_umnos. _· . . . ·, .· > -_ -··_ . · _ ' .em·:virtude do decretou; :3 .. 90t;de 12 f!eja-:-:·· 

;~ : >,Na _verha n. 27, que se refere ao Gyinnasio 'neil'o de . . 190L;_ pqr Qutro la(].o7 c1e -.~e ' au~-: · · 
~h:. Nacional, a modificação mais importante se gmentar de .. 5:940$ a _6: 000$ .a ,. consigna,ção · 
,·,; ,_·explic.a pela execu_ção d() dect•eto n. 3. 781 ,de «despezas div~rsas e : extrao~dina.i'i<~,~>>, po!!· 

.29 desstembró de 1900, que ' ex.tingue o·Io;. ser.Jnsuffl.ciente. __ . · · ... ... ··. · · , 
gar de :yiee-directoi· ,do externato. Em com- ·.· ... _·· Na ,:vei.'ba. «Obras>>, que tem o :n: 36, nata,,;; · 
pensação,á vista do disposto no § 2° do art.SO bella , ha -uma differcnçt:~, para merio's de 

: Aõ ~reguhtmento que baixou com o decreto 134: 981$,pór ·ter sido supprJmidajgual quan~. · 
< n-~ · 3.914, de -20 de .janeiro de 1901, ha a ·in- tia noediftciodo Senado. Tvmb_ein nas· Yél'· : 

:.~\,ê.luir; . a quantia destinada ao ·ajudante de dis· bas «Sel'Ventuariog :do ·-·. culto _,catholic_O»; :que.· : 
.:.:':,pensiario no)ntérnato. · . . . . · . tem 011. 34, e na flé . «magis~rados ·am· dispo.:.. · . 
> ." A ditferençatotal, porém,comprehendendo. -nibilidade», que-tem on. '38;·.há dH:J:'erénças .. 

. . oiiltet;nato e. o externato, a favor do futuro parp, nienos, na 1"' d~ 3:100$ . e na . 2a. de- .: 
· ·exercício, é de 820$000. • · . . ·· . -_.·_ · · .. · .40:000$, .porque . em ambas parec~ . suffl,- i 

~· _Nãvcr~a n: 28,relativn, ... á Escola d(3 .]3gllas ci.ente : ao Podel' : Ex.ec~lt_iv? . o cre<~!:to ·.'.P~~ · 
. Artes, a dlfferençade 9:03o$650, pal'a;menos; d1do.. . .· _. · ·. > , , .. · >· __ ... • __ · _·_.· . _· .· . ·._.•-•. ·-· . • . ::· 

."'. prQ:Vém . de -: terer.U .· sido_ . redlliida-s ·: -- d~ •. ~ Assim, .a _ Coniniissã;o ·· de .orçam·entó .·ª'pre~- · · 
···. 29: 120.$500 · à .· 22..:.934$200 a consignaçãO -de senta ·a:.Camara ·dos.< . Deputádos · ·o .·seguinte-

. . - ·. . . -. . .... - . , . . ··· .. -.: . . : . . -· . ·, . . 
. ( -

. ... · ' ·-.- ·- ~ .- .. 

~ - - o Presidente da Repablica ê aubrizado .a. despender pelas· ·repartições do -Ministerio :: 
. .. da J11stilia e _NegJcio3 Interiores e c:>m os sel'Víços designados . nas seguintes _ :verlJas a.: .. 

r;::·iluail.t.ia de l5.:Y35: 4~~$656:. · · · i ' . · . _ -- :~.- · - · "' . · 

Ouro · 
1:· SribsidiodoPresiciênteda1Úptibiiéa .... : • ....... 
2. Subsidio dJ · Vice-Presidente . :u.a . ,, 

Repu blica ...... ~ , : .... , . ·; .. : , . . . . . . . . ....... -/ 
3. Despeza com ·;o palacio .da Presi~ 

dencia da RepubUca: . . . .. . . . . . . . .... ~ .... ·• :.- .. 
4. GailJinete ·.do Présidénte da Re-

publica._ ........ ·; ...... ...... ·.... . . . , ...... , . .... , 
5. Subsidio dos Senadores. . . . . . . . . . . . . . ~ ~· · ....•..•.. 
6. Secretal'ia do Senado~ ... ; ..... ·... . · . ...... ;.; .. . 
7. Subsidio dos Deputa.dps ... , ........ · ....... , ...... , 
8. Secretaria da Camara dos Depn'

tàdos-reduzida no . pessoal :de , 
2:000$, -vencimentos de úm por- :· 
teiro, que. falleceu,e augme11tâda• · 

' de 21:200$, sendo .: 14:000$ para 
pagamento de vencimentos a um 
cP,efe>de secÇã~ .incumbido da 'l)i· . . . 
bliotheca da Cama1•a dos . Depu- -· ·•: _ 
tados e a um conservadot' da • bi- · 
hliotheca, nomeados por cielibera-
QÕ-0 da Cama r a, . o primeiro com 
o vencimento annual de 9:000$ e 
o segundo clm o de 5: 000$; e 
7:200$ para pagamento de venci
mentos a um official dispensado 
do ·. serviço. Em vez de; .... 
427:868$118, diga-se.~. ~ .. ·:. ; ... . __ .............. . 

· >p:ai>~f: , .---. 
··' 120::000$0_00_ . 

.. 36 : ÓOO$Q0.0 

101:440$000 . 

. 5~~~g~gl~gg .. ·' 
324::532$U8. . 

1 . 908:000$000 ,· .•... 
- - ~ .. _· _ : .. . . : 
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·,..... 
,33:7..· :: 

----------------------------------------------------------------~· 
O tiro 

9. Ajudas dé c~usto aos :rp.embros do 
Congresso N acionai. . • . . . . . . . . . . . . •...........• 

, 10. Secretaria de Est;l.do.............. . ............ . 
11. Justiça Federal. .. , .............. ~ ...... · ......... · 
12. ·Justiça do Districto Federal. ...... · •............• 
13. Ajudas de c1,1sto a magistrados..... . ............. . 
14. Policia do Districto Federal....... • ............ . 
15. Casa de Cor recção ......... ; . . . .. . .. ........... . 
16. Guarda Nacional, sen1, a l'l3Stricção 

da t.n,bella ... :· ... ~ · . . . . . . . . . . . . . . . ............• 
17. Junta Commercial....... ... . .. . .. .. .. .......... .. 
18. Arclüvo Publico.................. . ............ . 
19. Assistencia a Alienados .... ;....... . ............ . 
20. Directoria .Geral üe . Saude Pu-

blica ..•... ;, .......•.......... ·... • ...........•.. 
21. FactlldadedeDireitó de S. Paulo.... . .•.•......... 
22. Faculdade do Direito do Recife. . . . • ... , ........• 
23. Faculdad~ . de Medicina do · Rio de 

Papol 

90:000$000 
356: 803$118 
832: 834.~ 118 
338: 679$059 . 

6:000$000 
2.926:229$754 

218:230$939 

35:000$000 
. 31:346$118 

76:516$118 
663:565$298 

.939:459$000 
282:900$000 
2 ·. 8:440$000 

Janeiro .... :,.................... . .,. . . . . . . . . • . • . 615:800$132 
24. Fa.culd1de ·de Medicina da Bahia.. . . .. . .. . .. . . .. 635:000$000 
25. Escola Polytechnica.,............ . . . . . . . . . . . . . . 480: 131$~18 
26. Escola de Minas ... ·............... .. . .. . .. .. . .. . 225:460$000 
27. Gymnasio Nacional. ......•...... : • . . . . . . . . . • . . . 505:488$:35~ 

~ 28. Escola Nacional de Bellas Artes.,. .. .. .. .. . .. . .. 171:941•336 
29. InstitutoNacional de.Musica...... ...•.......... 127:632$118 ... _ 
30 . Instituto.Benjamin Constant....... • . .. .. . . . .. . . . · 205:418$1-18 
31; Instituto dos S.urdos~Mudos........ . . . . . . . . . . . . . . 117:863$118 
32. Bibliotheca Na.cion.ar............. • .. .. . ......... 185:312$118 
33. Museu Nacional. .. -.. ,............ . .......... ·... 146:673$118.'::-
34. Serventua.rios do Culto Catholico. . . . . . ... . . . . • . . . 182:260$000 
35. Soccorros publicos ...•......•... , . . . . • . . . . . . . . . 100:000$000-
36. Obras ...... ~ •.......•... , ........ . . . . . . • . . . . . . . 275:352$118 
37. Corpo de BombB1ros. .. . . ..... , . • .. .. .. • .. .. • .. 777:448$050 
38. Mil'gistra.do.J em disponibilidade.... . . . . . . . . . . . . . . 400:000$000 
39. Eventuaos ... • ............ '"''...... .. .. .. .. .. . .. _100:000$000 

Sali\ das Comníissões, 24 do -setenibro de 190l.~Prtula Guimarties, presidento.~Nilo 
Peçanlw, rolatoi'.-:-Cassiano do Nascimento. ""-Francisco Veiga. - $e1·zede~lo Corr6a.-
Mayrink.-F1·ancisco Sà. · 

PROPOSTA DO GOVERNO . 
. ' . ··" .. ~ ~ • ~ 

O Presidente da Republica é ~~t1rizado . a despender pelag repãrtições 'do MinÍi!tedo 
da Justiça o Negocias Interiore.s ç· c9m os serviços designadog nas .· seguiiites verbas-a 
quantia de 15.9l6:223$656 : ' 

·- ··,,, 

I. Súbsidlo do Presidente da Republica· 
2. Subsidh> do Vice-Pre3identé da Re-

publica:. ; ..... :·• ..... , . > ..... , . ; • 
3·. Despéia. com o .. palacio da P resi-

dência da Republíca. · •....... ,' ... 
4. Gabinete do Presidente da Ropu-

blica .......... . .................. . 
5. Sllbsidio dos Senadores .•.....•.•.. . 
6. Secretaria do ·senado ............. . 
7. SubsitUo dos Deputados ........ : .. . 
8. Secretaria d:\ Camara dos Depu-

~ . tados. · .............. : ............. . 
9. Ajudas de· êusto · aos membros do 

· · Congl'CS30 Nac.ional. ....• ; .... _ .• · 
Camara V ol, V 

Ouro 
- . 

...... ·-· ........ 
·-· , ...... ' ..... 
..... -......... 
............... ............... .. ·-· ....... -.... .............. 
·-· ............. 
. ~ ............. 

Papel 

120:000$000 

36:000$000 

101:440$000 

a~,600r 
557:ooo ·ooo 
324:532 '118 

1 . 908: 000$000 

427:868$1 i8 

90:000$000 
43 
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Ouro · 
1 ô. Secrctal'in. de· Estado ...••••....... 
ll . Justiça Federal .................. . 
12. Justiça do Districto Federal ......• 
13. Ajudas de custo a magistrados ... . 
14. Polícia do Districto Federal. ..... . .... · .......... . 
15. Casa de Corrccção ..•............. 
16. Guarda Nacional. .............. .. 
17. Junta Commercbl. .........•..... 
18. Archivo Publico ........ ,......... . ............• 
19. Assistencia a Alienados ............ · ............. 
20. Directoria. Geral de Saude Pu- . 

blica. .....•......................• 
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 Bahia ••. ........... , .. 
25. Escola -Polytechnic(1 ....•.•.•...•... 
26. Esno1a de Minas ................. . 
27. Gymnasio ·Nacional. ......... , ... . 
28. Escola Nacional de Bell::l.s Artes .. 
29. Instituto Nacional de Musica ...... . 
30. Instituto Benjamin Constant ...... . 
31. Instituto dos Surdos-Mudos ...... . 
32. Bibliotheca. Nacional. ..... , ... , ... . 
33. Museu Nacional. ................. . 
34. Serventua.rios _do Culto Catholico .. 
35. Soccorros publícos ............... . 
36. Obras •.••..••..•.••..•••.•••.... -.• 
37. Corpo do Bombeiros ............... . ................ 
38. Magistrados em disponibilidade ... . 
39. Eventun.es ......................... . 

N. 207-1-901 

Papel 
356: 803$118 
832:834$118 
338:679~059 

6:000$000 
2.926:229$754 

218:230$939 
:-35:000$000 
31:346$118 
76:516$118 

663:565$298 

989:459$000 
282:900$000 
298: 440.$000 

615:800$332 
635:0?,0~000 
480:101$118 
225:460$000 
505:488$354 
171:941$336 
127; 632.$118 
205:418$118 

. 117:863~118 

i~~~~~~lH~ 
182:260$000 
I 00: 000.~000 
275:352$118 
777:448$050 
400:000$000 
100:000$000 

15.916:223$656 

C1•ea mdis dous loga1·es de fieis do thesotweit·o 
da Recebedol'ia da Capitfhl Fede1·d, com os 

. vencimentos elos eooistentes 

·vm•ificada pelo Governo essa necessidade e 
no empenho do romodia.l-a, com a possivel 
urgencia, o Sr. Ministro da Fazenda. per
mittiu que aquellc funcciónario admittisse 
dous u.uxilit~re:;;, correndo a despeza com o 
pagamento delles por contt~ da vcr·ba-Fisca.- · 
lização e mais dospezas dós impostos de con
sumo. 

Em mensagem de 27 de agosto proximo 
findo, o Sr. Pt'~sidente da Ropublica pede ao 
Congresso Nacional a creação de mais dous 
logares de fieís do thosourcil'o da Recebodori.a 
desta Capital, ficando assim elevado a. seis o 
nll1Ilero desses empregados, fixado em quatro 
na proposta ultimamente apresentada; para 
a despeza do Mínisterio da Fazenda no pro
ximo exercicio de 1902. 

O sensivel augmento de trabalho, que pesa 
soln·e a thesouraria da Recebedoria, com a 
cobrança dos impostos de consumo tornou 
indispensn,vel ao bom anda.mcnto do serviço, 
que fosse augmentn.do o numero de auxi
liares do thesoureiro, sob pena de ficarem em 
prejudicial atrazo os serviços a cargo desse 
funccionario, com grave dü.mno não só dos 
interesses das partos como dos do Thcsouro. 

Esta providencia de· ca1•acter p1•ovisorio 
tem produzido os bons resultados que oram 
esperados e como permanecem as razõcs.quo 
a. determinaram, é conveniente e acertado, 
como parece ao Governo, _que ténha ella o 
caracter permanente, isto é, que fique ele
vado a seis o numero de fieis do thesoureiro 
da Rccehedoria. da Capital FederaL . 

Assim uensando, a Commissão de Orça.-
mento é de parec.er que a Camara adopte o 
seguinte_projecto. 

O Congresso Nacional resolvo: 
Art. l. o O thesoureiro da Recebedoria da. 

Capital Feder<tl terá mais dons fieis com as 
attribuições o vencimentos dos actualmente 
existentes na mesma repartição. · 
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Art. 2." Ficam revogadas as disposições 
em contral'io. 

-2a discusslí.o <lo projecto n. 133, ·do 1901, 
a.utJPizanJ.o 11 Po lct· Executivo <.t abril• ao 
\Ii11isG:wio th1 .Tn~i.iç''" e Negoeios Interiores o_ 
ceedítu d.c 6:850$, supplementar á verba ga. 
tb art. 2° da lei n. 7 46, de 29 de dezembro 
de 1000 ; 

O §!l.b. Preêiidente--N:Io 
na,ila. mais a. tratar, desígQo p::tr::t 
a segnin .e ol'llem do dia: 

la discus:;[o do penjccto n. l3D. A, ele 1901, 
h<~.ventlo cst~bcle:::endo que as ctL1.pa.s dos otficia.os 

do exercito e d:.' :umada nunc~t serão in~ 

Sala. cl:l.S Commissõos, lO de setembro rle 
190 [.--Paula OttúHan!es, pPeshlente. -J?Trm
cisco Yciga, relator.- Francisco Sá. -Jlfaú-
1"ÚLh.-'-Conu:lio da Fonseca. 

ama.nhã. r· · l · 100 l · t:t·~m·e,; a, :;;· . , {]U<I. quer quo SOJa aguar-

Primeira P<irto (até 2 1/2 horas ou antes): 
Voiin.ção üo peojecto n. l22A, de 1901, :tu

i:oriz;l,nrlo o Governo a c·oncmler ao cidadão· 
João Pel'eieà B:trr·eto ou ;i, sociedade oue clle 
organiza.P a, g:~ranti:J. do jurvs do 6 °Jo c do 
amor•tiza.ç~to cn{ 20 annos (ht quanth de 
2.000:000.), pat'<l. funthtr .em Ar0-cujú (Scr•gi
pe) um banco de cl'cchto agnco!a move!, 
e d<mdo outras provlàcuci.:,s ; 

Continuar;ão da '~" dhcu;são :o projecto 
n. 150 A, de HJOl, p<trccer- solm:~ as emendas 
aprc:-~ontatlas para a 2.}, dísctmão do projectc) 
n. 150 A, tle l90i, qne Ol'ça a. Receita Geeal 
da Repub!ic1. pn.ra o exercício de 1902; 

Continuação da l tt disc:ussão do projecto 
n. 62 A, de 190i, alterando a clas~e la, n. l, 
das Tal'if<Ls das Alüwdcgas ; 

lltç•ilo a qur; port3nçam, salvo as cxcel)Ções 
da, lei ; 

Discas-;ão nnica do peojecto n. 147, de 
l\JOJ, concedendo ao Dt•. Amaro Rodri~ 
gücs do Albuquertpw Fig-ueire:lo, 2° tenente 
eiwegião Q:Jntl·;~,~ta.dl? _du. armadil uma pensão 
de tl'czentos nnl t'elil mensae3 e autori~ 
za.nd·J o Gover•no <1. abrir o nec<3ssario 
crndito ; . 

:)" d_iscus~ão do projecto n. 257, de 1900, 
<J.utort·J.a.ndo o Poder Executivo a ahrír ao 
\Iiniste~·i:) (lct Marín!m o Ci'edito especial de 
6:000,$. para pu,gae os vencimentos, que, no 
cOl'r'L\Jlt.J <mno e no proximo futuro, com
petem ao ex-secretario do oxtincto Ar~enal 
do :...f<trinhu. rlc Pernà.mbuco João Sabino 
Pereira Giralde.~ ; · 

2tt ·c~iscu~sã.o do projocto n. 173, de 1901, 
a.utrmza.ncln o Poder gxecutivo a abrit• ao 
Mini.-;terio da·Guerra o ct'cdito cx.traot·dína- · 
eio d0 68: l95$l8\l p:tl'i~ a. execnçiio da senten
(l<1 em uHima in :taneia. em favor do tenente-. 
coronel P r.;copio José dos Rei.~ ; 

3:' discussão tio projcdo n. 121, de 1901, 
autoi'izando o Poder gxecuti v o a rrbrir ao 
Mini.,tcl'io d<1 Jns Uç~1 c Negocias Int3riDres o 
crctlito de lOJ:OOO.~, supplemcntar ao n. 14 
do art. 2° da I.ci n. 745, de 2\J 1lc clczmnbl'o 
de 1900. 2" discu,:;sãJ do projecto n. 7 A, do 1901, 

autorizando o Governo a concedct• iseneão de 
Segunda parte (<~::l 21/2 hol'i'l.S ou antas) : direitos t1c importação ao matoriaf q,;e for 
2a discuss'ão do lH'ojoeto no 103 A, do li.JJI, importn,do pelo E.;tado do Pará para o alJa.s~ 

do Scn:1u ), crm1.nrlo no Districto Fedeml tccirnonto de <tgmt á cidade de Belém resti~ 
nutisumo_tlicio_de t·cgisü·? <lo hypothoeas. ttJindth1ült:'l quanti<t>jú. pa.ga.s; 
com n, closJgnaç;w dG to1·ceu·o; :2" dl.;enssJ.o tlo peojeetn n. 189, de 1901, 

2a <li:>cns,;ií,o do }h'ojecto n. ll ~ :\., tlc !DO!, c~r·r:ando vat'io'' e:wgus nn, Rep<~.t•tiçã,n Geral 
autol'iz<tmlo o UuYcrn·J n, :tbt·i t' o er·,~d if;o do elos Curroius o Jn:-u·candd-lhcs os r·c.~pecti vos 
100:000$ ao i\linistcl'io dtt Inrlustl'ia., Vl:tt:·:1o vor1dmcnws ; 
o Obr·as Public<tJ,·coni o fim tio s'e1· entt·og-no la cliscn.·:sfio do prnjcct.o n. 6 A, do 1901, 
ao Sr. AlbOL'Co f:i;wtos Dumont como }H'emio dcclarantlo abolida a. aeeumulac:ã.o da~ cadoi· 
pelo resul~<tdo do sua cxporicncia de um bn.- ms de lo;; i c~~ c do littel'atura. do In tema. to o 
lão dir:igivel ; elo l\xl;m·n;tto du Gymnasio Nacional, sob a 

2" fliscussã.o do pt·ojeeto _ n. · lCU, rlc HXH, rogencia rle um só ca,t!tecleatico, c mandando 
auto1·izando o. Podur Executivo <t abril.' ao púr em ·concur·.:;o <tS cadeiras que vagarem 
Ministerio da, Justiça o Ncgocios Intrwiot·es em conscqucncia. dcs~n dispr,siçã.o ; 
o ct•cclito de 13::300$ rmr:1 pagamento do p:·c- DL:çnssão unic.t do projecto n. lG9, de" 
miõ c imprc.s,:;ão de l. 0í)O exomplar0s da, l 90 l, autodz:.~.nrL) o Poder Executivo a. con
ol>t·a.- Tliooeüt de Processo Civil c Com- cedol' um an'n:1 de lieença., com o ordenado a. . 
mercütl -·compvsta, pelo D1'. Joà.o Perei1·a. que ti ver tlireitJ, ao baclléu'ol ~Ltnoel Ig·na- · 
Monteiro : cio C:trv<dhJ de i\-fendonça, juiz seccional do 

3:1 discussão do. projecto n. llô, ele 1901, Esta.do du P<Wéúlú. ; · 
autol'iz:wdoo Govet'no a. :tbrü•; poi.• cont,1, do Discus;ão tmic:t dupt•ojncton. 186, de 1\JOl, 
J\Iinistel'io d<L .íttstiqét o Nogocios Intori:n'es, 0:3t<tbdecentlo qn,:; ao engenheiro Adstidcs 
o cr·cditu tio 5:::5tW:)D4i) p:u,t pagamenl;o de I Gá.Lviü> rio Qucil'oz, a,posentctdD no c;l_.r<.ro de 
diversa.s ol.Jr<u> e meliw~·;tmento> no odiiieio! tlireetvr da Seceota.ria elo lVIinistel'i~ da 
elo ~yceu de Artes c 01ficlos, hoJe propl'io I Agdcultuea, Viação o Obr~s Publicas, com
:uaciomJ.l ; pete, dc~;de ~~ avosenta.dorta, o ortlenado de 
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engenheiro fiscal do 2"' classe, eorresponctonte val-a. do pn.g;unonto da inrpot·ta.ncia em (lUO 
a 25 anuos de scrvi<;o ; ficou alcanç:a.da. no anno de 18\)\l; 

Discusslio uni c a. do projocto n. 267, de 1900, 2"' ~iscussão do projec:to n._ 43 A, do ~ 001, 
autorizanrlo o Poder Exocu1;ivo a conceder at~t~l'IZa!ldo o Po:1er Execut~vo a 8.~r1r ao 
urna ponsã·1 de l$500 diarios, a contar de 1 ~-l~l~terw d~ Jl~S~lçn .. e Ncgoc1?~< I~~erwr~s. o 
:1bril de 1898, uo cx-ump1·ogado da Estrada c: e~1to, oxtr aoult~::tt ~o .. d~ ~:~~7$-~0~ .l'~t a 
do Ferro Central de Pcrnamlmco Luiz Affonso pag<u:nent_o a D. l:u_gema. ~<H_ r<.:w Co L~ C<~ d_c 
Ferreira . .-\y:_W.JO, vmva do Jll~Z do dn·o1t~ em illspon.t-

D', .,.: · . d , · . t 100 lG l.~tlrdado baclmrel Lmdolpho H1sbcllo C<>rre<t 
rscns::;ao unwa. o_ P!OJOc o n..: , < ele Araujo . 

19).0, ~~~3v:mdo a ~,$ ~~l:u:ws ~" l?8 ~1s~o 0 sold;) 2a ui.seu~su.o do projccto n. 120, de' 1901, 
que ,_rucolJ? ~. l~ c,<tdete ~ ~1ol!U<1.d?,. _c0

1
1 1 u.utoeiz:wdo o Gonm:o a ahrir ao ~1in~::~toJ ·io 

ltom as de ~tliut O::; . do cxer c !to, 01 ozim Jo lla Ouet't'a o Cl'oJlio cxtraol'dllltLl'!O üe 
Carlos . Corr<:a de Lento:':l ; . _ ·. 2: .JO 1$800 para pag:Lmento a.o marechal José 

. 3"- U.tscussa.o do pro.Jocto n. 12t, _de _HJOl • I <lc Almeida H<J..rrcto, en1. virtuue de sentença 
<hspondo sobre ~ . contagem <ta ~tntlgmdado! do Supremo Tdbunal Fedcml ;· 
do po8t') dos ofhcmcs do cxcr01to a que so .

1 

Discussão unica do projecto n. 190, do 
referem os arts. 1" c 2o da lei n. 350, do 9 1901, antorizamio o Gever1Ío a. conce. uer ao 
de dezcmlJro du 1895 ; m <tchinista rle 2" classe d.a E str:L•ht ih Ferro 

;ia discussão do pi•ojccto n. 58, do 1901, Ccn tr•a.l do Bt·azil Acltilles Arnau<l Coutinho 
· autorizn,ndo o Poder Executivo i~ abrir ao um anno de liconça,. com ordenado, para 

Ministe1·ío Ju, FazcnJa o credito extra,ordi- tratar <le suu, saude onde 1he convier ; 
n_n.rio de S:OOO.:i; pa.ra pagamento do aluguel la discussão do projecto n. 72, do 100 l, 
da casa onde funccionou, de setcmuro u, de- declarando que gosarão da feanquia postal a 
zombro de 1899, a Doleg<wia. Fiscal no Es- corrcspondencic~ e ar> revistas dos Institutos 
ta.do do Rio Grande üo Sul, o o supplernen- Historicos o Geog-raphicos do Bl'azil, do Pará, 
tardo 20:000$ á verba 9"--Ca.ixrt <lo Amor- Cear<i., Bahia, S. Paulo, Paraná o Stwt"' Ca
tizaçã.o-da lei n. 7-1G, do 29 de dezembro de tiH~rina e dos Institutos Archeologicos de 
19JO, art. 28-Assigm~tul'as de nobs; . Alagoas e Pernambuco; 

2a discussão do p1·ojccto n. 68, ele 1901, J:~o discussão do projecto n. 113 A, de 1001, 
autor·íz<Lndo o Poder ExecutiY•) a abrir ao autorizando o Governo a a.bril' o credito do 
Mlnistorio da Justiça e Negocias Interiores o 16 :060$ para pagar ao bacharel UmlJelino do 
cr•edito do :3:957$200, :;upplomentar ao n. VI Souza M:1.rinho os seus ordenados, como juiz 
do art. 4° da lei n. 746, de 29 de dezembro de clireito em disponibilidade, decorridos de 
de 1900, pa.ra vestuMio e calçado de lO alu- 22 tio abril de 189-1 a 31 do ·dezembro de 
mnos gratuitos quo, em virtude <h mesma 1900; 
lei, t'l)rarn admitt1dos no Jntorn;.1,to do Oy- Ia discussã.o <lo projocto n. 22 "\, Jn 1\JO\, 
mnasio Nacional, cujo nuri1oro foi elevado mandu.ndo dispensar dos exames pru,ticos de 
de 50 a 60; . que e'og-ita.m os arts. ~8 e 29 do regtda-

3"- discussão uo pl'ojecto n. 77, de 1901, l'O- mento do 31 <le rnar<:o de 1851 os oíiiciaos e 
la.tivo ;i, emenda o1fcrecicl::t nu. 2"' discussão praças do cxordto h:1bilit<vlos com os curso~ 
do projodo n. 217, de HJOO, autoriz<Lndo o elas a.rrnas :t. q11c pcPtenccm .e dorogando a 
Podoe Ex.ccut.ivo a a brir ao Ministutio da lei n. 39 A, do 30 elo ,j<tneiro de 1892, na pn,rte 
Guerra o cretlit.o espcci<Ll de 8:415$GOO pa.l'<~ rotcrontc •~ este assumpto; 
pagamcato dos vencimentos do tonontc-cot•o- 1"' díscus.<ã.o do pl'ojccto u. 106 A, de 1001, 
nel Innoccuci.J Sorzcr.lollo Corrêa, revertido autol'izantlo o Uovcrno a abrir ao Minii;tm•io 
a.o scniço do exercito c do len tu Ui1 Escob d;~ .Justiç:t o Negodos Int<wiol'es o credito 
.Militar, por acto lugislati vo; necc.~sal'io p;tra. pa.garnento do premio do 

3"- ui;~CllSSão do pl'ojecto n. 205, do l8f:l8, viagem, do (ll!C ·Grata. o n.rt. 2.21 do Codigo 
a.utorizando o Governo a mandar 11agar a.os do· Ensino, conferido ,a Pedro Demostlwncs 

,, Dr·s. Francisco Antunes Maciel c Artlmt· Rache; 
.. Antunes Ma.ciul <.~ qu(l.ntia.do 385:50:;$, ·im- 1"- discussão do projecto n. 174, de 1901, 
portancía do gado vaccnm c ca.v<.tllar for- mand<.tndo que o Governo <ia Repul)lica 
nocido ás forças ·log-acs durante o poriodo indcmnizc, com n. qnantia, do 70:000$, a 
I'evolucionu.rio de l8V3 a. 1oV5; Victor TvloircUcs de Lima, pelas dcspczas quo 

3a discussão do projecto n. 264, de 1901, fez com a. pintura., montagem c custeio do 
autoriz<mdo o Govumo a prorogar o }H'azo Panor·a.ma. <lo Dc.~colwimmit.o do Bra.zil (com 
conc!~Lll<lo ;t Sociedade l\Iontepin Cicr<Ll de substitutivo da, Cornmis.-;fí.o de Or<:amonto ao , 
E<:unomi;.~ <los Servid ot'ú~ do Esta.<lo PcLJ';t lJI'ojodo tL 2ii l, do 1900); 
indemni2ar ao Tlwsuu1·o Fu<lnra.l <h qwtnti:t. l" disem;.;;'i,o <lo lH'ojccto n. li A, de 1001, 
que llte ú dcvedor·a, <1t·J (1no o~sa. insLitltiçã.n I :wtorizn,ndo o Poúer Executivo;~ alJrir um 
l:c~ulétl'izc sua sU;uí1çil.o podendo mesmo l'ole- cecdito da flu:tntia do 72:G:J8.~04.5 ao l\Hnistc-
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rio da Fazenda para paga,mento de forra
gens, ag.ua e objectos de cxp2díente forne
cidos pela Companhia. das Aguas de Maceió 
e outros, por conta do Mini:;tcrio da Guerra 
durante os excrcicios de 1894, 1896, 1897 e 
1898; 

Nova disctrs.;;ão do pl'ojecto n. 153 E, de 
1900, a.dditivo destacado na :-la. discussão do 
projccto n. _15:{, em virtude do art. 133 do 
ltegimento Interno, a.ut·Jriza,ndo o Governo 
a · tl'ansfcrir· p<LI'a Manoel J\•faría VeUoz a 
concessão feittL a, Julio B~Jnevidos pelo de
creto n. 99, de 7 de outuln'O de 1892, podendo 
proroga.t a por mais cinco annos; 

Discnssão·unic<.t do projccto n. 7l,de 1901, 
autorizando o Poder Exceuttvo a c:mceder a 
Antonio de Santa. Cecília Junior, fiel do tttc
someiro da. Delegacia Fiscal do Theso'ut'O 
FetloraJ no. E.;;t~do do Minas GcraoJ, um anno 
de licençrt para tt·a.tn.r de sua sawle onde lhe 
COUVÚ)l'; 

· Discussiio unica do projocto n. 184, d.c 190 I , 
autorizando o Poder Executivo a conccdm· 
dous a.nno:,; de licença, de accoruo con1 o dj,,. 
posto no § 2<> do art. lo do regulamento pu
blicado na Ol'd.em do dia n. 4g5, de 17 de ja
neiro elo IS!Yi, ao capíGão do corpo de enge
nheiros Alfreclo So::t.res do Nascimento para 
trata,r do seus in~ercsses; 

Discussão unica do projccto n. 188, do 190 l, 

1" dis~ussão do projccto n. 142-J~ ~o 1901, 
roorgamzando o cot•po de cngcnhotros na- · 
vaes e ~ fix:a o pessoal <lo rcspecUvo quadro 
ordina.rio. (Com pa.recm•es das Commissões 
do Marinl1<.t G Guerra e Or~~amento); 

Discussi:~o unica do projecto n. 200, tlc 
190!, u.J~fizcmdo o Podel' Executivo a con
coàcr um anno de licença ao conductor do 
trem da. E-;trada. de FCI'1'0 ContraJ do Brazil, 
Francisco Alves da Silva Pl'arlo ; 

DiscussJ.o unica do projecto n. 20 I, de 
1001, autorizaudo o Go.vcrno a concedçr ao 
or: Fernando Terr<1, assistente da ca.'leiea de 
clínica dormato-syphiligraphica da Facul
dave de Medicina do Rio de Janeiro, mais 
um anno de licença com todo o ordenado, 
pa.ra tratar de sua saudc; 

2:\ discussão do project.o n. 203, de 1001, 
aut:Jrizando o Poder JExectnivo a abrir ao Mi
nhtcl'io da. Fazenda o ct·edito do 2l::34G$456~ 
para paga. r a A. A venicr & Comp. e a Cor
l'êa. Chaves & Pinto, de accoedo eorn a. sen
tcnç<L ,judí.cia,l'ia Q.UO mandou l'CStitair-lhes O 
que de mais P<Lg<.tram {L Alf<.tndega desta 
Capita.l. 

Uiscmsãà unica do projacto n. 148, de 
1901, autoeizando o Governo a mandar con
tar ao capitão de fl'agat:l. Francisco Ca.rlto!1 
a a,ntiguidade da. data dn, 1?t'vmoção áqaellc 
posto, om 25 de a.bril do l~ClO. 

relativo á cnl.cnda · do Sena.rlo ao }H'Ojccto t 50 · 
n. 171 B, de 1900, d:1 cama.ra dos De1, 1ttallos, Levan 1.-sc a se:;s:=i.o às 4 horas e . ffil· 

~ nutos di1 ta.rclc. que autoriza. o Governo n. maadar .pagar ao 
capitão de frag:th~ honor:~rio e 1" tenente 
reformado Collatino Marques de Souz:1 a 
·quantia. ele 1 :837$ü80, di11'erenç<1 de soldo 
que deixou de receber desde 1870, data de 
sua reforma, a.té 1897, dQ accor<lo com a 
doutrina, contida no a.viso do Ministcrio da 
Fazenda. de 7 de ja.nciro de 1869; · 

l" di)!cuss1io do projecto n. 157 A, de 1901, 
declarando quo no c:tSD do licença a u1n lento 
ca.Gltcdt·é~tico ú:A. I<:scola Na-vn.l será. a. carlcira 
t•egid<t pelo lente substituto a quem compotir 
na .. occa.sião o exercício das funcções de re
petidor dessa catleira, com voto em sepa
rado ; 

Discussão unica do projecto n. 283, de 
. 1893, concedendo a D. .J uliana Mor&Garcez 
Palha, viuva do tenente (lo exercito Diogo 
Ga.rcez Palha, a pensão annual de 960$000 ; 

la discussão do 1wujocto n. 158 A, de 190 l, 
toena,ndo extensivo ao Ministerio d<t Ma
rinha o decreto n. 232, de 7 <lc dezembeo de 
1894, na parte _que organiza os e:)tados 
maiores do Ministro da, Guerra c do ajudante 
general do exercito, e dar ,:o outra.s provi
tloncia.s ; 

Dlseus.3ão unica. do projoci.o n. 1G2, de 
189~, coucodendo á viuv<.L do jurisconsulto e 
ex-Senador Joaquim Felicio dos Santos a 
pensão mensal de 509$000 ; 

105:\ SESSÃO EM 25 DE SETgM!3Tt0 DE l\JOl 

P?·csidcncio, dos Srs. Va~ de Mello (P1·esi
dente) e Sc\l!fi'O Dias (2° Vice-Presi

. dente). 

Ao melo-dia procede-se ;i, chamada, a que 
rc:;pondem os Srs. Vaz de Mello, Carlos do 
Novaes, Angelo Neto, Agapíto dos Santos, 
Luiz Gualberto, Gabriel Salgado, Arthur 
Lemos, Serzedollo Corrêa, Christino Cruz, 
Raymundo Arthur, Nogueira Accioly, Frc
del'ico Borges, Serg-io S:tboya, Gonç:tlo Souto, 
Eloy de Souzn, 1'i.tvares d3 Lyra,, SoLtres 
Noiva, Lima Filho, C<tmiUo do Holla,nda, 
Celso de Souza, Bricío Filho, .Julio de Mello, 
José Duarte, Arrox.eUas Galvão, Raymundo 
de Mil'anda, Rodl'igues Doria, Fausto Car
d.oso; SBabra, Francisco Sodré, Felix Gaspar; · 
Eugenio Tourinho, Sa.tyl'o Dia.i:l, Alves Bal'
'bo:=;a., Ada.lberi;o Uuimarã.es, He!'cdia do Sá, 
Celso do . ., Reis, Augusto de ·va),)conccllos, 
Deocleciano de · Souza, Nilo Peçanlla, Alves 
de Brito, Silya. Castro, Pereira Lima, Julio 
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S<mt.os, Martins Teixeira, Oliveh'<~ Figuoi.-· 
redo. Joaquim Breves, Theophilo Ottoni, 
Gastã.o da. Cunlm, Joiío Luiz, Ilu c:fonso 
Alvim, Pcnido Filho, Esporidião, Bueno de 
Paiva, Alfecdo Pinto, Fr<wcisco Sn.lles, Adal
berto ·Ferraz, Leonel Filho, Carlos Ottoni, 
Manoel Fulgencio, O lega rio J\Ia.eiel, ·- ·~ftra.nd<\ 
Azevedo, Gnstttvo Gotloy, Fomando Pt·:;s:;es, 
Domlngucs do Castro, Dino Bueno, Oliveira 
Braga, Valois de Castro, Costa, Junior, 
A.dolp!10 Gordo , Ro(lolpho 1le .Mir·anda, 
Joaquim Alvaro, Edmilndo da Fonscc:t, Ca-

. jado, ··Paulino Carlos, Clncin:Lto Bt•aga., Hcr
:mcncgil<lo de l\-1oraes, Tnixeira Bt'andiio, 
Carlos Cava.lcanti, Panlu, Rmnos. Franci~co 
Tol.entino, Aurelümo Barbosa, Oa.ssiano llo 
Nasciinento e Diogo Fortuna. 

Abre-se a·sessão. 
E' lida. c pos;a em discuss'io a. actn .. 

O §r. Pereh .. a Lhna - Sr. PrB· 
sidentc, pedi a palavra unicamente par<J. 
reclamar contra. u,- inserção elo meu nome 
ent1·e os que não acudiram ú. chamada m, 
sessão oe lwntom, por occasião da votaçf:í.o 
do pedido de dispensa de interstício faHo 
pelo iUustre Deputado pelo Pará.. Estive 
presente á sessão, vowi pc;.lo r-equerimento 
desse illustre Deputado o respondi <.t chamada 
dizendo a pala. vra «presente.» 

0 SR. PRESIDE~TE ~ A redamação do 
nobre Deputado será tomada na devida con-
sideração. · 

O §r. B1·icio Filho- No resumo 
do discurso, Sr. Presidente, que h ontem 
proferi, na hora do oxpédiente, a pt·oposito 
das condil,~õcs p!·eca.t·ias em que so aclut a 
commissão braziloir<t tle limit~Js c 1111 ü. 
Bolivilt, nosso resumo, publicado hoje no 
DiarZ:o do c~mgi'CSSO, vüm :dgumas inCOl'
rccções que me obrigam neste nwmon:~o u 
fazer algumas considcraç-líe.,. 
. Não venho llm ~,~ al' a culp:1 da3 faltas uo 
corpo rlo red.acçã.o elos debate:; ; essa.-; in
correcções não canem poe conta do .:: func
eionarios enca.rregat.los desse sórviç:o ; são 

- devidas ao seeviço de revisão feito pelos em
prcgadoa da Imprensa 'Nacional. 

Nã.o venho fazer censuras, nem desejo que 
V. Ex. dê providencia <Liguma <'· respcüo. 

. O que não quero é qne conam sob minha 
respomabilidade as faltas que so encont~·Mn 
no discm·so que hontem profel'i. 

O discurso será publicado na . integra e, 
então, eu terei a opportunidade de fu,zer as 
ncccss<;.ria:: cmcnd<l3. 

V. Ex. e n Casa <levem estai' lembrados 
de que eu conclui a minh<t OL'açãn aprescn
tllndo um requerimento do infornutç:õos ; 
nesse requerimento lla dons enganos que 

prr.cis:-tm ser immccliu.tamen.tc dcsfegos ; 
lhço ::. rec:i;ific:~çoi'io por escr·ipt::, ónvi<~ndo o 
J'ü'l'18rlmcnto, emendado, p ::~. r•a qne seja. pu-
1Jlicado de novo, 0.man!1à, no Dúo·io do Con
gresso. 

0 SR. PRESIDENTE- Sim SC!ll)Ol'. 

Em scguiúa. é a.pprovatb. a act<t <lil. .sessão 
~ntcccdunte. · 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA · 

O §r. Presidente 7"'". Não havendo 
num:;r o legal para se proceder á vota.ção 
(h nntel'i <:t constante d<t ordem do dia, 
p ~ts;;a-so ú. ma ter-ia em discussão. 

E' a.nnunciada a continuação da. 2"- dis-. 
cus~ii.o do pt·ojecl;o n. 150 A, de 1901, pare
cel' sobre <lS ernenLl<1S aprescntad<ts para a 
2"' discnssão do projccto __ n. 150 A, de 1901, 
quo Ol'ça a, Receita Geral d:t Rcpublica, para. 
o exercido do 1'902. · 

O §r. Presidente - Tem a pala.- · 
vra oS!'· Julio Santo.:;, - · 

O SR'. Juli-p Sant;o§l antes de con
tiimar a analyse -que hontem começou a 
fazer das emenda.s apresentadas sob sua assi
gnatuea no orçamento, e do parecer sobro 
e!Ia.s emittído l)Ol4 illust1'e Oommissão, pre
cisa. fa2;er lig8ira obsct'Vação aos dizeres com 
(iUO rcs.umiu · o seu discurso de hontem, 
a Noticia, um t.l.os mais <mtorizados orgãos 
de publicidade d.e.:;ta Oapita.l, afim· de que 
não pu,r-eça que o or<Lqor é um_ d.emagogo. 

O que o orador disse sobre a política do 
llonmdo Presillcnto da Republicu, foi que 
S. Ex. fez n. politica dos go vernudores dí1n!lo 
seu apoio lWS f\.lrtes contra.. os fracos, o 
que foi uma cobardia, e abandonou o seu 
p:t.l'tid.o, ligando-::;n, u.os adversarios, o quo 
to i uma traiçã.o o uma J'elonia.. 

Estas suas asse"t;·crações eram, á mesma 
hora emque s :Ex.u.cllli as ex:péndia,rcpetidas 
no Congresso péJ.uiis·fi3. pelo illustec Sr. Al· 
ft'C(io Pujo!, que foi aqui magna pm·s no rc
con hocimento de poderes da actúal Ca.mara, 
como membro da. 3"' Commissão, verdadeira 
sédc de uma llecatorbbc do quatro reln.torcs, 
que preferiram dcsapparecor a ceder ao Sr . 
Prcsi<lente da Rerm.blimt. ·· -

Para quo c0nste elos Annaes, c como um 
depoimento de vn.lor á·:; afíirmn.ções que hon
tcm fez, lê o telegi:•am)na d'O Pais, quê dá. · 
noticia deste discur·so: ·· 

E' o ~mgninte :. 
· <<S. PAuLo, 24 -Ainda a. sessão de 

hoje na Cam{J.t'a paulista esteve tão ani
ma.d:.t como as dutlS anteriores. 
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Na discussão do orçaJUento, o Sr. Al
fredo Pujol, deputado dissidente, fallou 

justiça e opportunidade das suas tres pri· . 
meira.s emendas, que são as seguintes: 

-~u~ante duas horas analysando a ·po
httca do Dr. Campos ·salles, cujo fito 
a~cançado, foi o anniquillamento do par: 
tido que o elegeu, com o qual se com
promettera, por documentos publicas, a 
governar. Entretanto, uma vez no go
verno, entregou-ao ás mãos da concen
tração e afinal inventou essa cousa fan
tastíca qTie se chama-a politica dos o-o-
vernadores. ~ 

Analy>5à, em seguida; detalhadamente. 
a i~terv~nção do Dr. Campos S:1lles na 

· ver1~caçao de poderes na Ca.ma.ra. dos 
Deputados F~deral, -«annullando diplo
mas de cand1dat?s de seu. partido, para 

- proteger os candidatos dos governadores 
dos Estados.» · · 

Narra especialmente o que se passou 
em relação á.S eleições dos Estados de 
Mina~ e do Rio, e affirma que os Drs. 
Rodrigues Alves e Bernardino de Cam
pos declararam ao orador. que reprova-

. vam a i~t~rvenção doDr. Campos Salles 
e a pohtiCa por elle secruida nessa 
questão. ~ · · 

Disse mais que o Senador Bernardino 
d~ 9am_pos chegou ~ dizer que «tinh~ 
obr1gaçao de ser, solldario com o Dr. 
Ca~p?S Salles, mas l)_ne não sabia como 
se 11'1:1 apresentar no Rio de Janeiro 
depois desses fi.l.ctos, quando alli se sabi~ 
qu13. e1le, f3ernardino de .campos, tele
graphou a b~nc~da paultsta par~ que 
esta fosse sohdarm com o Presidente da 
Republica, si bem que asua assignatura 
nesses .tole~ramma~ tivesse s~do posta, 
sem screnCia sua, · visto como na occasião 
estava doente em Santos.» 

«Em el?quente peroração, o Dr. Al· 
fredo PuJol descreveu o mn.l-ostar do 
paiz, quo ê devido ê1 má politi:-a, e ac
crescentou q11e «esporava ainda da mo
ci~ado a fundação de uma.. nova Repu
bhc.t, sobre os escombros desta que o 
Dr. Campos Salles vae cada dia des-
truindo.» . · ·· 

Quando o orador -concluiu s~u bri
lhante discurso, as galerias e o recinto, 
que estavam repletos de povo, prorom
peram n'uma extraordin;1ria ·' ovação, 
dando uma sa~va do pa.lm.as; que durou 
mais de cinco minutos. · · · · 

Os Deputados dà minoria e muitos da 
maioria abraçaram e felicitaram 6 
orador, que, terminada a sessão sahiu 
do edificio da Cama.ra debâixo d~ accla-
mações do ·povo.» ·· 

Passand? ao exame das· emendas, diz que 
hontem de1xou. claramente evidenciadas a 

l.S. 

.{\.o art. 2.0 n. li, accrescentem-se depoil:l 
d:1 palavra- dinheiro- as seguintes ....;, 
recebido na Capitat Federal. 

Ao referido art. n. accrescente-se: 
Paragrapho unico. Pertencem aos Es

tados e dever-lhes-hão ser restituídos os 
depositas pertencentes a defuntos e au• 
sentes e os de evento, m'1'ecadados nos 
mesmos, bem como os saldos não recla
mados de m·phãos e inte1·díctos. 

Ao art 2.0 n.V, accrescentem·sedepois -
da. pa.lavra.-re(onnar, o- as seguintes: 
os 1·egulamentos sobre impostos de con· 
sumo e o_ 1'espectivo. a 

2.a . 

Ao final accrescentem-se as palavra.si 
-Obseruaclos os princípios seguintes: 

§ 1.0 Nenhuma multa poderei ser im
posta .. sem que o competente fiscd 1Jeri~ 
fique a in{racção com duas testemunha~, 
fazendo a apprelzensão ele uma amost?·à 
do artigo ele negocio exposto d venda com 
violação do regulamento. · 

§ 2. o Nenhuma multa poderá exceder' 
o 'l)alor do stocl\. do artigo ot' artigos ex
postos á venda, . avaliado o mesmo, acto . -
cóntinuo, consignando-se quaesquer reda- _ 
mações ou impugnaçcio do. interessado. 

§ 3.0 Nenhum stock poder·à ser avaliado 
em menos de cem mil reis. 

§ 4. ° Ficam anmellaclos todos os ex
ecutivos em andamento e todo o excesso 
de multas impostas, em opposiçCío a estas 
disposições e ainda nüo 1·ecolhidas ao The
souro até o dia 1 ele setemb1·o do cor1·ente. 
anno. 

§ 5. ° Ficam perdoados todos os infra
cto>·es elo 1·egulamento dos impostos de 
consumo que, dentro do prazo de 30 dias 
depois da promulgação da presente lei, 
pagarem os impostos devidos. 

§ 6. 0 Serd gratificado com a quantia 
de duzentos mil reis e pe>·doado da multa. 
em que tiver incorrido todo . aquelle que 
det'l:l:'nciar e der prova procedente de pre
vartcaçcio, peita ou soborno commettido 
pelos fiscaes de consumo, sendo estes mul
tados naqueUa quantia, alem das demais 
penas em qu~ . incorrerem. · 

3.a. 

o paragrapho unico do art. 2°, n. vi; 
substitua-se pelo seguinta : 

§ I. 0 Substituam-se as palavras
não serà parteada-pélas seguintes: ser~ 
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del)olvida da repa1·tição o!t 1·emcttcnte de Em seguida passa, a. considerar a materia 
o,J·igem, sendo multado o infractor, na das emendas omwocidas, primeiro, om fronte 
fórma do 1·egulamento. _ dos principios do direito civil; segundo, em 

Accrescente-so: feente do dieeito constitucional; terceiro, 
deante dos pareceres dos jurisconsultos o dos 
competentes; quarto, em fronte do direito 
tri butario. 

§ 2.• Toda a cor·respondencia pm·ticular 
sellada com tJ sello espectal serà app?·e
hendida, sendo 1nultado o ínfractor em 
cev?- vezes o valor do setlo cle'Oiclo, por 
qualquel' agente a quem caiba expedir 
ou entregar a mesma. 

Vae hoje justificar os demais. Pensa que 
todos os jornaes do interior aos Estados de
vem gosar des mesmos favorJs que são fJ.
cultados á grande imprensa desta Capital. 

Por isso apresentou a seguinte emenda: 

No art. 2. 0 n. XI-final do§ 2.0 substi
tun.-se a palavra imprensa pelas seguin
tos: que interessem ou contenham com
municações pm·a quaesquer jornaes ou 
revistas da Republica. 

Vae agora tratar dn. mais importante das 
suas emendas, a favor de cujo assumpto já 
se pronunciou o Instituto dos Advogn.dos, ac
ceitando o luminoso parecer do Sr.Or. F<.1bio 
Leal sobre o assumpto, s:\bcndo que o mos
mo Instituto vae reprrsentar solicitando a 
approvação da sua. emenda a esta Camc1l'a. 

A emenda é a seguinte, salvo erros de 
cbpia ou do impressão, que o orador com
rnunicou em tempo ao illustre relator da 
commissão mns de que S. Ex. não pôde 
tomar conhecimento em tempo e o fará 
á Camara por occasião da vótação: 

Para, ser collocada onde convier, salvo a 
roJacção: 

Artigo. Fica o Governo autm·hadtJ a 
?'eller o re[J~tlmnento do sello e a modifi
cal-o na pm·ee que se rc{c1·e ao sello da 
rfowmenl os, respeitadas as seguintes clis
J10SÍçtjo.~,I)W.J fiero·tTo em vfgo1· desde .fá: 

§ 1. 0 Jt'z:ca ?'COO,fJW(o o dt:sposto na lei n. 
559, de 31 dtJ de:;embro de 1898, na 
parte em que commina a nullirlade dos 
titulas de ob1·igaçtío nao sellados dentro 

· dos 90 dias contados de sua data expres
sa. 

§ 2. 0 A taxa. ela revalidação nunca ex
cederd de 25 vezes o valm· do sello nos 
p1·i?neiros cinco annos da data do docu
mento nem de 50 vezes nos sttbsequen
tes, calcttladas essas taxas na proporçtío 
da quantia fJ'.te o CJ'edvr já tiver cobrado 
ou se p?'O)Jttzer cobJ"a?' do elevador p01· 
saldo. 

Estes p1·eceitos tertio applicaçCío pa1·a 
quaesqu(W docwmentos ai?1da ntlo liqui
dados judicialmente até a data desta 
lei. 

A legislação e regulamento em vigor 
(art. 50, §§ 1 o e 2° do decreto n. :L 564, de 
22 de janeiro de 1901) silo contra o direito 
civil porque intcrvoom em rel~ções de direi
to prévia mente estabelecidas para a firmeza 
dos contra.ctos. 

Mostra que as condições extrínsecas e in
trínsecas para a validade ou nullidade dos 
contractos está fixada nos codigo's civis e na 
legislação substantiva civil; não póde 
ser alterada ou modificada pelo direito 
fiscn.l. 

A lei c regulamentos citados annullando 
os docmnentos que legalizam direito.s c, con
tractos a.nnulln.m vínculos jurídicos de es
phera diversa. 

A Constituição, no seu art. 72, § 17, ga
rantiu a plenitude do direito de propl'iedade 
que fi~a annullado por aq_uella lei c regu
lamento, porquanto semelllantes decretos 
cream o confi.sco já abolido, em favor do 
Estado, q_uanto mais dos particulares. · 

Cita, a opinião do Instituto dos Advoga
dos, extemada em luminoso parecer escripto 
pelo Ulustrado ·C laoorioso jurisconsulto Sr. 
Fabio Lea,l. 

Estii scientc de que o instituto vae re
present:~r ao c~.mgr.~ss'J no sentitlo de ser 
appeovítda a sua emenda,. Cita u.inda as 
opiniões dos setB illnst!'es collegas Dr. Al
fredo Pinto, no seu importante trabalho so
bre-o seUo do papel;. n. do·mustt·e Depu
tado por Minas, Sr. Francisco Veiga, jn
rist<1 sempre criterioso c do sãs doutl'inas. 
Fina,lmcnte, e::;tuda, o assumpto deant3 do 
dii:·eito tributado, mostrn.ndo quo a regri1 
capital do imposto .é n. do imposto sohre ren
dirnento e de que o C<tpítat nunca deve ser 
tributado sinão em circumstancias proprias, 
como no acto de sua. tra,nsmissão ou deantc 
das grandes urgencb.s do TheSJUl'O. Cit<.1 
autores que corroboram estas doutrinas. 

O orador conclue appetlando para o ospi
rito de indepcndencia desta Cama.r<.\, que não 
se devo cscravis:1r á disciplina dos partidos 
em a'3sumpbs alheios aos intuitos de par
tido e a ma.G'2ria que não é de confiança po
JiticJ.. 

Lembra que um illustre representante do 
Estado do Sul, mas filho da torra de Nunes 
Machado, representa.nto que é um dos luzei
ros dmJt<1 Cn.mara, ca.prtz de honrar o pad~~
mento de qunlquer nação civilisada,umn. vez 
lhe dissera que não podia, fugir <10 paruUelio 
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entre a Cama.ra de hoje c a do tempo do 
Sr. Prudente do Moraes. 

Então, dizia., a Camara votava. conven
cida ou não da, ma.teria ou assumpto snj3ito 
a seu criterio ; hoje os~á pm•dido o interesse 
pelas discussões por.:J. ue a -Cama.ra só q ue1• 
votar com o cl'itel'io do Governo. 

Julga cumprido o seu dever c entl•Jga as 
suas emenda.s ao criteeio dos seus coltegas. 
(JJ:fuito bem, tnHilo bem. 0 orador e GWnp>"i
p-ritnentado por todos os scHs collegas.) 

O S.r. Miranda Azevedo co
meça pedindo á Camara desculp:t de vir 
discutir o. ma.gistral trabalho apresentado 
pelo nobre Deputado Sr . . Serzeclello Corrêa, 
depois das calmas e judiciosas considerações 
que veem de sm· adduzida.s pelo honrado 
Deputado Sr. Julio Sa.ntos. 

Antes, porém, de se occupar do projecto 
de orçamento em debate, vae fazm' algumas 
considerações políticas, aproveitando-se do 
exemplo dado pelo illust1•c tearler da. maio
ria, o seu nobre collega de bancttda Sr. Dino. 
Bueno. 

Não pó de deixar pass ~1.r sem protesto a dou-
trina sustentada a.qui por S. Ex. · 

Fazendo um retrospecto historico c juri
dico sobre direito pu1Jlico administrativo, 
sustentou S. Ex.. uma U.outrina Ol'iginal, leva
do tão sórnente pelo dest>jo de ,iustitical' <~s 

_ praticas obseevadas pelo actmü Pecsidonte 
da Rcpublica. 

Depois de expor á C<.Lmltra c a.o 1):\.iz os 
motivos por que dis,~or<la. da doutrina o da 
intel'pretaçã.o do nobre lewfc1·, diz o \ll'íUiot• 

·quo a dis~onçiio politica no Estado 'le H.,Panlo 
nã.o obedece a. sonliim<~ntos pusso;ws, ít cimnos 
tlo mando. A scisão nnvolvc uma quoslii'i.o tln 
dontl'ina, do pl'inciplos. 

Não são soJ·wli:\s,como disse o nobJ•o lf)ador, 
<~s mu.niresta.çõcs do dcsaccordo C()lll as polit.t-
cas fcdora.L o e.-;t:•.do:~l. · 

A llOSiçã.o do ora.(lor e do seus amigos tom 
uma ex.plic:tçã.o. 

Eleitos, encontraram o pah~ sob o regimen 
do fitnding-loan, de Londres. 

Entenderam quo era. obra de patl•iotismo 
não perturbar o plano :fin;>.ncoiro do Gover·no, 
a fizeram, então, o que se póJe chamar- um 
funding-loan poli tico. 

Confessa que o partido repulJJicano incidiu 
. om grave erro, commetteu um attentado, 
não assumindo logo na verificaçã.o de pode
res uma posição franca, definida. 

Aliás, alguns membros d:1 banc'.da. paulista 
não acl!eitaram o critcrio da p;)Litica dos go

. vernadores~ 
Por occa.sião do reconhecimento do p:)rleres, 

existi:1m dou.:; partidos: o republic<1no, do 
seio t<Q qual salliu o Sr. Presidente da _Re

Camara .Yol v. 

publica, c a concentração, chefiada pelo no-
bre Deputado St•. Cassiano Nascimento. . 

Estes pa,rtidos foram sacrificados pela cha-
mada politica de governadores. . 

Datam dahi as primeiras mtmifest:J,ções de 
de.:;accordo que se foram Mcentuando poste
riormcrnte e c1uo del'c\m logar ú. scisiio do 
.p:1rtido om S. Paulo. 

·cogitava-se da indicação do futuro Presi
dente da, Republica, p il'a a qual já haviam 
proces5os estabelecidos. 

O Sr. Presid.ente da Republica., entretanto, 
afastou-se deste processo que o elevou á su
prema. magistratura da Nação,para reunir os 
adeptos dos governa,(loecs dos Estados e con
stituir esta a-;sembléa incolor, som program
ma definido, a que chamaram con-venção, 
cujo pallido boletim trahe as apprehensõcs 
dos seus proprios signa.ta.rios. 

Não nega os serviços prestados ao paiz 
pelo Dr. Rodrigues Alves, cuja intellig(mcia, 
honestidade c illus~ração o orador reco
nhece, mas sente que S. Ex. não teni nem 
o sentimento nem a film1 do repuhlicano 
para impor-se á confhm'{it da Nação neste 
momento ditncil. Apezar dos seus altos mo
ritos, ni\.o póde esquecer <Ünda o ex-presidente 
da provincia de S. Paulo, qu{t\ ma.ndarn. pro
cessar o sou colleg:t, o Sr. Rodolpho de Mi· 
raiHl<t, e ou t.ros republicanos membros da 
Camara. Municipa.l 1lc S. Simão, que pediam, 
naqnolla época, <t l'OVisão constitucional. 
( Apnrte.~.) . 

Para. justillcltr ainda, as suas apprellcnsões 
du l'Clj)ll hlit~:tno, li~ ;\. Uamara uma noticia do 
um jot•nal patrlist<t OJH.lo ~'lO dií'. qno o pt•csi
dontn tln Esta.tlo do S. Paulo oncari'ogou o 
Sr. Ca.l'iati. mini~t.J·o italiano aqui acl'edi
t:ttlo, <i<t confuc1;ão (lo um regulamento sobro 
SOl' V ~~~O de immlgt'íWfLO. -

Feibs estas eonsidomçõcs de or<lcm poli
t.ictt, passa. o OI'arlor a estudtu•, som cspieito 
(lo opposi,}ã.o, o plu·ocot· ao projecto om tlc
ba.t.e. 

As~ignala, o Governo a. necessidade de se 
coujura.t• <L ct•isc cconomiclt que vem t:tba
tendo o paiz o n neces.:;ida.de de chamar os 
capita.es estrangoit'os. Qu11es as idúas, as 
medidas pedidas ou acloptadas pelo Governo 
neste sentido ? 

Quaes os melhoramentos feitos para solu
ção do magno problcmn. da. saude pulJJica? 
Nem mesmo com a invasão d<t peste lmbonica. 
cuidou o Governo de attendee aos reclamos 
da' popuhtçã.o desta Capital, que não tem 
agua nem para necossidadJS urgentes. E o 
Governo, com uma inde:fl'erença musulmana, 
assiste lrnpa.ssivel ~.~ est;t dolorosa situação ! 

Parece que o Sr. Presidente da Repnhlica 
guarda toJo o son csfoeço o entlmsiasmo 
pm'í.t a politica fina.nceira. d.n. q ucima do pa
J?Cl moeda. Entretanto, não é de hojo que 

'.u 
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esta dupla. corrente, isto é, daquelles que 
acreditam que temos excesso de papel moeda 
e de outros que pensam que ha apena'5 um 
vicio na circulação do papel moeda, vem 
preoccupando os nossos homens de estado, 
desde os primeiros tempos do imperio. De
vemos nos lembrar que estamos em um 
meio muito diverso daquelle para o qual 
escrevem os expositores estr"angeiros que 
têm estudado o problema; emquanto na 
Europa ha excesso de dinheiro e uma densa 
população, nós temos tim immenso paiz 
ainda por povoar e a falta de capitaes. Em 
vez de encommendal'mos epinicios ás revis~ 
tas financeiras de Pariz e• Londres e tornar
mos theorias de livros estrangeiros, devia
mos de preforencia ostudal' as nossas con
dições. 
. Sabe a Camara que em . todos os Estados, 
actualmente, época. ·de colhe tas, falta di, 
nheiro para as transacções; o mesmo se dá 
nesta Capital. Entretanto, o Governo prose
gue na sua política de incineração. 

O resultado ahi está, triste e doloroso, no 
fracasso dos bancos nacíonaes e na miseria 
das famílias. 

Nem ao menos ha uma norma. traçada 
nesta politica, porque emquanto se nega. 
uma medida. para evitar a fallencia de esta
belecimentos de credito, este mesmo Go
verno lança. urna emissão, que talvez venha 
ainda mais aggravar a situação, e auxilb 
com o nosilo dinheiro os bancos estran
geiros, os principaes autores desta. jogatina 
de cambios. 

Si não acreditasse na; honestidade do 
Sr. Presidente da Republica, narraria á. 
Cn.rnara o que tem sido esta. liq uidaçã.•> do 
Banco da Republica, depois <la dirocção do 
S1•. Peterson ; lembra apenas que em São 
Paulo grandes propt•ieda.dos, de va.lol' real, 
toem sido vendidas, por preços intlmos, O/JS 
amigos. 

Passando da ot•dom cconomica o finan
ceira, infelizmente tão anarchizada, con
fol'mo o orador já demonstrou, entr;mi. oro 
outros detu.lhes. Emquant•) o Sr. Presidente 
da Republica se deixava suggcstional', fasci
nado pelos elogios da, impt•ensa estrangeira, 
a industria do paiz definhava a olhos vistos, 
completamente abandonada pelos poderes 
publicos. E o que é mais lamentavel é que 
muitas dessas industrias, já com um passado 
lisongeiro,tinham vida propriae só mesmo as 
consequencias de urna crise terrível as 
podiam attingir. 

Deixando ess~t materin., que aliás o1ferece 
campo vasto para largas cogitaçõcs;o orador 
vae analyzar um outro ponto do parece1' da 
receita. 

Não precisará fallar na desordem . que 
vae pelas repartições de fazenda, porque ella 

resalta do proprio parecer e nem tão pouco 
no serviço do imposto do consumo, tão irre
gularmente feito; um outro ponto mais im
portante attrahe a attenção de todo aquelle 
que compulsa este parecer: é a exaggerada 
libe1~alidade por parto dos poderes ·publicas 
na cobrança dos direitos do importação. A 
isencão desses direitos :tttinge a uma respoi· 
tavel somma. · 

ObsGrva o orador que no numero dessas 
isenções notCLm-se àté scenarios para com· 
panhias lyricas, estatuas para collegios sa
lesianos, etc., e extraordinarios favores 
para .companhias de mineração, as quaes 
não dão p1•oveito algum ao paiz, nem muito 
menos á zona onde se acham installadas. 

Desta ma o. eira jamais poderão ser arreca
dadas as rondas publicas; e o orador já não 
a.ppelta mais para os sentimentos de justiça 
que devem caracte'!'izn,r um governo demo
Cl'ata, appella pª'ra apropria honorabilidade 
desse góverno. · 

Refere-se em seguidn. á creação de novas 
alfandegas H ao laboratorio de analyzes, an
nexo á Alfandega da Capital, censurando o 
modo porque é feito o serviço nessa. depen
dencia. fiscal, que,além do caracter financeiro, 
tem grandes responsabilidades pelo lado da 
hygiene. _ 

Pensa que o Sr. relator devia, ao tràtar• 
<lessa repartição. formular aJgumas con ~ 
clusões ou mesmo um p1•ojecto tendente 'i}. 

melhorar essa irregulal' situação. 
Depois dD se referir á falsificação do café; , 

ú:t.dttsh·ia esta quo infelizmente está sendo lí1r
gamento explorada,com especialidade aqui na 
Capitn.I F'otlet•al,o orado1• observa que aquillo 
que ô o normal no orçamento de todos os 
pttizcs o Sr. relator apresenta como um. ti
tu lo do bcnmnerencit~ ao Governo: trata-s o 
do oquilihrio oJ·çu.montttrio. · . 

Esso symptonm ó dosola,dor. 
Apoz<tt• tle u.vançado em annos, o orador 

tem .aind:L a mesma, fü na Republica, fé que 
o animou c furta.leceu no . tempo da propa
g<Lndn,. E' preciso quo imitemos o nosso 
illustr•e patricia Sttntos Dumont. Deante do 
insuccesso de sua segunda experiencia, al
guem lhe perguntou: que pretende fazer 
agora? E elle respondeu: «Recomeçar.» 

Recomecemos, pois, a propaganda da Re
publica, exclama o orador, e tenhamos fé 
que ainda havemos de ver nossa Patria des
pertada do letbargo em _que se acha, 
occupando um logar digno ao lado das na
ções civilizadas do mundo. 

(Muito bem; muito bem. O orador e muito 
abraçado e felicitado pelos seus collegas.) -

Fica a discussão adiada pela hol'a. 
Comparecem mais os Srs. Urbano Santos, 

Carlos Marcellino, Sá Peixoto, Antonio Bas-
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tos, Indío do Beazil , Luiz Domingues, Ani'lio 
de Abre~t, Thomaz Accioly, Virgílio !3rigido, 
João Lopes, Fra.ncisco Sá, Trindade, Ermirio 
Coutinho, Teixeira de Sá, Gon'les do Matt.os, 
Pereira de Lyra, 1·Ialaquia.s Gonçalves, Mo
reira Alves, Esmeraldino B<tndeira, Elpidio 
Figueiredo, Pedr·o· Pernambuco, Affonso Costa, 
Epaininond<l..S Gracindo, Araujo Góes, Jovi
niano de Carvalho, Syl vio Romero, Cast!~O 
RebeUo, Neiva, Mítton, Tost<t, Paula Gui
marães, Tol untino do .3 Santos, Paranhos 
Montoncgr;), Galdino Lorot ), Pinheiro Ju
nior, José iiionja.rdim, Hem'ique Lagdcn, 
Nelson de Va.sconcellos,.Vil'iato Mascarenhas, 
Fmncisco Veiga, l,ámounier Godofredo, May
rink, Eduardo Pimentel, · Lamartine, '1\Ioreira 
da Silva, Bueno de Andrada, Alfred.o Ellis, 
Azevedo :Marques, Ovidio Abrantes, Bene
dicto de ·Souza, Lindolpho SoPra, Alencar 
Guimarães, La.menha Lins, Soares dos Santos, 
Angelo Pinheiro, Germano Hasslochm, Fran
cisco Alencastt·o, Vespasiano de Albuquerque 
e Alfr~do Varella. -

Deixam de comparecer, com causa parti
cipada, osS1·s. José Boiteux, Pedro Chermont, 
Rodrigues Fernandes, Guedelha Mourão, Au
gusto Severo, Pereira Reis, Silva Mariz, 
Cornelio da Fonseca, Estacio Coimbra, Ma
noel Caetano, Vergne de Abreu, Augusto de 
Freitas, Marcolino Moura, Dionysio ·Cor
queira, Sampaio Ferr;~z, Raul Barrozo, Mar
tinha Campo·s, Custodio Coelho, Pereira dos 
Santo;, Aureliano dos Santos, Rangel Pest:~nt, 
Estevão Lobo, Oarnei:'~ de Rezende, Necesio 
Tavares, · Antonio Zacharias, Arthur Torres, 
Lindolpho Caetano, Rodolpho Paixão, An
tonio Cintra, ManoeL Alves, Xavier do Valle, 
João Candido, Franciseo. Moura e Pinto da 
Rocha. · 

E sem causa os Srs. Albuquerque Serejo, 
José Euzcbio, Cunha Ma1·tlns, .João Ga.yoso, 
Joaquim Pires, João Vieira, Augusto .Ft>ança., 
Rorldguos Lima, Eduardo lt<Lmos, ·José Ma.r
collino, I.rineu Mn.chado, 0Ecar Godoy, Sá 
Freire, Barros Fr<Lnco Junior, Antonino 
Fia.lho, Lourenço Bap ~islia, José Bonifacio, 
Monteiro de Barros, MontGiro da· Silveira, 
Henrique Sa.lles, LiodoLpho de Magall1ãcs, 
Nogueira Ju:i:lior, Padua Rezend~, Luiz PJza, 
Bar·bosa Lima, Mal'çal Escob:1.r, Victoríno 
Monteiro, Rivada via Corrêa e Campos CttJ'-
tier. · 

Passa-se á 

O Sr. President-e- Tem a pa
lavra o Se. Adalberto Guimarães. 

O §r. Adalberto Guimarães 
- Sr. Presidente , _meu constrangimento, 
vindo occupar a a.ttenção da Camara, com a 
incompetcncii1 que todos me conhecem (não 
apoiados ) sobe de ponto, tendo de succeder 
nn, tribuna ao illustPe representante de 
S. P <mlo, depois do brilhante (liscm•so que 
acabou de proferir. 

Mas sou forçado a emittir minha, opinião 
a l'espeito do lWojecto em deb:J..te, por isso 
que não me·cttlaram no espírito as·razões 
apr·esentu.das hontem em defesa do mesmo 
projecto pelo illustre representante de Mi
nas, cujo nome decliJl:o, Sr. Alfredo Pinto, 
sem prévia vcnia, porque S. _ Sx. sabs qué 
não o faço sinão com muita consideração e 
muito respeito aos seus talentos. 

0 SR. ALFREDO PINTO - Agradeço mu~tq 
a V. Ex. · 

0 SR. ADALBERTO GUillfARÃES- Sr. Presi
dente, _minha posição contra o projecto 
n. 105 A justifica-se tanto mn.is quanto eu 
fui daquelles que coml)atera.m o anno passado 
igual projecto, que não teve a acq_uiescencia 
do Senado, e por isso admiPa-me que seja 
hoje da iniciativa daquellaCasa do Congresso, 
sem que tivessem occorrido razões que. o 
motivassem e reclamações que justificassem 
a imperiosa e inadia vel necessidade de um 
3° official do registro geral de hypothecas 
nesta Capital. · 

O pa1•ecer apresentado pela honrada Com
rnissõ,o de Constituiçã.o, Legislação e Justiça, 
refere-se <t necessidade de maior celeridade 
na execução deste serviçQ, o é justamente 
com c8se flmdamento que o honrado reLator 
o justificou h ontem longmnontc na ttd.!mna. 
Mu.s o que se evidencia. dos docmnentos, não 
só publica.dos n:t imprensa desta Capital, 
como tu.mbem tra,zidos ao conhecimento da 
C uma t•a polo meu honrado companheiro de 
bancada., o Sl'. Tosta, é que essa celeridade 
não estti, compt•omcttida com o funcciona.
mcnto dos dous serventuarios presentemente 
em exeecicio, como dentro em pouco terei 
occasião de mostrar, relendo esses do-
cumentos. · 

-Citmpre-me, desde que tomo em conside
ração o discurso proferido pelo meu honrado 
collega o Sr. Dr. Alfredo Pinto, assegurar a 
S. Ex. que era desnecessaria smt declaração 

. SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA de que o interesse individual a que se tem 
. .illudido nesta Casa a proposito deste projecto, 

E' n,nnuncial1a a continuação da2a. discussão nenhuma relação tem com S. Ex., (apoiados) ~ 
do pro,jccto n. 105 A, de 1001, do Senado, a quem todos ützom inteira e completa jus
cl'oamlo no Districto Fmleral mais um ofllcioj tiça, mas n.o mesmo tempo, com toda a 
de t'cgistro do hypothccas, com a designação fl'anqucla, sem quccom eUa queira melindra 
de terccü·o. · o meu illustro collega, devo dizet• que nã 
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posso acceita.r as razões de ordem publica Mas, quem foi que reclamou contra o scr
allegadas por S. Ex. cmjnstificaçã.o do pro- viç~o actual, como tem sido e ú <tctual.mente 
· t executado. demonstando quo niio !la a. pt·eJCC O. 

c ~sa CClleridade ? 
O SR. ~LFR~D?_ ~INTO,- ~l~ ap:esentei Absolutctmentc ninguom, e aquelle a quem 

documento., para JUStificar o pai eeer. mais do perto interessa, porque é um da-
O SR. ADALBERTO _GUIMARÃES- S. ~X. qucllc..; feridos pelo projecto, . O di~~irlcto 

declarou que as razoes do ordem pubhca, I cidacl:"io qun exerce o cargo do tabelllao · do 
são: o augmcnto d<t população e riqueza primeiro officio do registro gern.l destaCa
de.:;ta capital, a celeridade n~s registros e pital, nos fo n1ecc, em abundancia, documen
até a m:l divi~·ão circnmscripclOnal dos dons tos que demonstram h•t•cf'rilg:,,vclmentc que 
cartorios. Mas essa mzão de <1ugmcnto da. 0 serviço é feito· nm dht o com a prcci;a. 
população e augmento d<t riqueza nã,o l)Óde celeridade. 
proceder. Si ainda estivesscmos no regi- Si não vejamos: tenho aqui, em primeiro 
men da divisã,o qué vigor.a:vn, no tempo do loO'Ltl' uma certidão extrahida elo arcllivo da 
impel'io, a razão podia cala.r no espírito da se~retaria, da. Justiça, a requerimento du.
Camar<t, por isso. que, dado fclizment~ o ad- quelle serventna1·io, dtt qual se evid~ncia 
vento ela Repu bhca, nem uma duv1da h a, não ter sido até o presente levada all1 ro
que houve accrescimo do riqueza e <le popu- clamação aJguma contra o regular funccio-

- lação nest.a. Capital ; ma.s esse accreseimo namen to do re.• ... isiro de hypotllecas. 
de Pül)Ulação e esse augmento do riq uoza A certidão la seguinte: 
detorminar<tm jê"t a divisão em dous do unil o «Em cumpl'imonto elo despG.cho supra, cor-
oftlcio ele registro de hypotheca. que atü tifico que, rcvlmdo os reltdorios da. Procm~a.
cntão existia.. (,lpo;:ados; apadcs). doria. 0 Sub-Procura.doria ua Republlca no)to 

Com elfcito, no tempo do Imperio, ou até districto, com ret'erencia aos ox<Lmes a que 
15 d? novcml~ro de 1889, existia, apenas ;um se-t.em pro.ced~do nos divers ;s. ca,ytol'io:3 dos 
offic~o d1; registro geral de llypothecas. Esse oflieios de JUSttça do mesmo (lJstriCto, consta 
oftlelO fu1 desdobrado em dous por causa, · do sobee os do rerristro de hypoi;ltecas, no rela. · 
augmento da ric}uoza. e da população de 1889 torio do sub-p;ocura.dor, de 20 de ,ja.neiro de 
para cil.. mil oitocentos e noventa e oito, ultimo que 

Depois dessa divi::;fio, en pergunto: houve se occupou do assumpto, o seguinte: «Todos 
- augmento de l'iqueza, de 11opulação? ao con- esses livros, tanto do pl'imoiro, como do 

tmrio, absolutamente, não. seaundo cartorio, se acham revestidos das 
O SR l\IoREIRA Ar;n~s - Riqueza não ha, fo~n~alidados . legaes e . oscrivturado con~ 

porque estlunos nt~ misería. assew, cumprmdo me accrcsce~ ta. r que noto1 
: - , muita ordem . quer no serv1ço, quer na 

~~R. ADALn~~,RTO 9,~l!IIARAES- q . ~ue e guarda dos papeis.» Qna.nto. á sogu:nüa, parte 
ym ~l.td,e,. o qu~. s,e alle'? <~. todos os dws.pa_;a da petição, não consi;n, nu. Du•ectorw. da Jus
JUStJ.~~~;L ou~r <ts medu_l<~s d?o· e~~nom1a, e. a tiça desta Secreb,lia do E~tado nenhuma r·c
poulC.," publwa, a. CJ. uD.sl md1,.,en~1a de t?das ela mação contra 0 sernço, quer de um, 
as cl<~s:es. e por 1sso estra~1ho que S~Ja a C\ICr do outro dos referidos ca;rtorios de re
~~:q$a~·'~? l~o. augment~ (la r1~~~za I_JUlJllC.<t.~t iistro hypot.lwcario. E ou, Antonio N:1\:arro 
~a.z,~~ (,t~,pit.LI, o .mottvo qua::;I umco p,ua, da Fonseca,, terceiro officlal da Secretaria do 
JU~ti.l~~;~:· ~:-;t.o pro,Jecto · :- . . Estado d<t .Tn::;tiçn e Negocias Intcriorc::;, ~assei 
}~c1 e:s~I~n-~ .. de ~op_~1laçao .nestes ult!m?s <t pt•esento ccrLídão, que} va~ . auth.entimu~a · 

<lcz .~nntls . d1z-no:s ox,tc~amc~1te o contiar1o pelo dircctor da primcit•a sect:a.o u:1 Dtrcctorm 
o roeer~ec~uncnto procedHlo atnda. ha pouco da .lustiC!~ da mesnm sccro~n.ria. Capit:ü 
nesb CapiLa.l. FedGral, em 15 do ,junho de 19(Jl.-Servindo 

O .)R. ALFREDo Pli'\1'0-Erra(to. tlc diroctor d<t p secção.- .tlrthw- Adauto 
O SR. ADALBERTO GUDIARÃES -- Et'l'ado, CasteUo Branco». 

<lü·-:;:e-ha, porque "não ü possível quo a po- E~ta ccrtidilo, quo se refere aos relatorios 
-})lllação tenha, decrescido. mas o quo nín- apresentados pelo . sub-procurador . gc~al elo 
guem demonst1·ou é que ella tenha augmen- district·J, a quem 1ncumbe a fiscallzaçao dos 
tado, e o que se deve, portanto, concluir é officios de justiç~-· .. 
que ella tem, quando muito, Se COl1SOI'VallO O SR. ESMERALDINO BANDEIRA- E que é 
nas condif;ões do penuhimo dccmmio, som um runccionarío distinctissimo. 
<\iteração sensível. 

Jtt vê, Se. Pl'esitlentc, que é_ muito Íl'l1.gil, 
a jnstltlcal;iv;,, d:J augmonto de po1mlar;iio na. 
Capir.<tl Fudetai. 

Celeridade dll.s pu lJlica<;.ões, celeridâdo do 
- t.ra.batho do registro ? 

O SR. ADAr~BEH.'l'O GurMAHKEs- ••. que é 
um funccionario ·distiilctis~üno, a.cim<L de 
q ua,lquel' suSl)Ci ta, in c<tP.~LZ de benevol.cncia.::;, 
11uando se trat<t <lc atte;:;tar o bom dedcrnpe
nho d.a.s funcçõcs de qualquer serventuario, 
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o illustre Sr. Dr. Gauricl Luiz Ferreira, autodza.ção, de que tt·ata o v~rt. 81 elo regula
esta ccetidão, dizia cn, está confirm<~da por monto n. 370, de 2 de maio de 18!JO, afim de 
<1tt~cstado de S. Ex., que se rorere a, cxet'ci- pa.::s~~rcm os sub-officiaes as certidões in
cio po~Jter]op ao fJCU ultimo relatDrio de 1898, dopendentemente da subscripção dos officin.~s. 
por isso que esse attestado é do corrente Neste.s termos respeitosamente pede dcfeL'i
a.nno, c nellc S. Ex. diz : monto. Rio de Janeiro, 8 do julho de l !)01.-

« Assim, com relaç~ã.o aos diversos -iten~s da JacTo Kophe,official do Registro Gcra1no 1° Dis
petição retro, o q11e posso fazer simples- tricto. 
incntc e a.ttestn,r que C'1ua.ndo inspccdonoi Al;testo que por ,nenhum dos oíliciacs 
pela ultima vez o cartorio do registro de do RegUtro Geral existente ne~t0 Di )trido 
hypothccas a cargo do requerente, acl1ava- foi-me requoricla a autorização a quo soro
se clle provido do pessoal ba.stantc o em dia fere o n.rt. 81 do regulamento n. :oo,dc 2 de 
a escript.uraçã.o. Posso ta.mbem a.t tcstar que maio de 1890. Rio, 8 do julho de 1901.-JoJ·g~ 
nunca me foi apresenta.da rechmação ai- de Azevedo Segurado. -
gnma sobro retardamento do scrviç,o no Ora, aqui estão dons elementos poderosos 
mesmo- cartorio, do~de devo concluir' que de pl'OV<~ de que absolutamente não ha 
nãq é superior ao trabalho do pessoal cmprc- accnmulo de serviço, não ha retardamento 
gado ao seu desempenho. · de tra.balho, e, pol't<mto, não é exacta a no-

Rio, lO de jnlho de 1901.- O sub-procura- cessidacle de dar celeridade a esse serviço. 
dur, Gabriel Lui~ F'e1'J'ei?·a.» (Apoiados). 

Ora, Sr. Presidente, nã..o ha re.>post<l. ma,i;, Entret~nto, _outros, c não menos va.lio.':l~s 
c·üccrorica documentos, sao os que nos fornecem os clt-
, · "' · · · . versos ta.brüliães desta Capital, cada um doi! 
O SR. EsMERALDINO BANDEIRA- E trem-· quaes re.,;ponde á. pe1·gunta que se lho faz 

chante. sobre .o bom andamento do reg-istro, nestes 
O SR. ADALBERTO GUIMARÃES- • . • aos termos : o do lo cat•torio: 

que allegam a neco:::siclade do accelorar o « Ao cidadão ta.bcllião do to oficio da. Ca
serviço, do que esta dada pela. autoridade pital Federal. Pede o aba.ixo a.ssignado q_uc 
mais competente, quo é aquella a, quem in- lhe declare ao pé deste si os titu·lo::; submet
cumbe a fiscalização do mesmo serviço, affir- tidos, e as informações solicitadas, ao Re
mando sua, completa regularidade c prcs- gist1·o Geral do 16 distl'icto lle.~ta Capital, 
tem. por.scu intermedio, soft'rem demorn. na sua. 

Mas ha outro documento do não menor im· expediçã.o. Rio de Janeiro, 15 'lo junho do 
pol'tancia. 1901...;... JoiíoKopke. 

St\bc V. Ex., Sr. Presidente, quo pelo Illm. S!'. ta'oelliãodo 16 oillcio do rcgist.Po 
art. 81 d) regulamento 'lllO baixou com o Geral de I-Iypothecas.- Os pttpois envia1lo~ 
dccecto n. 370, de 2 de nu i o de 1890, os por mim ao seu cartorio não solfeum ,}o
officia.c~ do regi~tt'o, da.do o a.ccumulo de mora, na expcLliç'ã.o. Iüo de .Ta.noiru, U do 
serviço em seus ca.rto1·ios, poderão pedir junho de 1901.- Dw·-io CMnlw, tabelli<:io. 
permissão para que O:) sub-olficiac:~ passem O 2° officio respondo dcs~e modo : 
certidõl:s indCl)Ollllcntemcnto de subscripçã.o « Illm. Se. Dr. J oã.o Kopkc. Respondo : 
dus mesmo:l otnciaes. Sofrrem apenas a demora indispensa vol :1. 

E' uma providencia legal parv.o ca.:SO de cxpedir;ão, porquanto os serviços do cal'Corio 
ufUuencia de -Grn.balllo nos registros. de V. Ex. são promptamento feitos. Rio, 

Ora, si esse accurnulo e:dsGis5e de fôl'ma. a 15 de junho do IGOI.- Victm·io dct Costa., 
determinar o retardamento do serviço ; c,- t:lbellião do 2° o,fficio da Capital Federal. 
consmtttentemcnte a. inspiear-no3 <t necessi- O do 3° : 
datle . da divisã.o dos c<~rtodos, certamente «Respondo: os titulo;~ aprc;:;ontados ao l'O-
ostc official do registo, ou o seu companheiL·o gistro geral do lo districto desta Capital 
teria solicitado do presidente da Ca.ma.ra não soffrem a minima demoea na stm expc
Civil do Tribunal Civil o Criminal essa pro- dição. k; informações o certidões soUcitadas 
videncia es~atuida n<t lei ; cnteêtanto, o são immediata.mente · dadas, tornando-;~e 
que attesta. o honrado magistrado, juiz assim digno de elogios, respeito e con~ide-

. presidente da Camara Civil do Triuu- ração o official redpectivo. Rio de J<meiro, 
nal Civil c Criminal é o seguinte : 14 de junho de HJOl.-Evaristo Valle ele 
«Illm. Sr. Dr. juiz presidente da Camara Bar1·os, tabelliiio do terceiro officio.'> 
Civil do Tribunal Civil e Ceirninal-0 oflicial O serventuario do 4° oflicio re3ponde pela 
do reghtro geral do 1° distrkto desta C<1pi- negn.tiva, isto é ... (lê): .· 
tal pede a V. Ex. ClttC se digne cci·titicar a.o «Respondo pela. nega.tiva, isto. ê, os titulos 
pé desta si, poe q un.lqucr dos dous oflicios submettidos u.o registro gora.l do lo ~·egistro 
existentes, j<t foi l'Cllnerido a V. Ex. por afllu· desta Capital não soll'rem a mínima dcinora 
encla uc traiJallwnus re:::pecti vul:l regi:';tl'us, <~ na, sua. expedição. As inl'onuações S•)lidLad\l,~ 
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são immediatamente satisfeitas, tornando-se 
assim designado elogios o detodo o respeito, 
estima e consideração. E' esta a fiel expre.>são 
da verd<\de. Rio de Janeiro, 14 de junho de 
1901.-Antonio Joaquim Cantanheda, servcn
tuario vitalício do 4° officio e tabellião de 
notas.» 

O do 5° ; 
«Ao ciàadão officia1 do registro de 1 o officio 

desta Capital Federa,l-Efn resposta ao pe
dido supra, cumpre-me declarar, a bem da 
verdade, que, quer os títulos submettidos a 
registro, quer as informa,ções solicitadas, 
são promptamente prestadas. -Rio de Ja
neiro, 14 de junho de 1901.-lbmkim Jlfa
chado. 

O do 7°: 
<tCumpro-me declarar, a bem il.a verdade, 

que os títulos submettidos e as inform<Lçõos 
solicita,das, por meu intermedio, na quali
dade de tabellião interino do 7° officio, ao 
Registro de I-Iypothecas do lo districto, de 
que V. S. é muito digno official, não soffrém 
a mínima demora na sua· expcdição.-Ca
pita1 Federal, 15 de junho do 1991. -
Manoel Mendes de Souza, tabellião interino. 

Ora, si reclamações pudessem surgir con
tra a demora na expedição das informações 
solicitadas, ou no preparo dos registros, 
estas reclamações naturalmente viriam dos 
varios serventuarios dos differentes carta
rios de tabelliãos desta Capital. (Apoiados.) 

Entretanto, são todos elle.'l, sem excepção, 
que declaram que as suas solicitações siio 
í'ttcil e promptamente .~atisfeitas. 

Portanto, por este argumento se evidencia 
que não é absolutamente nece.;sario um 3° 
ofllcio do registro gerai do hypothccas, para 
maior celeridade, porque essa celeridade se 
dú. actualmente. 

O Sn.. ALI?REDO PINTo-Entretanto o Se
·nado não acceitou essas reclamações. 

0 SJt. ADAWERTO GUillfAltÃES - Crei;), 
Sr. Preshlcnte, to r demonstrado que, ao 
eontPario do quo allegam :t Commis;;ão do 
Legislação e Justiça., em sou parccc1•, e ·O 
honrado I·elator da mesma Commissão, em 
seu discurso de hontem, o serviço .do re
gistro é feito com a devida presteza c a 
maior celeridade. 

Portanto, este quo é o fundamento capitàl 
do mesmo projor:to, não o justifica absoluta
mente. Mas o honrado )'elator do parecer, 
indo além do Senado, que apenas justifica o 
projecto pelo supposto n.ugrnento da; riqueza 
e da população da Capital Fedm'al, procurou 
justificar o projecto 105 A, com a má divisão 
territorial dos actuaes districtos, que acon
selha, disse S, Ex. , a u.dopção da niedich.~t. 

Com elfeito S. Ex., hontem, além dos ar
gumentos que desenvolveu longamente em 
seu discm's~, exllibiü um mapJ>:t, com o qml.l 
pretendeu aemonstl'a.r que a m<Lior parto do 
territorio .da. Ca.pit·1l Fcdeml pertence ao 
lo officio get•al do registro de hypothocas, 
dando-se perfeita desigualdade entre os dons 
funccionarios, e, portanto, ser da maior 
.e tnida.de, concluiu S. Ex., a c reação deste 
3° officio. 

0 SR. ALFREDO PiNTO dà um aparte. 
O SR. ADALBERTO GUIIIIARÃES ----: Ouvi 

perfeitltmente o discurso ele V. E.x:. hontem c 
tenho ainda pal'a am:p;trar-me o resumo do 
mesmo discurso, publicado no D·iar·io do Con
gJ·esso. 

«Apresenta ainda. dados estatísticos e um 
mappa do districto p~wa evidenciai' que o 
projocto obedece tamb ;m a esses princípios 
de equidade, porquanto a actual divisão dá 
rantagons excessivas ao 1 o cartorio sobre o 

2°, pois que, emquanto aquelle com uma 
zona muito mLÜOt' fez 35.168 registros, o 
outro f0z apenas 17.534.» 

Ora, Sr. Presidente, nihguem dirá que se
melhante argumento tenha o minimo valor, 
a menol' procedi;mcia na justificação do 1)ro
jecto cre<\ndo um novo or-Iicio do registro. 

Pois,porquo a desigual divisão do territorlo 
dos dons officios existentes detet•mina a 
desigualdade da respectiva renda, o remedio 
será a Cl'eação de um terceiro districto ~ 

A boa 1;azã.o está mostrando que _a solução 
seria outra. 

0 SR. ESliiERALDINO BANDEIRA- Apoiado. 
A.conclusão 'não o.3tá de a.ccordo com as pre
missa'!. ( :1poiados.) 

O SR. ADALDI':R'l'O ·GulliiAHÃEs- Em pri· 
meiro logar cu, absolutr.qnente, não jus1iifi.co 
a creaçã.o do 3° officio. Nem mesmo 'essa in
justiçn. parece que t>e Mt, desde que não ioi 
o ~o official do registros de hypotheca" qnem 
trouxe <t roclamaç:1o ao Congr•osso on quem 
quer qnc seja contr·a i1 actual divisão terri
torial. 

Mas, repito: ainda quando sõja vorda.<Je 
quo essa divisão .é assim tão desigual, que 
f'ttvoreco extraordinariamente o primeiro 
em prcjuizo do segundo, o quo se justifica; 
ria era um projccto tornando essa divi-;ão 
mais igual, de Jôrma a equiparat7 a renda de 
uma á do outra ; não a creação- de um 3°, 
que virá ficJ.r mal a,quinhoado, aquinlwando 
mal os dons existentes. (Apoiados.) 

o sn:. ~.!'FR~DO PJ~·ro. :::- lilto significa que 
a subdtvisao nao preJudtca, os funccionarios 
existentes; díi perfeitamente para que os 
tres subsistam. A intenção do relator foi 
demonl'Jtrar isto , 
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0 SR. ADALDERTO GUIMARÃES- Sr•. Pre· 
sidente, como quer que seja, a duvida é evi
dente; não está absolutamente demonstrada 
a necessidade da creaç.ão de um 3° officio. 

Si em favor dessa creaçãoha ,por um lado, 
a iniciativa do Sena.do,quo, é d~ Cl'er, esteja 

_ sempre inspirado no interesse :publico, ~or 
outro lado nós temos documentos de valor m
contestavel que acabei de ler, apeza.r de es
tarem publicados no Dim·io do Congresso, e 
que demonstram que não são procedentM, 
que não são justas e verdadeiras as razões 
em que se- bascíou o Senador para adaptar 
esta emenda. 

Nesse es ~ado do duvida, portanto,desclc que 
_ o meu honrado colloga deixou pairar sobre 
esses documentos uma suspeita de graciosi~ 
dade... · c • 

0 SR.. ALFREDO PINTO - Absoiutamente 
não disse que era gracioso. - · · 

0 SR. ADALBERTO GUIMARÃES •• , obtidos 
como foram por solicitação da parte interes
sada no assumpto, é rn.zoavel a adopção do 
requerimento apresesentado pelo meu hon
rado companheiro de bancada, o ~r. Tosta, 
no quat pede S. Ex . . varias informações 
pol' intermedio da Secretaria do Interiór e 
Justiça, informações que habilitarão a Oa
mara a decidir com perfeito conhecimento de 
causa. (Apcwtes.) . 

Si a necessidade dessa creação não é de 
modo ·algum urgente, por isso que não é 
exigida po1• aquelle que devera i•oclamar 
pela celeridade do serviço, não ha; razão 
para que se adie o debate desta maieria, até 
que, pelos canaes competentes, veriha.m as 
informações solicitadas pelo honrado Depu
tado, o Sr. Tosta, que hão de o~clarecer 
perfeitamente o assumpto e habilitarão a. 
Camara a votar côm acerb e perfeito cophe
cimento da mataria. 

Esse requerimento ó longo o_ demonstra 
ainda uma vez o cuidado e o zelo l-oiu que o 
meu honrado companheiro de bançada, o Sr. 
Tosta, se occnpa dos assLtmptos -·trazidos a 
doba.tc; mas, por isso mesmo, as informações 
solicita.das serão as mais completas pos
siveis. 
· Mas, Sr. Pro:!idente, prevendo todas a.s 
hypotheses,admittindo quo a Cama.ra acceite 
os documentos àpresentados e por isso dis
pense, como aliás pensa o illustrc relator da 
Coriimissão,as informac;ões solicitadas, admít· 
tindo que a Camara ~esteja inclinada a crear 
este 3° _ offlcio, pergunto : qua.I foi a razão 
de ordem :publicã, que determinou a ultima 
parte do art. 1 o .do projecto ~ 

Si o interesse publico exige a creação desse 
3° officio, e elle tão imperioso e urgente que 
tenha determinado o ultimo período do 
art. 1°, nestes. termos-« o :primeiro provi-

rilento-deste 3° offi.cio será. feito independente 
de concurso »? -

0 SR. ALFREDO PINTO - As primeiras no 4 

meações teem sempre sido feitas assim. 
0 Sa. ADALBERTO GUIMARÃES - Não h a. 

ra.zã.o para se abrir uma e~c.;pçã.o no modo 
do provimento dos varias officios ele justiçn., 
estabelecendo-se no projecto que acabo de 
lêr. 

O Sa. EsM!i:RALDINO BANDEIRA -Não :vejo 
razão nenhuma de ordem publica para que. 
não se exija. o concurso. • 

0 . SR. GERMA..NO HASSLOCHER - Neste 
ponto. estou de accordo com V. Ex. (llà ou
tros apartes.) 

0 SR. ADALBERTO GUIMARÃES-Sr. Presi
dente, absJiutamente não alludi ainda a in· .· 
teresse de quem quer que seja. -

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA-Na minha. 
humilde opinião, V. Ex. tem discutido per-
feitamente bem. _ 

0 SR. ADAL'BETO GUIMARÃES-Tenho com
batido o projecto com documentos que de
monstram a sua desnecessidade, e ao con
~rario do que atfirmou o Senado o affirma a 
Oommissão de Justiça desta Qasa, parece 
que nada ha q_ue o justifique, nem o allegado 
e fantasiado augmonto de fortuna. ou do 
população, nem a insutficiencíu. de serven
tuarios compromettendo a celeridade do ser
viço. 

0 SR.. ESMERALDINO BANDElRA.-Com relação 
ao augmento depopulação,a estatística prova. 
o contrario, e quanto á celeridade, temos a 
prova em contrario que é dada pelo fiscal. 

O Sa. ADALBERTO GUIMARÃEs-De facto, e 
eu já me referi ao ultimo recenseamento. 

A lei sabiamente providenciou, como tenho 
demonstrado, para o caso de accumulo de 
serviço,·dando ao official encal'rogado do re
gistro a faculdade de pedir ao jliiz !lo direito 
da.comarca, ao juiz do civcl, nas ca,pitaes, 
autorizaçlí.o para. encarregar um dos sub
officiaes das certidões inúíspensavois. 

Com esta. providencia estar{t sanàda qual
quer dítficuldade que, porventura, possa sur
gir por affiuencia de trabalho e nada deter~ 
mina, cOiilO se quer, a divisão de c<trtorio ou 
a creação de mais um Ioga r. 

Não sei, nem gneró saber _ si e~te projecto 
aproveita a este .ou áquelle funccionario; , 
mas o que é verdade é _que causa estranheza. 
que nesse projecto se detm•mine que o pt·e· 
enchimento desse officío seju. independente 
de concurso, o que é uma excepção_ aberta 
ao principio geral que regula o provimento 
de officios, o que absolutamente não se jus~ 
tifica. 
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Foi por isso quo, n:'io ol)s/.ante votar pelo Não se diga tambcm que <~. cxtram·1linario 

a :liumeuto dtt discn~são, isto é, polo req uct·i- falli1r-se sobl'e o ultimo artigo de um projecto, 
mento do Sr. Tosta, l'ol·mulei a emenda porque desse recurso parli1mcnta.r notaveis 
nos seguintes termos: homens políticos teem us::tdo,mcsmo qnando 

«Ao art. Io-Supprima.-se a ultima parto, não se encontraram na. situação que fui rc
onde se diz: o pl'imoiro provimento (lesse serva.da a.o orador e á. qua.l j<t se rnfm•ín. 
terceiro oftlcio wr<í. feito independente de Toda a Casa comprehendo o subido valor 
concurso.» · desse artigo, o no caso vertente 6 cllc de 

grande alca.nce. 
Remctto ;i, Mesa. a minllí1 cmend't, qnü !1<1 Si se r)revaleco dessa opportunidade, 6 

fórma. do Regimento scr(t submetticl<t á pa.ra nií.o pedir uma explicação pessoal, o 
Commissã.o de Legisla,ção c Constitui;;ão, o 11ue poderia fa.zer desde q_uo seu illustre col
ostou certo quo ella. a a ·loptar<'L, ·restabclc- lega fC~í injusto para com o humilde orador 
cendo a disposição legal que reguht a ma- ~(lizondo que não apresentava argumentos, 
teria. limitando-se á leitura dos trechos da repre-

0 quo não quero é que pareça que ha da ::;entaçã.o do lo official de hypothecas, quando 
minha parte proposito de protcllar a dis- · dolla sómente attendeunão ás palu,vras, nem 
cussã.o deste projecto. mesmo aos argumentos, mas aos documentos. 

Limito-me, poi::;, a estas considerações, Pal'a mostrar a sem ra.zão commcttida 
tendo justificado, do modo por que mo foi pelo nobre Doputa.do quando av<LDçou quG o 
possivel, me>u voto contra o projecto, por orador não teve argumentos em favor da . 
sua manifesta. desnecessidu,do, e ainda pela causa que defende, lê o resumo do seu dis
grave injustiça que com olle se faz ao.3 curso publicado no Diario do Congresso de 24. 
dignos serventna.rios, que dão <\o tl'a.balho Argumentação houve,embora sem o emprego 
do registro get•al de hypothecas o mais cabal da linguagem technica, porque nã.o é um 
desempenho, som reclamação c sem protes- jurista, e o assumpto é de feição a ser dis-
tas do publico. (Muito bem; ?Jwito bem.) cu tido por profissionaes. 

Vem (~ Mesa, é lida. a.poiada e posta. Seus argumentos pJdem ser classificados 
conjnnctttm~nte em discusssão, a seguinte como fl·ageis, mas nem por isso deixmn de 

EMENDA 

Ao p1·ojccto n. 105 A, de 1901 

Ao a1•t. 1. 0 Suppr·itna-se <t ultima parte, 
ontle ~o diz : o primeiro pt·ovimcnto desse 
tcr•ccit•o oiJlcio scr<L feito indcponJ.ente do 
COllCUl'SO. ; 

Sala d<~s so;;sõc:-;, 25 (~e setemb1•o de 1901.
Adàlbel'to Guúnm·(Tes. 

Ningucm mais pedindo a palavra, é oncer~ 
ratla tt discus:sã.o do art. I o. 

E' <tnnunciada a discussão do art. 2°. 

f) Sr. Nei,rn-Pcço a pal<Lvra. 

O S1·. Presidente-Tem a palu,vra 
o noln·o Dcput<L~o. 

O Sr. Neiva volta á tribuna para 
concluil' as observações que tinha a. fazer so
bre o projecto em debate, isto porque nn. 
sessão anterior lhe foi d~da a palavra om 

.. hora adeantada.; como então fez vm·. 
Não éJ.busar{L da attenção dos dignos col

legas que o ouvem, nem pretendo p1·otcllar 
a (Li:)cussão; apenas procur·a cumpril' o seu 
dever no desempenho do honroso mandato 
que lhe confiaram, tendo dcanto dos olhos 
tão sóm,)ntc o intere::;sc puhlit.:o. 

ser argUI)lentos; sophismas quo fossem, se
riam argumentos astuciosos ; pa1·alogismos 
scrhtm máos, seria.m e1·roneos, mas ainda 
oram argumentos; 

Pelo proprio resumo feito pela distinct<t 
red;wção·de debates, vor~se-ha. que sempre 
alguns argumentos, embora t<~rta.mudea.ndo, 
apresentou, ·como vae ler, e pede que no 
proprio rc:::;umo da.s palavras que est<í a 
proferil', sejam esses trechos tl'anscriptos, 
para defesa sua, nã.o como orador c muíto 
menos como insigne discutidor, mas como 
testemunho de que é l~omem do tr<tbalho, 
que lê, cogita, pede que lhe ensinem, appre
hende e, vacillante, embora, ·{nao apoiados), 
externa o f'eucto de suas lucubraçõcs. 

Eis os trechos : 

« Como prelinÚnar eilt.ahelece o se
guinte: uma medida de;Jsa ordem só 
devcri<L ~:ler po.:;ta em pratica, si hou
vesso reclamo por parte do publico, em 
solicitação ao Congr,esso, ou por pro
jocto apresentado pelos reprcsentanto.3 
do districto. 

Além do nada tc1' apparccido neste 
sentido, não houve referencia na Men
sagem em que o P1'esidente da Repu
blica imugurou os tl'abalhos do Con
gresso, nem cousa alguma a respeito 
consta do ·Relator lo do Ministro da 
.Justiça, nem neste anno, · nem nos 
<Lll teceden te:::; c tau to ptu·e.ce c1u0 o G o-



Câmara dos Deputados -Impresso em 21/05/2015 09:23- Página 13 de 45 

353 

verno não acquicsce a esse :projecto que, 
· <tpezar de ter estado em debate na Ca

mn,ra c no Senado um projecto de crea
ção. de 3° officib de hypothecas,- que 
felizmente teve alli o fim que devia ter, 

gulamento n. 370, de 2 de maio de 1890, os 
segujntes artigo.:; : 

-nem assim o Governo a eUe se referiu 
ab.30lutamente. · 

Entrando nU: analyse ·do quesito, faz 
SGniir que um dos mais compe_tentes _ 
para respondel-o é o sub-procurador dos 
Republica, no Districto Federal---:-e este 
a.ttesta. que pela inspe.cção ultima- da 
« cartorios de registro de hypothecas 
acha v a-se elle provido elo- pessoal b[!.S
tante o em dia a· escripturação ; attes
tando tambem que jâmais recebeu re~ 
·damação alguma. sobre retardamento 
do serviço ·da mesma esc:ripturação, 
donde conclue que não é superior ao 
tr<tb<üho do -pessoal empregado no seu 
desempenho. » -~ _ 

« Ao aparte de que o official só não 
pôde com o seu expediente, responde que 
ellc tem seus auxiliares escreventes, co-. 
mo teeni todos os cartorios; si fossem 

. estabelecer tantos cartorios quantos es
creventes em todos os officios de jus: 
tiça, então lm veda uma· legião de nota-
rios (1:iso). _ . · 

Cita em seguida, a opinião do Dr. 
Jorge Segurado..,...certificando que jâihais 
foi necessario autorizar os sub-oJiicia.es a 
assignarem n expediente do registr(). ·· 

Accentua ainda, como argumen.to a 
esse quesito, que ··a impt•ensa; ·sempre 
cuidadosa e prompta a satisfazer todas 
as roclamaç~ões, a ponto de até crear 
socçã.o cspecia1 para as reclanmções po
pularo.3, ,jú.mais tez . reclamaÇ\ão alg?-~a 
contra esse scn'viço ; e com a cert1dao 
mandada passar pelo Ministerio da 
Justiça, que lê na sua integra, pro~ 
va q_ue ·nunca ·o Governo:. 1:ocebe!l re
clamt~ção alguma contra esse serv1~.o; e 
chama a attençn,o ·par(l, V/ opinião do 
}wocurador da_ Repnblica que, em .seu 
cuidado relatorio ,depois do zeloso exa
me })rocedido, declara « que todos os li
vros dos uous cartorios toem as for
malidades .legae.s, são oscrlpt_urados 
com asseio, louvando a brdem·que en• 
conteou, não tendo jú.mais recebido ne
nlmma reclamação contra o serviço». 

Occupando-se da ma teria e referindo-se a 
disposições -que. poderiâm vil• a ser rev_?
o-adas lembra o orador, que no caso de_ nao 
~stardm os acbiaes officios . de hypothecas, 
attendendo ás exigencias de serviço publico, 
haveria na lei hypothccaria vigente pro.
·videncias q_ue attendessem ao desenvolvi
mento crescente do se1;Viço, e cita. do re-

Camara V, V 

Art. 9. o Os offi.ciaes de registro geral· 
da hypothecas poderão ter os escre
. ventes juramentados, que nccessarios 
forem para o respectivo serviço. 

Art. 81. Quando no _registro houver 
muita atfiuencia de trabalho pódo algum 
dos sub-officiaes de registro ser· autori
zado pelo juiz de direito, a ·rcqum•imcnto 
do ofticittl-de registro, a passar as certi
dões independentemente de subscripção 
do mesmo officíal. » 

Em seguida, o orador mostt•a quo a crea· 
ção._ do novo offi.cio nã.o traz vantagens ao 
publico, que nada absolutamente reclamou, 
nem torna nem mais expedito, nem mais 
commodo o mesmo registro ; porque desde 
que a situação do immovel· é que regula o 
officio competente para a ·sua inscripção, 
quan_to ma.iorfôr o numero de officios, tanto 
mais fl•equentes serão os casos. em que os 
interessados no registro tel;'ão de reccorrer 
a mais de um, e, conseguintemente, acéei
tando as formulas de nu meros é lettras, que· 
ora vae se usando : · 

a) consumir mais tempo em cada um 
delles; 

b) pagar·taxa em todos a que reco1'rerero. 
(Risos, apoiados.)- . 

O orador depois de inquerir si as provi
dencias do projecto entendem c~m a ma teria 
de Codigo Civil, àffirma, como mostra o li
vro, com todo o titulo III e espeeialmcnte 
com o titu.,lo IV «Do registro 'predial. 

Baldo de conhecimentos jurídicos, mas 
sempre cuidadoso em. instruir-se, bebendo 
nas puras fontes, depois do .discurso do dis
tincto relator, e do liYl'o cit(J.do em aparte 
pelo ülustre Dr. Hasslocher, buscou abroquc
lar-se na .opinião de illustl•e e compe~ento 
collega, e lhe inqueriu si: · ... 

Entre- a disposição do Codigo· Civil e a 
multiplicidade de· offi_cios de registro em uma 
rnesma comarca, não haverá antimonia '? 

Passa . a ler ess::t resposta que certo será 
ulgada. p:I,'ecisa, e que é tão clara que o ora
dor inimediatamente entendeu. (Riso.) 

Sim, desde que o art. 971 admitte as 
hypothecas legaes com a inscripçtío geral, ó 
official do registl'o de cadtt. officio- ou não 
tem meio de o bcdecer á disposição do artigo 
973 (si a mesma pessoa estiver sujeita a mais 
de uma hypotheca legal nã.o poderá inscre
vel' a posterior sem especializar a; anterior) 
e do· art. 983 (é prohibido constituir em um 
mesmo dia duas hypothecas, ou umà hypo~ 
theca. e outro direito real &obre um mesmo 
immovcl em f<1vor do :pes3oa.s divers,~s), por
que, não sendo a insc1~i.pção d~ liypotheca le
gal determinada. pela situaç<ío do irnmovel, 

-i5 
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:pôcle existir em qualquer dos outros officios As almas, como· as do V .Ex., dotadas desse 
uma responsabilidade geral da parte; - ou ardor de cogitar de interesses gcra.es, em- _ 
tem de exigir certidão negativtt dos outros bora ás vezes tenlw. estado em desa.ccor<lo, · 
oficios, o que quer dizer que~ ql.lando hou- a maneira por que tem sempre honrado os 
ver de proceder á inscripção de -um onus, debates, cogitando de assumptos, de me
a parto, que recorrer a um officio, tem de didas que podem ser encaradas de modo de
munir-se de certidões negativas de todos os fronte, mas só visando o interesse publico, 
outros officios da comarca I démonstr(.l.m que V. Ex. so colloca sempre . 

-Tend9 sido privado de continuar o seu superior_ a estas questões, e não individua
ultimo discurso, não teve occasião de funda- liza. 
menta1• as emendas quo enviou á Mesa, Poderá a fatalidade, pesando sobre o ora
hontem, á ultima hora, para attendel' a idéas dor, em um mó"rnento de máo humor, deter
que ouviu en1 apartes, .e desejoso de que a minar u_m dia um attrito entra nôs, 1rias; 
maior luz se faça sobre o presente debate, de qualquer que seja. a situaçã.o em que tenl1<1 
modo que sejam garantidos os direitos adqui- de coUocar-se, continuará a manter osso 
ridos, possa até o Governo lucrar, e quem juizo que acaba de externar acerca. de V.Ex. 
quer que tenha pretcncões a respeito, não 
ser prejudicado. Veja a. Camara. até ond.e O SR. ALFREDO PINm-Muito agradeço a. 
vae o seu modo de attender ás necessida- V· Ex· · 
dos publicas e geraes, e o desejo que nutre 0 SR. MOREIRA ALVES-E V. Ex. conhcco 
de ouvir os competentes, entre osquacs julga meto humor~ 
o Governo e as Commissões. E' uma tentativa - . O SR. NEIVA-Sem pretender analysn.r o 
que poderá ser corrigida, e ella nao preJu- discurso do distincto pernambucano, que tão 
dica a quem quer que seja, nem aos que · · d t 1\ • 11 estão exercendo os otficios, nem aquelle que msptra amen ° .nfmas esco 1eu para seu re-
cstá indiaitado para exercer o que se vae presentante, não póde deixar todavia passar 

~ despercebido o .argumento de nue s. Ex. 
~~. . l d ~ 

O orador, tendo de attender á uma solici- se preva eceu- · 0 augm~nto da população. 
- Este m•gumento cabe por terra ante a. 

tação de negocio tendente á Col'nmissao a prova material tirada de que. a população_ 
que tem a honra _çle presidir, soube, apenas, d' . d 
que respondeu ao illustre relator, seu não tem nmnui 0 ; e, para verificar esta atfir-
menos illustre collega de bancada e preza- mativa, bit.sta ver os milhares de casas que 
do amigo Sr. Adalberto Guimarães: _não teve, estão vasias e com oscriptos para alugar.· • 
:pois, occasião de ouvil·o, sinão no fim do O SR. VIRIATO MASCARENHAS- O Sr. Car
seu discurso, que, certamente, seria eloquen- rasco e.stá de <.iccordo com V. Ex." 
te e brilhante, como todos quo ha proferido; O SR. NEIVA.- .•• O oradór nunca ostâ 
e, demais, se conh~co incompetent~ para do accordo com os có.rrascos. (Riso.) 
intervir em debate travado entre duas sum- Ul\f SR·. DEPUTADo.- Quem é este car...; 
midades. . . ~ 

0 SR . . ALFREDO PINTO - V. Ex. está rasco 
prpvando o contrario. Esta questão basta O Sa. NEIVA -'--E'_ o escrip&ot' argentino 
estudar, e declaro som lisonja que acho que Carra.sco, que entendsu da1' opinião sobre o .. 
V. Ex. a discuto perfeitamente. Isto n~o ê recenseamentv do B;eaill, talvez ;com a 
privilegio dos bachareis. mesma largueza de vistas com que o poderia 

O SR. NEIVA - S. Ex. declarou que fazet• a Razon, -de Montevidéo, que deu 
nesta questão não o movem sinão interesses outro dia uma prova uo sua som razKo 
de ordem publica. noticiando mortandade enorme de uma com-

E' ponto primordial do seu discurso, hoje, panhia theatral que aqui esteve, funobris
dar um testemunho officaz de qué S. Ex. ja- simo l)oato que felizmente a Gazeta de Noti
maís será movido por paixões ; não dirú. no cias desmentiu, de modo brilhante e {mer
emtanto o mesmo à seu respeito, dil-o com gico, dando mais uma- vez . a.rrhas d9. seu 
a costumada franqueza, é possivel ; mas patriotismo destruindo esta. inverdado. · 
Y.. Ex. não; dá disto testemunho. Mas, voltando ao assumpto, referiu-se 

O SR. ALFREDo PINTó - Eu disse isto S. Ex. á representação do digno e honrado ,, 
hontem, porque no cori•er ilo meu discurso official ~lo Registro de Hypothe_ças do 1° clis
appareceram apartes, e tive necessidade do ~l'icto, dan}lo como al'gumento o fa.cto.de não 
explicar; porque er<1. relator de uma. Corn- h:::wct' recla.ma.do ou prOt.cstn.ll.o coi:ltrn. o 
missão e não podia agir por interesse pes- projocto o 2o. -
soal. Ma.s que culpa tem o primeiro de que o 

O SR. NEIVA-Está corto de que iguaes segundo não se importe 1 I . 
sentimentos actua.m, nos ontros membl'OS dtlo Poclemos sa.her quaes as razões parti-
Colllllli~são. · cl.ll<~ros (lU O o levam a nt\o •~gir? 
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Não terá. S. S. a natureza calma, destes · Ninguom mais pedindo a palavra,· é encer-. 
quo J!l'Ofcrcm perder a tr:war lutas, e que ·raQ.o em 2n discussão o art. 2° do projecto 
a resistirem deixi1m-so sacrificar?! n. 105 A, de 1901, ficando adiad<L o· votação 
· Talvez que este illustrc funccionario até. que a Commissão de Orçamento dê 
se julgue satisfeito com o que ganhe, e parecer sobre as emendas ofl'crecidas pelo 
demais elle foi provido com o logar croado Sr. Noiva. · 
quando o Governo Provisorio dividiu o car- Pn.ssa-se á ho1•a desUnada ao expcd.iente. 
torio que em unico e exercido pelo finado o 
heroico- .balliano o general Faria Rocha; o Sr. Carlos de Novàes (JoS.e-
julgoli- talvez que tlevia. satisfazer-se com o · d 
que lhe d11vam; não pertencendo á escola c1·etano) ecJara que não lm expediente sobrD 
d 11 t d 

. a Mesa. aque es que cn en em que, por 1sso mesmo 
que entram de novo, devem logo ter o quo ha · -
de melhor. (Riso.) O Sr. Moreira Alves(l)-Sr. Pre· 

S. Ex. trouxe para a tribuna um mappa sidente, venho simplesmente trazm· a.o alto 
quo <lesenrolou, bello t1·abalho graphico, conhecimento de V· Ex. uma reclamação 
que só· provará., quando muito, que urge que, pela justiça que encJrra,espero que será 
uma divisão- para que scjrt melhor aqui- benevolamente acolhida pela Mesa. 
nhoado o illustre Dr., a quem foi dado o 2° A publicação dos trabalhos da Camar~ dos 

- officio. Deputados é feita tão morosamente pela. 
Insisto em dizer que ê ô caso de não serem Imprensa Nacional ·e de tal modo que não -

revogadas as disposições em contrario e pôde e não deve· continuar. Os Annaes do 
·espera que a Camara não resolva sob1•o essa anno passn.do ainda não estão concluídos 
J'evogação, sem que primeiro ouça o juizo apenas foram dis~rilmidos os de quatro 0~ 
competente daquelle. g,uo supm•intende o ser.: Cinco mezes; os chscursos aqui proferidos e 
viço· da justiça federal por ser pelo lado ad- remcttidos lã dormem mezcs e mezes como 
minist1•ativo o chefe supremo desse serviço, tem succedido com os do humilde o1•ad~r que 
cómo é no caso vertente o illustre Ministro neste momento occupa a attenção da Camara. 
da Justiça, nosso collega recente, que com o SR. Es:MEl\ALDri-w BANDEIRA_ Até a 
saudades vimos partir para as altas regiões legislação só está publicc.tda até 1898. 
do Executivo, mas cujo espirito, estou certo, 
não se deixar<.\. arrastar pelos .turbilhões ·O SR_. MoREIRA J:.LVES-A legislação da 
inherentes aos movimentos céleres da po-· Republlca tambem nao é publicada, de sorte 

~>- litica, para desviar-se da verdadeira norma que não temos meios de consulta.l-a. A Mesa 
de hem pensar, de que ha dado sobejas pro- quo tome a providencia que lhe aprouver, 
vas. (Apoiados.) . _ mas que dê remedio a este mal, de. inodo que 

Portanto, fique cxu.rado isto: o il~ustl•e os d!scursos p~ofcridos pcl_á. opposição sejam 
Deputado por Minas não fa~·á. disso um ca- p~bhcados devidamente e no tempo proprio, 
vallo de batalha, não querendo quo 0 Go- porque os da maioria são logo insertos nos 
vcrno seja ouvido. . . entrelinhados · do Jornal do Commel·cio, á 

o SR.ALFREDO PINTO d<t um aparte. custa dos cofres publicas. (Apoiados.) . 
0 SR. NEIVA- 0 prestigio. do V, Ex. é 0 SR.GERMANO HASSLOCHER-Não apoiado. 

tanto, ~ue a sua opinião é sufficiente para o SR. ·l\!_OREIR:Á. ALvEs-E'. um facto que 
decidir a sorte do projecto, mcsml). sem que V. Ex. na.o póde contestar,· o da nublicaça-o 

.. tenha a razão a seu lado. · t 1" 
Está cou .. vencido de que a. . Camara, uns nos en relinhados dos discursos pronunciados 

em defesa do Governo. pelo espírito do justiça,, na, opposição que 
fazem, movida pcht sêde dél> justiça, outros . O SR. GERMANo ·HASSLOCHER-A pubLi· 
governistn.s pela. homenagem devida ao Mi~ cação póde ser feita pelos interessados ou 
nistro da Justiça, principalmente esta pha- pelos partidos. · . 
lange egregia de mineiros conterranoos de O SR. M~REIRA ALVES~Não ha partidos, 
s.Ex.approvarâ o requerimento do sr. Tosta .. segundo aqUI se affirma todos os dias, e 0 

Vae· terminaí·. Sentej:'l com os annos que unico interessado é o Governo. 
o seu corpo se rescnto da -humiun.Lle da at-

. mosphera, hem como quo o sem espiri.to vao O Sn. .. CELSO DE SouzA dá um aparte • 

. se entibiando ante os ardores da política, -0 SR. MoREIRA ALVEs-Esporo quo V.Ex., 
quando vê quo as ondas das pa,ixões sobem, usando da.sua alt<.t autoridade, faça com que 
vao inYolnntaPia,Jnento sahindo o deixando os trabalhos da Camara sejam regularmen~.J 
que os comr>otontes, os fol'tcs, os moços, os publicados, com que a Imprensa Nacional 
gencraes lutem, cmqun.nto, fatigado, mo- cumpra o seu dever. Tão justo é o mêu 
lesto, mosto, retira-se, como se retir:.~ agor<~ pedido, que espero vel-o <.\ttendido por 
da. tribuna. (Muito bem; muito bem). V, Ex:. · 
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O @r. President.e-'-Devo declal'ar 
ao nobre Deputado q;ue acabo de ser infor
mado :pela. S&cretarm de que os Annaes do 
anno passado, atê dezembro, estão todos uo 
archivo desta Catmtra. 

O SR. CELso DE SouzA __:____ Os volumes da 
legislação de 1899 e 1900 tünda não salüram 
do Dial"io O!fici,>J. . 
· O SR. B1UCIO FlLHO - E a·· reclamaçã-o 

com rehwão á demora na publicação dos dis· 
c·ursos ?- _ 

0 SR. PRESIDENTE-Estou me refei'in(lO á 
tecla.maç,ão reférente aos Annaes, e quanto .a 
essa parte da. .reclama,ião direi a.o nobre 
Deputado qne pl'ovidenciar~i na- medida do 
minpas .forço.as. 

som}lrc spl<hdo, mas gr1\du<~do, icndo oc
cupa.do os loga.ros do vice-presidente da 
ex-p1'ovlncia da· Parahylla c deputn,do pro-
vim:ia.l no dominio do seu partido. -

Desnecessario, porém, seria esta explica
ção, porquanto o Sl'r Lima Filho. que acal):~ 
de ausentar-se por írrcommodos, o n,utori
zou a declaral' da· t r ibuna qne, no discurso 
que PI'oferiu _o ao qual ? orador está._ r~· 
spondendo, nao. se l'cicnu ao seu proccd1~ 
mento politico }J.O tempo do Im_perlo . 

No dominio republicano, seu caractm· po-
litico não mudou. -

RcCllilou toma-r parte na junta. que- assu
miu o góvemo por occasião tia. quéda do 
Tmperio, além rlo outJ'!lS razões,. porqüc na 
smL qualida.de de magistrado acha;va-sc de 
certo modo incompatibilizado. - _ 

0 Sr. Trindade diz que nas ses- No govel'DO do Sr . Venancio Néiva, pri· 
sões de 12 e 29 de a,gosto ultimo, occnpando- meü·o governador nomeado, manteve sem
se da, polítlca da Para.hyba, especialmente pre com S. Ex. as lJoas relaçües, que come 
do caso de successao do governador, tratou coJJega. e cOl~religionari o mantinha. no regi· 
da intervenção menos decente, mC1smo des-- men n.nterior. S. Ex.., por occasi'ão dei. ele-i
honesta, que nel.la exerceu o ex-Minist1'0 da ção dlt constituinte do Estaclo, procurou o 
Justiça., o Sr. Epitacio Pessoa. orador em companhia elo marechal Almeida 

A Camara testemunhou então o modo cor- Barreto e Dr. HonOl'io. de Figueiredo, p<tra 
tez, attencioso, por que sempre se houve mostrar-lhe a. lista dos candidatos; no nu
·quando se dil'igia ao Sr. Deputado pela Pa- mero dos quaes estava o seu nome. . 
rahyba, o Sr. Lima Filho~ _ Ainda desta i'ez recusou o orad~r, por
- O oradol' não proferiu uma ex.pressã.o qJ- quanto nesta época. j â. ei·a desem1Jargador 
fensiva, não referiu um facto ou circum- da Relação do Pará · _Q_ estava prest es a se• 

· stancia que de leve podes~ c ferir a suscepti- guir para· este Estado. · _ . . 
bilido,de do Sr. Dep\li ado, tanto assim 'que, Não obstaute, foi elcHo, tendo ji no Pará. 
em aparte, este declarou que não visse nas recebido diversos telegrammas do Sr. Ve· 
suas expressõas, quando respondesse, offensa. nâncio Neiva em· qué elle dava noticütts da 
á pessoa. do orador. " . sua eleiÇão. - · 

Infelizmente, o Sr. Deputado Lima Filho 
deixou-se levar pelas insinuações pequeninas, .. Teve· que tomal' as~ento no congresso con-. 
perversas,do ex,Ministro Epitacio, port~tndo- ~tituinte do Estatlo.jã.no fim de süa r .:mnião 

_se pelo modo :por que a Cama.ra. viu, em re:- e por poucos dias Pfll' ter adoecido. A este 
lação ao orador, na publicação do seu· dis- tempo este corlgressp tinll:o re~olvido, no in

-curso. _ tuito de presttw llomenagem ao marechal 
As expressões do Sr . . Deputado são tão DeoU.oro, cujo annívers-ario se celebra.v:a, a· · 

aggressivas, t~o repassadas de malevolencia. 5 de agosto, promulgar -neste dia. a Consti-
á pessoa do orador, que não p ode deixar de tuição, fica-ndo ainda p:ú_• organizar-se o Po~ 
vir,da tribuna., accentuar a. s inJ·ustiç.as dessas der Judicio.rio, missão que foi outorgada ao -

Podtw Execut ivo. soezes expressões e o modo. incorrecto por 
que aquelle Deputado correspondeu â gene- Doeu-lhe este IJl'ocedimento do Congresso 
rosa conducta que o orador tevo para com o e o orado1' manifestou o seu desgosto. Mas 
mesmo. - _ - nii,o passou disto; suas relações continuaram 
-Destaca um trecho do discurso do nobre as mesmas com o governadot•, sendo que o 

Deputado em q_ue declara-ter o orador mi- orador; por occasíão d? golpe de Estado <le_3 
Jitado com todos os Governos, acompanhan• .de novembro, fez _a-visar-lhe de q_ue ser1u. 
do todos os pa.Ttidos e attendcndo sómente a deposto, corno o fo~. . .. 
seus interesses . . Uma vez feita a deposição, foi ainda . o 

Sente acanhamento de tratar de si, mas orador CDnvidado :para fazer pm·te da Junta 
ante a· natureza da aggres_siío . é forçndo a · Provisol'ia. Recusou ainda, não só porque 
vencei' a repugnancia, do que pede ·des.mlpa m·u. amigo do Dr. Venancio Neiva., conio _ 
á Ca.mt1l'a.. _ . . ainda porque, educado na escola conserva-

Explica sua eonducta. politica no regi- dora, estas deposições lhe repugnavam de 
men passado, no qual sempm militou nas modo que não lhes poderia dar seu assenti~ 
ftleiNs do pn,rtido oonscrvadm·, ondC\ foi timcnto nem adllosão, 
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SESSÃO EM -25 Di SETEMBRO DE 1901 357 

O Sr. Dr. Diogo Sõbrinho, advogaclo nesta. § 3. 0 De 4.000 )?raças do corpo de niári~ 
Capital, dará testemunho do que acaba de nheiros nacionaes, inclusive 300 praças para 
affirmar. as companhias de foguV.;tas e 100 para a 

Quem procede por esta fôrma não pócle ser companhia do Estado de Matto Grosso. 
acoimado de traidor. Na adn:Ji nistração do § 4. o ·De 700 foguistas con tractados, de con
Dr. Alvaro Machado, que foi aqui chamado fotmidade com o regulamento promulgado. 
de seu protector, protector que nunca t~ve pará os foguistas extraordinarios. 
desde que deixou de ser filho·familia, como § 5. 0 De 1".500 apren.dizes marinheiros: 
poderão attestar todos que conhecem o § 6. 0 De 450 praça& do corpo de in{antaria 
orarior,. a convite de um amigo e compa- de marinha. 
nheiro de lutas no regimen imperial, para § 7. 0 Em tempo de guerra, do dobro~do 

--1•adeal-o e auxilütl-o em sua <idmínistração, pessoal dos §§ 3°, 4°, 5° e 6°. 
em bem da boa organização do Estado; resol- A1•t. 2. 0 As :praças . e ex-praças que se 
veu acompanhai-o. Prestou o seu apoio engajarem :po1• mais de tres annos e ~m se
sempre desinteressadamente, nunca lhe pediu guida por dous, pelo menos, terão direito em 
favores, neiÍlpara si; nem para seus par(Jntes. cada cngJ.jamento ao valol' recebido em 
Nurica. foi :protegido,. houve·· apenas compen- dinheiro das peças de ta, damento gratuita-
sação de serviços recíprocos. A arguição de mente distrHmidas aos recrutas. . 
tra1dor, que lhe atirou o Sr. Limá Filho, é Art. 3. 0 São l'evogadas as disposições em 
tão dura que só :poderia ser excedida pela contraria. 
incapacidade moral de quem a insinuou, o · Sala das commissões, 25 de setembro de 
Sr. Epitacio Pessôa, ex-Ministro da Justiça. 1901,--,- Araujo Góes.- Viriato Mascarenhas • 
. o que disse o Sr: Lima. Filho com relação N. 57 A _,. 1g01 á administráção do Sr. Gama e Mello é uma 

.falsidade. RedacçãÓ final do projecto n. 57, deste anno;· 
Foi o orgã.o official ·do Estado quem. em que autoriza o Poder Executiuo a abri1· ao 

junho de 1897, depois da attitude assumida .11:fi7iistM~io da Fazenda o credito extraordi~ 
no Parlamento pelo orador e seu collega de ncwio ele 104:542$583, para occOl'l·er-.ao 
bancada o Sr. Mariz, os declarou excluídos pagamento das gratificações devidas aos em-
do partido republicano. . p1'egados de diversas alfandegas da Repu-

O orador sente não :poder ter neste.mo- blica incumbidos do seruiço de estatistica a 
:rnento em suas mãos os documentos que revistío de despachos em 1897 e 1898 · 

...- · 'possue e com-os quaes·esm.agaria tão iniqua 
accusação, e :provae a sua; lealdade :politica, O Congresso Nacional resolve : 
· · t d "d · .Artigo unico. Fica o Poder Executivo au-
Jamals pos a em • uvJ a· · torizado a abrir ao Ministerio da Fazenda o 

Resulnindo suas- considerações,_ declara o credito extraordinario de l04:542$583, para 
orador que foi sempre conservador no im· 
perio 0 na Republica :filiou-se . ao partido pagamento das gratificações dev:idas aos em-
que se fnndou no seu Estado em 1892 0 . do pregados das alfandegas da Re:publica, quo· 

l 1 · - d no,s annos de 1897 e 1898 :fizeram o serviço 
qua se separou pe a se1sao ·. 0 1897• que, dé estatistica e revisão dos despachos, lle con
tendo desapparecido no seu Estado, restauro a formidade com .0 art. 42 da lei n. 428, de 10 
a união daquelle partido. 

Eram estas as considel'ações que ,~,tinha a de dezembro de 1896, fazendo as necessarias 
fn.zer, repellindo assim as aggressões infa- operações e revogadas as disposiÇões em con· 
mante~ do Sr. Deputado Lima Filho. (1lfttito tr~~~,·· das Commissões, 25 de setembro de,· 
bem, muito bem.) . _ . 

Vão a imprimir as seguintes 190l._:.Araujo Góes.-Vit·itxto Masca1·enhas. 
N. 67 A,-- 1901 

REDACÇÕES 
Redacção final do projecto n. 67, deste anno, 

N. 15 D-1901 . gue autoriza o Poder Executivo a abri1· ao 
Ministe>·io · da Guer1·a ·a credito extraordi-

Redacção final do p1·ojecto n. 15 C, deste an1to, nario de 4:806$630, para cump,·ir a sen-
que fixa a força naval· para o exe1·cicio -de tença elo Sttpremo 1'1-ibunal Federal, que 
1902 mandou pagar ao major Democrito Ferrei reG 
o Congresso _Nacional decreta: . da Sil'l'!a, os 'l)encimentos que deixou~ de 1·e-
A. + · 1 .. 1 d 190 ceber como lente; em disponibilidade, da Es-

- r~. ·o A 1orça nava ' no <anno e . 2,• cola Militar do Estado do Riõ G1·ande ·do Sul 
constará: · · · ... 

§T.o.Dos oftlciaes da ãrmada e cla~ses . O Congresso Nacional resolve: 
annexas, confol'IDe os respectivos quadros. Artigo uuico. Fica o Poder Executivo au· 

§ 2. o De ·130, no ma:ximo, aspirantes .e torizado a abrir ao Ministerio da Guerra o 
guardas-marinhas. credito exiraordinario de 4:806$630, -para 
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sns ANN AES DA 'C AMAR.\ ' 

cumpril' a sentença do Sup1•cmo Tribunal 
Federal, que m:mdou pa.gar ao major Dcmo
crito Ferreirn. daSilva os vencimentos que 
deixou de receber, na qualidade de lcmtc, em 
disponibilidade, da Escola. Militar do Estado 
do Rio Grande do Sul; fazenclo as necossarias 
opel'açõos o revogadas as disposições em 
contrario. ·· · 

.Sala lias Comniissõe.~ . 25 de setembro de. 
1901.-A?'aYJo Gàes.-Vi1·ialo Mascarenhas. 

Va.e a imprimir o seguinte 

não foi altor<vla essa quantia na. pt>oposta 
aprosentaü;L pelo Poder Executivo para os 
dispcmlios da pasta de quo se tr·ata, no -fu
turo oxcr•cicio -do 1902. Mantida a -mesma 
somma de 23.200:337$754 no computo total, 
verifica-se, entretanto, ter havido modifica
ções em,algumas das verbas dn,s tabcllas or
çamcntarias, augmcntadas umas, diminuirias 
outras, sendo que n. reducção-em algumas é 
simplesmente devida a transferoncias moti
vadas pelas ncco-3sidades tlo serviço. 

Houve llüninuições : 
PARECER · Na rubrica 11- Arsenaes-Pessoa.l- me-

N. 43- 1901 nos . 10:000$, proveniente da eliminação 
Irúlefe1·e 0 1·equerimento em que 0 ajudante de das quotas destinadas a pagamento dos von

machinista ?"efm·mado da ·armada Eduardo cimentos dos patrõos-móres dos arsenaes da 
a01·tez pede 1-evers(io do qttaçlro effcctivo, Capital e dos-Estados do Par(L c Matto-Grosso 
julgando, entretanto, pode1' o peticionm·io quo passn.ram a receber pelas rubricas sa..-

d Corpo da n.rmada. o classes annexa.s ,..- 14"' -
sm· atten ido pe?o Poder Executivo Força Nn.val ~ 0 2P _Munições de - bocca 

· . A Commissão de Mar i~ h a e Guerra a quem -na conformidade do decreto Ii. 3. 843 de 5 
foi presente ó requerimento em que o aju- de dezembro de 1900, isto é, o soldo, a gra.
dante de machinista refo1'mado da armada tificação, etapa·s e o quantitativo parn. 
Eduardo Cortez pede ao Congresso Nâcional criado. 
11 sua reversão ao quadro da actividade, Na rubrica 12- Capitanias do portos- , . 
. passn. a emittir n. sua opinião a respeito. . Pessoal-nota-se a differença para menos do 

E' ce1•to que a 1ei n. 108 A, do 30 de de- 12:840$, que é explicada p()la. suppressão da 
zembro-de 1889, no seu n.rt. 3°, 4a situação, consignação destinada ao pagamento dos ho
,lettra a, estabelece para os officiaes que con- nora rios do :pessoal da :prn.ticagem das bar~ .. 
tarem ménos de 25 annos de serviço, um ras do ·rio Real e Vasa-Barris, que forain 
anno de espectativa nn, reserva. considerados livres, e transferencia dos vou-

Com relação ao n.ssumpto."já. o Superior cimentos dos patrõos·móres das diversn.s Ca-
Tribunn.l Fodern.l julgou em acc(}rdão, que o pitanias para as verbas .proprias-Corpo da 
anno de observação na reserva e segundn. AI'mada, Força Nn.val e Munições do boccn.. 
inspecção de saude são garantias :para o Na rubrica-§ 16-:Car.ta marítima-embora 
Estado, o, :portanto, p. sun. inob.sorvancia só se tivesse augmentado 13::368$, ·para paga- .. 
pódo pr~judicn.ra este, mn.sde modo nenhum . 1~ento do pessoal de novos pharóes, - ha 
ao officml.. dr1fereoça pal'a menos de 10:432.$, que pro-
. A' vistn., pois, <leste accordão, entende a ceQ,e da reducção da quota _destinada ao pa- · 
Commissão não . ter razão do ser a rccla~ gamento dos vencimentos do machinista con'
mação do peticioiw.rio. · · · tra.ctado da-usina do gaz · do Eshdo do Rio 

Entretanto, julga a Commissão que o peti- Grande db Sul que foi substituído por um 
cionario pouerâ. ser attendido pelo Poder sub-aüudante ma~hinista da Flotilha do mes-

··· Executivo, não só em vistn. dos precedentes, mo Estado, e da ·eliminação da consignação 
como porque a sua reforma é anterior ao marca,da para a montagem do phai'ol entre 
referido a.ccordão do Superior Tribunal Fe~ Gurupy e Salinas. (23:800$000.) , 
deral. Na rubrica § 18-Reforrna<los-Possoal--ha 

E' este o modo de pcnsn.r da Commissão. tambcm a dliferença pa1•a .menos de .2:560$ . 
. Sala das Commissões, 24 de setembro de que so explica pela 1~eversão do um official 

1901.-- Alves Bm·bosa, com rcstricÇão.- general para o serviço activo da. armada, 
Albuquerque Serejo, relatoi',- CaNos Gaval- que passa a__perceber orespectivo soldo pela 
canti.-Soir.res elos Santos. · verba competente § 8-0orpo da Armadn. o 

Vae a. imprimir o seguinte ta_mbeín pelo fn.llocimonto do officin.es o 

I'ROJF:CTO 
praças. 
- Na. rubrica § 21 -Munições de bocca-

N. 216- 1901 '-

Fixa a despe.::a do ll:liniste1•io da 
para o exe1·cicio de 1902 

nota-se ainda. a. rcducção de· 875:279$754.- · 
llfm·inha .Esta ui1l'crença tem smt_ razão do ser no 

facto · . de se ter , apenas calculado as rações . 

FiiMa pela lei n . . 746 de 29 de dezembro 
. de 1900 ()m 23.200:337$754 a. despeza d(J Mi

nisterio da Marinlla para o n.ctual exercício, 

para o numero · de . praças actualmente exis
tente no corpo ·de . marinheiros naciorin.cs u 
não pàra. 4. 000 maroadas na lei do fixação' dn. 
força naval, o quo teria n.ugmontado u. do~ 
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tação da mesma rubrica, o ter-se tido em Armada, em virtude do decreto n. 701, de 
vista. que · o valor quer da etapa, quer dà lO <le outubro de 19DO,e da inclusão de maior 
ração no exercício de 1902, não attingiria a numero de guardas-marinha e de um ca
I$400 diados,. quantia esta quo serviu de pitão de mal' e guerra, um capitão de fra
base ao calculo da mesma . rubrica, por isso gata promovidos no «quadro extraordinario» 
. que er.a, na occasião da organização da pro- e do pessoal do Corpo de Patrões,Môres, crea
posta orçamentaria, inferiol' o valor da do pelo decreto n. 3.843, de 5 de dezembro · 

. etap1!- e da ração ú.quellc quantitativo. . · de 1900, conforme a autorização legislativa 
.Ainda para explicar a differença para contida no decreto n.- 695, do 3 de outubl'O 

menos apont<tda em comparação com a dota- do mesmo anno e finalmente pol' não ter . 
ção de 5.820:000$ que teve esta~verba no sido feita a reducção operada nesta rubrica. 
exercicio corrente de1901, accresce ponderar no exercício de 1901, por .. estar completo o 
que neste foi ell~- calculada de ac.cordo cpm quadro dos officia~s da. Armada, em virtude . 
a lotação completa dos navios e que para o da reorganização e:ffectuâda pelo decreto nu- ,_ 
de 1902 sóniente se entrou em calculo com o mero 732, de 20 de dezembro de 1900. .. · 
pessoal- .existente na occasião de fazer-se a Na rubrica 12,.-Capitànias de Po1•tos-Ma· 
proposta do orçamento, -pessoal este inferior terial-nota-se a differença para inais de · 
<~.o das Iõtações dos navios e estado completo 400$ que se explica pela necessidade de au
dos_.. corpos de marinha e Escolas de Apren- gmentar a quota destinada á acquisição de 
dizes · Marinheiro.§.. · objectos de expediente e impressões para a 

No exercicio corrente de 1901 esta rubrica Capitania do Porto do Estado do Rio Grande 
foi orçada. em 7.508:361$500, tendo soffrido do Sul, Delegacia de Porto-Alegre e Pelotas; 
o abatimento de 1.688:361$500, ficou redu- e Praticagem da barra,vistoter-severiftcado 
zida à 5.820:000$, e para o futuro exercício seJ' insufficiente a votada ultimamente • . 
de 1902 é calculãda em 7.322:026$750, isto Na. rubrica 14-Força Naval-Pessoa!_, . 
é, quantia inferior á que foi orçada_ para vê-se a diflerença para mais de 747:909$254; 

. 1901, e teve_ o-abatimento de 2.377:306$504, porque além de se ter dado a inclusão de ·· 
maior q1;1e aquelle pelas razões já expostas, quotas para pagamento das gratificações e _
estando comprehendida ·no alludido abati- quantitativo para criados ao pessoal do 
mento a deducção da etap1!- dos offi.ciaes ein- Corpo de Patrões-môres creado pelo decreto 
barcados. n. 3.843 de 5 de dezembro de 1_900; das gra-

Na rubrica 24.-:-0bras--' ha reducção de tificações dos officiaes immediatos ·das . Esco-
50:000$, que prõcede de se ter eliminado essa las de Aprendizes. Marinheiros da Parahyba1 
quantia que foi especialmente . dada para os Rio G1•ande do Sul e Matto-Grosso, e ainda 
concertos de que careciam os edificios onãe por so haver comprehendido a quantia desti• · 
funcciona a Escola N<tval. nada ao dil•ectol' e professores do. Curso de 

Houve augmentos : Torpeclos, creado pelo decreto n. 3.894 de 9 
Na, rubt•ica § 5- Contadoria, Pessoal - de janeiro de 1901, tomou-se para o calculo 

differença para mais de-65:862$500. todo o pessoal embarcado de cónformidadc 
Esta ditrere·nça próvéni de se ter ,em c um- com o mappa o lotações enviados pelo 

primonto á autorização contido. no a.rt. go, Quartel General de Marinha. 
da lei n. 746, de 29 de dozembt•o de 1900, A rubrica 17-Escola Naval- Pessoal.:.... ... 
dado fundos para equipal'M' os vencimentos a.p1•esenta o augm(>nto do 13:400$, que re· 
do pessoal desta ropartiçã.o ao da Dlroetoria sultrt da consignaçã:o de fundos para paga
Geral do Contabilidade da. Ouel'm quo -foram monto de gratificações à mais dois lentes que . 
elevados pelo decreto n. 3.803, de 5 do ja- dirigem la.boratorios e gabinetes, e para. a,s 
neiro de 1901; de conformidade com o art.l5 de parcellamento de aulas e o das quotas 
da referida lei n. 746, _ de 29·de dezembro de addicionaes, tudo de ·accordo com o I_'egula-
1900, tudo conforme o ·aviso de 31 de maio monto da. Escola Naval que baixou com o. 
de 1901. .. . . .. . . · decreto n. 3.652 de 2 de maio de 1900. 

ND § 8° _;_ Corpo da Armada e Classes An· Na rubrica 19-Companbia de Invalidos- -
nexas - Pessoal: · Pessoal-nota-se mais 18.000$000, provenien-

Esta yerba .-apresenta ·o. augmonto de tes do _maior numm'o de praças admitt.idas· ·_ 
115:540$, que. se explica pela reversão. lle no Azylo de Invalidos, não obstànte-o fallf}~ 

_ um vice-almirante · ao serviço a.ctivo da cimento de outros. 

( 



Câmara dos Deputados - Im presso em 21 /05/2015 09:23 - Página 20 de 45 

Resumo da · proposta de orçamento :para. o exercicio de 1902 

RUBRICAS 

Secretaria de Es
. tado: 

-, . PessoaL . •••. -.•...•. 
Materjal ••••.•.•.•. 

Conselho Naval : 
_,_ . --Pessoal. ..••. •; ,· •• , • 

Material ......... .. 
Quartel General- : 

Pessoal ........ , ..• 
Material. .••. . ..•••. 

Supremo Tribunal 
·i:;,. Militar : 

Pessoal. ........... . 
., · Contadoria . . · 

Pessoal •.•••..• . •••• 
Material.: ......... . 

6

-~ . < c()mmissariado ge-
.. ral: 
Pessoal •..•.•....•.. 

.;-:· -Material ...... : .•... 
- Auditoria : 

Peasoal ..•• ··" ...•••. 
:Material. •.••.••.••. 
: Corpo da. Arma-

{/ -~-r- .· da, etc. : 
··Pessoal ....•••. ;, ..• 

· .. ;:: 
Corpo de Mari

'nheiros Nacio-
l~:- :· naes : 
~~"-:: Pessoal. ............ . 

Material. .......... . 
~; : · Corpo do Infanta-

ria de Marinha: 
_. Pessoal •..•••.•.•••• 

Material ••..••..•..• 
Araenll.lls: 

·Pessoal ••••.•.•••.•• 
·· : Mate1•ia.l ...... ...•.• 
F·:: · CapiLaniaa de por

tos • 
1 .. PeSsOal.~ ..•..• ,, ... 

Material. ••.• , •• , ••. 
Ba.liso.montos d e 

Jlortos: 
· .. Material •.........•• 
·., ,· ~~orça Naval 
··· ·; Pessoal ......... , .. . 
.. :Material .....•. a •••• 

Hospitaes : . . 
Pessoal. •••..•••.••• 

·::C Material. ........... -
· . Carta Maritima: 

i~f .. ~:. Pesaoal . ..•.....•... 
,:.:::···.Ma teria. I ........... . 
• Escola Naval : 

~~;:: ·PessOal .............• 
;_ .. 'Materiàl., ........ .. 
·· ' : Reformados : 

:Pessoal.;, ..... ·.·.,, . . 
t-·~:· 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 . 

H 

i2 

i3 

14 

15 

!6 

i8 

Órçada 
para 1902 

.. 

140:675$000 
64:992$000 

-. 

43:000$000 
3:000~000 

78:.6H$000 
H:620$ú00 

26:040$000 

218:432$500 
9:500$000 

40:360$000 
3:400$000 

1.5:400$000 
400$000 

2.~9R:220$000 

7 t 1: 800$000 
687:600$000 

i 82: 163.$200 
~7:900$0')0 

3.625:034$650 
66:700.$000 

310:780$000 
41:450.$000 

50:000~000 

3.897:9U$050 
22:000$000 

189:9{5$000 
145:310$000 

304:220$000 
315:880$000 

. 333:900$000 
34:600$000 

683:794$108 

Votada 6 
DIFFERENÇAS 

1--------~--~----------para 1901 I 

!4<): 675'lOúJ 
64:992$000 

43:000$000 -
. 3:000$000 

78:·6H$000 
. 11 :620$000 

26:040$000 

152:570$00ú 
9:500.$000 

40:360$000 
3:400$000 

15:4.00$000 
400~000 

2.782:680$000 

711:80~000 
687:6oo:sooo 

i82:1ô3$200 
97:900$000 

3.635:03~$650 
66:700$000 

323: ti20.}000 
41:059$000 

50:000$000 

3. {50:001$796 
22:000$000 

189:91.5$000 
i45:1H.0$000 

290:85~looo 
339:680$009 

320:500$ÓOO 
34:600$000 

686:354$108 

Para mais Para menos 

65:862$500 

ii5:540$000 

10:000$000 

i2:840$000 
400$000 

747:909$254 

. i3: 368$000 
. 23 :800$000 

: i:J: 400$000 

.2:560$000 
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RUBRICAS OrÇada . 
}lal'D. 19Õ2 . 

Vota.dà 

para 1901 

DIFFERENÇAS 

: ---. Para mais Po.ra menos 

Çompanhia. de In-
- v-alidos : · 

Pessoal •.•..• • •••• . • 19 109:000$000 91:000$000 18:000$000 . 
Material. ...•.•... ;. 1:000$ô00 1:000$000 

At•mamento .. e equi-
pamento : 

Material ............ 20 70:000$050 70; 000,~000 
Munições de bocca: 

Pessoal. .-..••.• ~ •..• ... 21 4.944:720$246 5.820:000$000 
Munições na.'vaes : - . 875:279$754 >: 

. -~~: 

Material •.. ; ... • , •... 
}.ft=~:terial de co~s..: 

800:000$000 800:000$000 

trucção 
Mate1•ial. ••••. , .... 23 750:000$000 750:000$000 
·. Obrri.s: l Material ••.•.• ~ .••.. 2-Í' 180:000$000 230:000$000 

Com busth·el : .. 
Maierial. ........ ; • , 25 64i: 0/00$01)0 641:000$000 

Fretes, etc . ; 
Pessoal. ••.• . •••.. :. ·-- 26 200:000$000 200:000SOOO 

50:000$000 

Material .... . ...... , 50: 000$000 . 50:000$000 
_ Eventuacs ·; . 
Pesscal: . ..•.• : .. , ; • 27 i5Ó:000$000 150:000$000 
·Material. .. . : , . ...• ~ . , . 50: 000$000 50 : 000$000 : . 

. ~3. 200: 337$754 23.200:337$754 974 :479$75i 974 :479~75<1 . 

Estudando os · orçamentos. do Mini~terio da Marinha de~de o ultimo anno d.o rcgimen 
monarchico. até a época ttctual, submette a Comrnissõ.o tt considm'n.çã.o dn. CamtLm a.s 
informações seguintes~ · , 

As Vel'ba3 votidas pelo Poler LegislatiV'O foram: 

Exercicio 4e :1889 - Le~ n; ~397, de 24 do novembro de 1.888. 
EX:eroicio de :189:1 parn. 1892· - Lei n. 26, de 30 do do:~.emhro do 18()1 

Exercicio de :1893 - Lei n. 126 n, de 21 de novembro de 1892 
Ex:ercicio de i8;)4- Lei n : 1.91 B, de 30 de setembro do 1803 
Exercicío de 1895- Lei n. 266, d~ 24 ·J~· ' dezembro elo :I.R!H · • 

E:r.er;:icio ~de 1896 -,. Lei n. 360, de 30, üe do~l!mbr() dr, iR\)5 
l~xercicio de 18~7.- Lei n. 420, de iO de del'!~mbro uo 180ô 
Exercicio de i898 - Lei n. 490, de l<? de dezembro do 1.897 • 
Exercicio de :1899 - Lei n. 560, de 31 de · dezembi•o de :1.898 • • 
E:x:e!;'cicio de !900 :_ Lei n. G52, de 23 de noveÍnbt•o de 1899 
Exerci cio de 1901 .- te i n. 746, de ~9 ·de :dezembro de :1.900 • 

. ' 

1.1.313:619$125 . . 
i-1.~98:763$999 

15.714:988$11.0 •. 
i7 ,8,16: ·199$9:1.5 
:1.7.826:351$!97 

25.283:782$643 
2G.S73:358$443 
24.578:296$828 
23. i20 :215$541 
23.076:977$754 
23 •. 200:337$754 

223.i32:894$3:12 
. -. . . ~ . - . 

. : 'i. âespettt do Ministerio da. Marinha i segundo os. li~l~nços definitivos . do Tlwsouro . 
. Federal, ' foi : . · 

. . 

No exercício de 1890 · 
No exercicio de 189! 

Camar:~..· Vol. :V 
~ 

. . . .. . . . ~ - ' . 

. . ~· . . . 
15 ;.436: 501$941 
:17.310:348$397 

4() 
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·;. 

Os creditas ~upple~entu.i•c:is , eltraordina.rios o ospeciaes ncrs annos :i.cimn. referidos 
· foram os que se soguem: · 

. EXED.CICIO DE 1.889 

ClUi:DlTQ6 SUPPLEJ.I:ENTAII.ES 

Lei n . 3400, de 22 de junho de t8S9: 
J 29· - - Eventuael • • • • • • • • . . 

Decreto n. 10.391, de 1.2 de _ouLubro de i8S9: 
29 - E"en~uaes • • . • • : , • • • 
25 - llfunípõeó de bocll • • • . • • • . 

Decreto n. 27 B, de 30 de novembro de ii!S9: 
25 - Moni~ileA n~~llu • , , • • , - . 

Decl'eto n . 27 C, d~ 30 de novembro de 1.889: 
§ 15 -- Hospitaes. , • • ', • • • • ._ · , _: _. 

CREDITO BSl'llCIAt, 

Lei n . 3S%, de. 24 de novomh1•o de :1.888: 
Augmento do mater ial ft uc_tua.nto da. Armada. 

EXER.CICfO DE 1890 

ClUl D\1'0 mtTltAOJl.Dl!U.ltiO 

Decreto n. 2tflB, de .22 de fevereiro de t89J: 
§ 23 - Armamento , • • _. • • , , 

CRlll>l'l'OB 811l'l'L E!lENrARE8 

Decreto n. 427, de 24 de maio do 1890: 
§ 23 - ArmJIDon1io • , • • • • • • • 

Dêereto n. &66, de 16 d~ agosto de 1890: 
§ 25 - M11nições na vaaa • , , • • , • 
§ 26 - Mataríal de con~'ruoção oo.val • • • 
§ 29 - E~eotuaes • i .. · · · • • · 

Deet eto n, 891, do 18 de outnbro de 1890: 
§ s• - Corpo da Armado. • ; , • • , , 
§ i S - .Refol'm8d0$ • • .' • • • • , · ·• 

.- Decrolo n . ii63, de I.S de·dezemhro· de i S90: 
!I 25 - MuniçiSea .navaes . . • • 
§ 24 - Munlções de boeca; • , • • , • 

EXERClCIO DE 1891 

CI\EDI'l'08 P.:I'1'1(1\0RIJ!N'AillOS 

Decret.o n. 656, de 'l' de novon1bro do i 89l: 
§ 12 - Arsenaoa • • • , • , , 
§ 22 - !l{uniçÕQS de ~. • , 
! 23 - Munições na.vnoR , 

Dec!'flto n. 766. de 1S de mnrçn de t 892: 

. 

.. . 

.. 

L 1.00: OO!J$000 • 

~5:457$299 

66;84-!$794 
235:226$666 

284:981.$131 

36;546$378 

65S; 55tl$268 

- --:-----

. 300: 000$000 

·- 300:000M<JO . 200:~ . 1.20; 000$000 

. 447:H=7 . . . 1~9:~ 4 

10G:~t7'l . . 
i78: TI'J 

!I 23 - Munições n1wnea • . , , • , , , • , -. 2i9:54<J'tS42 

1. 758: 556$26& 

2.!l72: 17S$1'.S7 

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

·. D"~'"· ::•: ::•:::,~IM do!S9I' '·"''""""! 219'~""2 4,GOO.'I34""' 
_ Augmeo.\o do me,~rial fluctuau te da Arrna.da . 5~0oo:000$000 . 

. Decreto n . 057 de 7 de nc.vemhro de 1891: 
Cons ,rueção de .pha.róes, • .." • . ... • • __ • .. 400!000$000 . -. 

---. 7.Ui:630$3J9 



Catnara dOS DepLJados • lmp-esso em 2110512015 09 23 - Página 23 de 45 

EXERCIC!O DE 1892 

. CRBOITÕ J!SPEOIAI, 

Dcc.reló n. 654 de 7 de novembro de i8'.H: 
Augmcnto do · m:~.terinl fluctuante lla. Armada. 

Decreto n. t24 de :1.1 de novembro de f892; 
·· Oecurt•etlcías de i'l1ntto Grosso e deso.~tt•e do So-

Umües. ... . • - , , 

Deereto n. 8U de 24 de aetemlrro de 189.2: 
§ 2.• .conselho Na v:~!. . ... . · , • 
§ 4. • ·Conselho Supremo··Militar 
§ 7. • Auditorla. •· . • • • • 
§ 8• Corpo da. Arma.da, , •• • . • 
§ 9 ° "Bntalb.iio Ne.vnl. · • . . . , , • 
§ 10 Cor~o de Madt~heiros Nacionaes ,- , 
§ H Companhia do Invnlidoa. · ' 
S 12 Araenaes. · • . , , • 
§ 13 Capitll.llias dê Portos. . , • 
§H Força Naval • 
§ 1.5 Hospitaea. • • • · , 
§ i 6 Cnr ta Mnritim:~o , 
§ 17 Escola. No.va.l , 
§ 18 Reformados , ,. , , 
§ 22 l\funiçõas de llocca. 
§ 23 :Munições Nnvaes 
§ 25 Combuativel . 
§ 26 F •·e te a. ·• • 
§ 2'!. Eventuaes· , · . , • , , • . • • 

Decreto n • . f265 de H do fevereiro de 1893: 
§ i5. Hospilaea ·, • , 
g 23. l'dunições No.vaee . 

27. Eventnnes , , · 

CREDITO BXT~AOll.DÜlARH) 

Dect•eto n • !.266, de B de fevereiro de -1893: 
§ 25. <'Ãl.mbns"veL . • • , • , . , • .· 

, · 

I 

5. 000: OOO.iOOO 

267:0H$600 .· 

· , .. . 

§ 2·i - Material de cons t•·ucção • • • • • • 
. ·.Decreto. n, 486 de i d~ nbrlLdl\1892 e A \'ÍSO · 
de 25 de julho de 1892: · · · . · · · 

~8:431$055 
'412:371$005 

'l'ransferenc!a. dn verba § :19 - Obt•ns do ~finis
lel'io Q.n -Induslria,p:u-a. a. d.,- Da.Hsamento de 
Portos do Ministerio d:i~arinhn • , • • . 

EXERCICIO DE 1893 

CREDITO IIB P BCIAT, 

· ·· Oecreto n. G54 de 7 de novem brq de i.B91. 
: Aligrnento .do material 6uotu~ote ds. Armada· 

Dccrelo n : f40, de 28 de Jtütho de ~893. 
Renova~ão .do material da. A:rui_ada. , . ; • 

, . CRBDtTO ÍlXTRAORDll!ARIO 

·Decreto n. i300 do S de niarço do 1.803 
§ !.1 C1w1:.. r.fnri~imà ~ , , • • • , ' · 

·,. 

. 5.000:000$000 

1.2. 000:000$000 

32:150$000 

4:ooosooo 
i : ~140$000 
3:880$000 
7:g~~ 

417:141"1.~42 
5:709$7® . 

862:8 t !Wl30 
433$333 

76 :48E4i6 
.i:OOi 
64:4 
1:200$000 

46;350$002 
686:U71$6t0 
79-2 :9~"750 
100:000$000 
250: 000$000 
150 :000$00{) 

62::1.52$424 
105:445$788 . 
i00:000$000 

.. . . ~ , 

9 . '736: 65i$9ss· . 



Câmara dos Deputados - Impresso em 21/05/2015 09:23- Página 24 de 45 

·· CR.EDITOS SUPP.LEMENTARES 

.. · Decreto n. 1556 de 6 de outubro dEl 1.8!)3. 
:~ § 10- Corpo de Marínheit•os Nacionaes , 
:'·§ 23 Munições Navaes .· 

,.:. § 26 Combustivel-. • -
::·'§.27 F~etes, etc , • . • . • • • , • . • 

:~ ~ .28 E ventua.es _.__ . . . • . . . , ·• . • . . . • 
;;,, ·Decreto n. i643 de 30 de dezembro~ de 1893. 
~'. § i3. Capitanias de portos. . • . . , • · • , 
,,;- · .Decreto n. :1918, de 30 de dezembro de i8!?4: 
:>'§:12. Arsenas. : • •. . . • . . 
.:. · - DMreto n. 1669, de S de fevereiro de 1894 : 
;;.•Para attender á insufficie·ncia. das ve1·ba.a do 
::• exercicio de 1893 • · • • • 

EX.ERCICIO . DE 1894 

'CREDITOS·. EBl'ECIAES _ 

DeC"reto n. i957, de 3t de janeiro de 1.895: 

~'.i~presentaÇão do Ministro ._ • 

;: ·.· DecreLo n. 1923, de 24 .de dezemb1•o de 1894: 
-. •· 

~- ·Renovação do material da armada • • 

CREDITCS SUPPLEMENT.ARES 

Decreto n. 1918. "A ~O de dezembro de 1894: 

2.(§12. Arsenaes~ • . • 

~~:~·:·<- Decreto n. I9i9, d~ 20 de dezemb1;o de 1894: 
,ij_;;'.: ., 'v - - ~- • 

?.<-: -· ' . . . -
~,;; § 4. ° Conselho S:1p1·emo Militar. , • 
:U; § 28. Eventuaes . • • • • • • • . ~ • • 
;'>.· . Dect•eto n. 236, de H de dezem hro de 1894 : 
'';:;;§ 14. Força Naval (material) : . • :-· . • • 
~ : § 24. Munições Navaes. • • . . 
~':~ . § 25. Material de construcção naval. 
~;;.::§ 26. Combustivel 

. •' 

Ji~t §..27. FreteE,etc . . 
~:: ·:· _.§ ·20. Obras.. . . . . . . • . . • .. 
,;1··' 

.~2~:-:~ :.·Decre.to n. 2064, de 2 de agosto de :1.895: 

~f;\(neep~zns conhecidas e exced~~tes ás consigna-
~~:\.· çoes votadas para o exercJCIO de .i894. . 
~--.; 

~t;§• 'i~ o Secretaria de Estado {material) 
~:~:' § ·3,o Quartel General (máterial) • 
~~,:~§ ,5. 0- Contadoria (material) • , • • 
~iif.§- . 6.° Com~is~~riado Ge:al (matet•ial) 
r.r-;;:§·. , 7. o Aud1tor1a (materlal) 
t~~;;§ i,;?. Arsenaes- (pessoal) • 
~;t;:,,~,~- . ~· (material) • • , • . , _ • _. 
1'i"''' '· 13. Capitanias (material) 

15. Força naval (pessoal) 
19: Refot·mados. . • • • • • 

~;,·:;§;'23. Munições de bocca • • • 
t.~·i§'"24. ' Munlc;ões nl}._vaes. • • . ; • 
~i;'_§ ;2o. ·Material; de construcção .naval 
[B'ftli§ 26·. Cozp. bustl vel. . • . . • , 
~., § ·27. Fretes, etc • , • , . • • • • , • 

L 228:776$380 
942:337$358 

. • 150.: 000$000 
400 :000$000 
300:000$000 . - ... . 
18:480$000 

1:176$528 

. . 

'2.000:000$000 __ 22.078~20$2~ 

. 43.'557,:~37$588 . 

. 12:000$000 

f2.0b0:000$000 

. • 

.. 
·. .. . 

H:488$~40 

2'7:422$000 
500:000$000 

. 12: 000~000 . 
40o:ooo$ooo · 
'300: 000$000 
.550:000~000 

· 100:0_0Q~OO. O 
iOO:OOu:u;OOO 

5:0001000 
3:000 000 
6:000 000 

1 =. 00. 01000 -. 60 000 
887:763 499 
30:00f 000 

. 5:000$000 .. 
752:284~0,39 

22 :289i505 
436:815 810 
514:741 684 
550: 000$000 
108:157$026 

2.:673$812 
~~;~52,8 . En_ntuaes (grr..tificação de cnm}:>an}w.) 

~~itf~.<t:. 
. . i. i 91: 547$7015 . •. J8 . 529 :233$82,0 --.-. . --~~-: -.-. - , - , --.-.-.- . 
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EXERCI CIO · D Efi895 · 

Cll.EDI'l'OS EXTil.AOlÜliNA~lOS 
. -- - \ 

:. :Qecrelo n. -2116, _de 30 de setembt·o de :1.895: 
§ 20. Obras:-Consti·ucções de armazena para de-

positos dokem bellico. -.• ; , ~ - . • . 3~!:000$000 .· 
§ li'retés-Pagamento de .fr.etes dos vapores San-

tos, S. · Salvado1· e Itaipú armados em cruza-
dores durarite a revolta · de :1.893 . • • --. , • · i 883:575$080 

.. . · - . . . . -· -
· __ . Decr~lo n. 274, de 28 de junho de :1.895: 
Pharol de 5~ classe em Macapá (Pará). , • 25:000$0'00 

Deér~to n. 330, de !4 de novemoro de iS95: 
, Reorganização do hospital de marinha (rrão apro-

veitado) ~ . · • . . . . • · • · , ·, • • 257:152$5:1.8 

CR.EDITOS SUPPLEMENTARES 

D~creto n. 214(d.e 31 d~ outubro de 1895: 
Para o augmento de soldo e ahono de etapas aos 

officiaes e pt·aças da armada : 
§ 8 ~Corpo da Armada. . < ·• 
§ 23 - Iv!uniçõés de bqcca. · 

. Decreto n. · 2127, de 10 de outtib~o de :1.895: 
Con·strucção do quarteL do _batalhão ·de infan

taria ·da marin1Ia, reparos -de pt·oprios nacio
naes na Ilha das Cobras .e faoricação de uma 
porta-caixão .para o diq-ue Guanabara (não 
aproveitado · para· a construcção do quartel e 
porta-caixão do dique) • · .- • • 

§ 20 - O bras • ~ _ . . . · • . • : 

Decreto n • . 2177, de 25 de novembt·o de 1895: 
§ . 1 .- Secretaria de · Estado (material) 

. § 3 -Quartel Genera~ (material) • • • 
§ 5 - Contadoria (material). • • . 
§ 6 _. Cominissariado Geral (material) • • • 
§ 7 -Auditoria (material) . . . . • •. • . 
§ 9 - Q?rp:O d:'e. infanteria de ~a>;in~a (mate-:-
... rtal) ·,- · --. _ .•.•. __ . ;.~ .- .: .•. 

· § iO - Corpo de marinheiros nacionae·s (mate
. · . --• rià.l) • · . . • .• • ·. ·• · • ; . • 
§ ._H ..... . ,Companhia_ de' in validos (material) 
§ 12 _'7 _Arse~aes_ (pess?~l) -. . -~ __ • , , • 

· . _ . » - (matenal). . . . • • • _ 
§ 13 ....;.. Capitanias de portos (material). • • 

. .§:14 ~ B~lisamento de:_p·ortos(material) , , • 
· · § i5 ..... -Força navaJ (m·ate~íal) _; · : • _· 
. . · _ -· _ - . · . .. · » -· _ · (pessoal). -, • 
· § i7: -Carta Maritilna. (fi!aterial) . • 
. § 18 ~ - Escola Nával (J;l.laterial) . 

§ 19 --' Reformados (pessoal) . 
· § 20 - Obras ·(pessoal). • · 

. · - - -~ · » (materin1). • 
§ 23 ~ Munições de boccn. 

.• 

§ 24 :.._ Munições navaes . , • • • 
§ . 25 · ~ Màterial de construcçiio na vai. 
§ 26 ·..;_ Conibusti\'el • • 

.§ -27 - Fretes. . 
§28 __ ~ Eventua.es 

2.546:727$59~ 

.. 

•. ' . 
.. ·. 

. . . ------_ _...,._. 

746:060,SOOO . · . 
2.475:Z!89$525 

830:800$000 

10:000$000 
10:000.$000 . 
:1.0:000$000 
5:000$000 

50$000 

30:4)00$000 

50:000$000 
6:790$000 

2.920:645$200 
30:000$000 

. 20:()00$000 
130:000$00() ' / 
: :15:000$000 
260:919$240 
.20:000$000 
:10:000$000 
33:588-~16 

:1.60:000$000 
:100:000$000 
700:000$000 

·L 300: 000$000 
:1.200:000$000 

200: 000'.~00(1 
50~000$000 

340:000$000 

. ":..:. 
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EXERCIC10 DE i896 . 

CREDITO ESPECiAL 

· Decreto n. 378, de 8 de agosto de 1896: 
Para a mudança do Arsenal de :Marinha, 

CREDITOS SUI'PLEMENTARES 

Decreto n .. 386, de i7 de setembro de 1896: 
. . 17 - Carta Maritima (material) • • • . • 
:· Decreto il• 398, de 22 de outubro de !896: 
· _· Para a differença de soldo e· gratificação do pes-

-- 300: 000$000 -

. ; . 
:·:· ·.. soal das brigadas . • • ·, • , • -• . • 
: . . § . 6 - CommiBSaTiado Geral da Armada. , • • • • 
·:· ·§-10 - Corpo ne marinheiros nacionaes· • , • • • • 
· " § f2 - Arseriaes . • • • . · • • • 
·~;~ . § 15 .- Força naval. • • • . • , • , 

§ 16 - Hospitaes. • ·• . • • . • • 
§. 9 -·corpo de infantel'ia de marinha. 
S 8 - Corpo da Armada • , • , • 

Decreto n. 423, .de 4 de dezembro de 1896: ·· 

Para material 

' . . 
·:· § 1 -.. Secretaria de Estado , • . • • • . , 
~-'- § · 2 - Conselho Naval. • · • 
· ·. § .3- Quartel General • , · • • 

§ ·5 - Contadoria • • . • • . • • • • • • 
. § 6 - Commissarirdo Geral da Armada •. • 

·§ 9 - Corpo de infantaria de marinha · • • , • ,. 
§ 10 - Corpo de marinheiros nacionaes 
§ 12 - Arsenaes , • , , • • ; · • , 

1 
§ 13 - Capitanias de portos ·: . • • . • • 

;' .:§ 15. Força. Naval • 
§ 16. Hospitaes • • 

... § 17. Carta Maritima 
·. § 16. Escola Naval • • • · 
- § 20. Obras. • • • . • • • • • • 

§ 24. 1\funiçã:o navaes • . • • • 
§ 25. Material de construção naval •. 
S 28. Evcntuaes •. • , . ~ • · , 

EXERCICIO DE 1897 . 

CREDtTó ESPECIAL 

. ,; . 

. · Decreto n.. 2596, de 30 de agostO de 1897: 
Para o.ffi.ciaes reyerLido! ao serviço d' Armada· 

CREDITO EXTR.A.ORl)INA:RIO 

. lJecreto n. 2760, de 24 de der;embro de ).897: 
ã_ ~6. Com.bue\ivel. .. • ~ • • • • , . ~ • 

. ~ •. .. . 

· . . . ' ·- . . 

31:483$448 

300:000$000 

34:000$000 

:1.:980$000 
24:910$000 

630$000 
156: 884$000. 
15:046$000 
2:050$000 

46_6: 760$000 

727$200 
·- 122$450 

1:139$000 
2:584$200 

7:10$300 
-70:000$000 
H5:062$400 
10:000$000 

_ 11:4~5$720 
1.------

914:062$270 76~303:2H$787 

- 5:000$000 
iO: 000$000 · 
6:000$000 
5:000$000 . 

- 200:000$000 
600:000'$000 

. 600; 000$000 
i50:C00$0000 , 2:790:062$270 · 

..'-
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Cl>..EDI'l'OS SUPPLEMEN'.t'Al>..ES 

DecL·eto n. 467, de 3 de dezembro de 1887: 

R6.9rgan~sação do HospiÍal: 

.· 16. Hospitaes . • . . . . . ~ . . . . . 
. Decreto n. 476, de 9 de dezembro de 1897: 

PARA MA.'fERIAI. 

§ 1. o Secretaria de Estado 
§ 2.o Conselho Naval •. 
§ · 3.o Quartel General. • • • • -. 
§ 5. o Contadoria . • • • __ • 
§ 6. ° Commissariado · Geral ·• • . • 

. ~ .. 
. . . .. . 

§ · 7. o Auditoria -. • • • • . • • . 
§ 9. ° Corpo de_ Infantaria de Marinha • 
§ 12. Araenaes • • . • • 

... 
§ 1.3. Capitanias de portos • 
§ 15. Força Naval • • • • • • • • 
§ 18. Escola Naval • • • • 

· § 20. Obras .. • • • . 
§ 24. Munições navaes; ·· . . • . • 
§ 25. Material de 'construcção ·naval 
§ 26. Coznbustivel. • · •. · • --. • • 
§ 28. Eventuaes • . • .• • • 

Decreto n. 2761, de.-i4 de · dezembro de 189.7: 
§ 28. Eventuaes •. ~ - , • • • • _ • . • . 

EXERCICIO DE 1898 

. CREDITOS _SUPJ.?LEMENTARES 

Decreto n, 551 de 29 de . dezembro de iS98: 
Para material: · .-:- · -

§ L o Secretaria d'Estado. • . • • • . • · • 
§ 3. o Quartel Generàl. . • • • . .-
§ 5.o Contadoria • ,, • ·•. • • • 

. . . '. 
• • • .. . 
.. . . 

.. 

200:000$000 

i:000$000 
300$000 
500$000 

2:600$000 
400$000 
{50$000 

30:000$000 
12:015$656 
. 7:639$750 
2:148$885 
3:620$142 

.50:000$000 
787:340$735 
250:000$000 
100:000$000 

. 200:000$000 

250:000$000 

7:000$000 
6:887$600 
6:055$570 § 6. o Commissariado ··Geral da Armada 

$ 7.o Auditoria. . • • • • • • • ' . . . .......... . 812$064 
f73$000 

59:713$368 § 9. o Corpo de Infantaria de Ma'rhiha • • 
§ 10. Corpo de Marinheiros Nacionaes. • o. • . 
·§ ·!2.· Arsenaes .. , ·· ~ , • .~~ , .. ·:•· • . . • • • • 
§ i3. Capitanias de portos. • • . · • . ,_ 
§ i5 • . Força naval • · ~ • 
§ i6. ,Hospitaes . • · • • 
§ 17. Carta Marítima. • • • • • • 
§ is; Escola Naval •· • ~ • • • • 

. . . . . . 

• • 
§ 2f:. Material ·de . construcÇão naval • 
§ 24. · MuníçõJJB .'navaes • o • • • • • • o • • • • • • , ~ • • . _ • • 

§ 25. Obras . , • ; • · • • . ,. , ~ • 
: § 26. Combristivel • • • • • • 

. . . . . . -
§ 28. Eventriaes • • • • • • .- . • 

EXERClCIO DE 1899 

CREDITO EXTRAORDINAI.\10 

Doct•eto n. 3.527, de 27 do dezembro de 1899: 
lndomniznção ao capitão~tononto Lopes da Cruz, 

das v:mtagens }>ocuniarias de quo foi privado 
}lOl' força ao pl'OC8BSO do COUSelho de guerra a 
que res1>ondeu • • • • • • • ~ . • • . · 

. . . -. 
•' 

3:2!6$935 • , ____ _.,._, 

120:235$580 
18:263$570 
c 1:500$000 
6:973~420 

72:.891$061 . 
:13:269$117 
12:166$596 

304:049$184 
600:000$000 
50:000$()00 

- 415:681$324 
75:279$482 

. . . . . 

. . ; " 

2.229;198$616 

· i 

~ •. ! •• 

i. 770:950$936 :-;.: 
s3.o9s·:453$6oo ·· .· 

3:2!6$93& ,. 
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EXERCICIÓ DE :1.900 

CII.ED!TOS EX'l'P.AORDINAR[OS 

Decreto n. 3627, de 28 de março de iUOO; 
Pagamento a~.os operarias desclassificados 

CRED!TOS . ESPEOJAI~B 

Decreto n. 670, de 10 de agosto de. 1900: · 
Pagamento · a Antonio Lucio de Medeiros, do . 

supprímento de agua e luz aos navios e esta.,. 
belecimentos de Marinha. •. . • .• • . • 

Decreto n. 722, de 5 dé dezembro de :1.900: 
Pagamento do ordenado ao secretario do extincto 

Arsenal da Bahia · . 

- Decreto n~ 729, de 12 de desembro de 1900: 
Pag.amento da diflet·ença de ''encimentos - a.o 

almirante Jeronymo Francisco Gonçalves, 
desde à.-. sua reforma até a reversão -ao set·viço 

_actívo da Armàda. 

· Decre'to n. 743, de 21 de dezembro de i900: 

. :1.0:863;$000 

36:'400$000 

-2:400$000 

67:063$318 

Para pagamento da ultima prestação · do- cou
l'açado Floriano, outras despezas na Eut·opa e 
obras do cruzador T?·ajano . . ·. " ; ; . . 847:778$000 961:504$3.1.8 

EXERCICIO" -D~ 1901 

CREDITO ESPEC!AJ, 

92:5:1{$000 .. - 92:51:1.$000 . 

.. 8•1. !53:685$86 

Recatlitulação. 
·. 

Total dos crcditos pJl' Q3p Clcie, conc()tlidosno pci'iolo de 188J t\. IO::n, 

Creditas especiaos. • • . • - 42.156:677$3136 
» extt•aortlinarios. • - - 6.065:8'1·i~031 · 
» supplementu.res. .· 35.93,l:HH$105 · 

84:·153:685$862 
. . -

. · ; , Pendem ainda do S.)luçã,o os scgilintc3 creJittJs pedidos pelo 81•. Presidente da 
.Republica a') Congress::> Nacional, no actual exeecicio, at~. a presente data : - . 

100:000.~ para a veeba;- Obra~- (Menaagem ú '?.td()jnlho do corrente anuo)} : 
---57:973$200 para pagamento de vencimentos aos p·aGrô::ls-mót~a.s e 19:548$699 - para 

pagamento de vencimentos a dojs offlciae5 d) c:n•p::> d1. _arm 1.tht e tres do corpo de saudc 
(Mensagem de 7. de agosto) ; · 

526:334$134,1 para differonças- de cambio oriundas da viagem do cru ~ado1~ Benja:inin 
Constant, e 50:000$ p~,tra U.i3 despezas do Tamoyo no IUo _da. Pratit (Mensagem de 28.do 
a gosto). 
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.:~ .· .:> 

?-'- ·Sr. Min:i$tt;o da Ivfarinha~ em seu ·i,elatorio de obras-novas que .são _ réniettidas em b~9-
f;:' ::; - (pag. 61): churas, como de antigas que precisam ser ré" 

«Á eollalJora.çii,o de uma lJOa revista fd tas, absorvem grande parte da quantia 

.. ~ •.,, .-~ .. 
~;~.>~: .:. __ . 
.-· J.::. 
~-~): ·· 

importa em minist1·ar aos otnciaes da c~nsigna~a, res'tiando pouco para a ac:quisi
armada um subsidio constante de có- çao de olJras, m~ppas etc.,_ conhecida a 
nhecimentos uteis, fazendo-os tambem cresc~nte producçao e elevaçao dos preços 
acompanhar cm;n irit.eresse o desenvolvi- dos livros: - ~ · . _ . - _ , _-- -. _ . ó. 
mento das marmhas de guerra estran- · Na c~ns1gnaçao ~Material» ~~ }Ubnca 15 
geiras, a descripção de novos apparelhõs --!;fospltaes-prqpoe a •. Gomrm~sao _o a<:lcre
e as experiencias feitas, com ~preciação sc~mo_de 22:900$, sendo·lô:_OOO$ pararo~l?él:· 
de seus resultados.» co~choes, camas ~te., para doentes do lwspl-

~;_:; . · . . _ . tn.l o. enfermaria _de Copacabana; 10:000$ 
{'/ Mefhorada, como tem Sido a Revtsta, I?-~- para medicamentos, e -2:QOO$ para utensilio-3 1 
_ _ :rece mc_ontestavehnente_ o pequeno. auxü10 .por ter verificado . s~rem insuffi.cientes . as 

~-" . - proposto, que redundara em beneficl?S para verbas a taes :fins destinadas, em vista das 
'· :.::: a classe. neceasidades do serviço desaude. . . 

A equiparação da verba da Bibliotl_1eca e No § 2°-Munições de bocca--:-augnientou 
:.:• . Museu da Ma1'inha á da Bibliotheca da. Escola 28:371$500 para attender ás etapas dos ·offi.
~/:. :Naval, com o diminuto accrescimo de 1:500$ é ciaes promovidos no corpo extraordinario e 
, - ~ , perfeitamentejustificadapela simples enume- em conseq_uénc~a. da :reorganização do .corpo 
f'"~ r ração acima feita,sendo que as encadernações de saude. . · . · . · 
---- · · Além da,s modiflcaç~es que acabou de justificar; a Commissã.o att~ndeu aoutras, . 
'" '~ exigidas por promoções, revei'Bõés e roformas .qué se deram ultimamente, como se .verá da 
:·. · · seguinte · · _ .. - · . ~ ·· .; .. 

. NOTA . .· · 

.rt>'-~. ~- das alterações feitas pela Cómmissifo na proposta do orçamento, apresentada pelo 
':D:' - Poder Executivo; para as despezas do exerci cio de 1902. , . · 
~;· ~·-:: .. ·. . .. ' ---------':-------;--·· ---'-:~'-;-..;_--'-___ __._"---:-----'----

~:~~- ~,; 
~::. : :< .. ;.:. - . -AUG-MEJNTOS 

8, Corpo da Armada e classe annexas: 

Soldo · de i capitão ' de" fragata (Ari!tides Mon- . 
\~i!iro de Pinho) revertido ao quadro da.rese1•va 

.. _por decreto de 2i de ,agos~o de 1901. • • . 3:840$000 

. Idem de :1 capitão dé fragata graduado (Fran-
cisco A. Paiva Bueno Brandão), revertido aó 
quadro especial por decreto de 1i do_ setembró 
de :190:1 • . • • . . -- • • . • . • · 3:360$000 

Para differença de soldo do capitão · tenente 
Nelson de Vasconcellos, promovido no quadro 
extraordinario por decreto de 5 de setembro 
de 1901- • • • • • • • • . • . 960$000 

Soldo de quatro cirurgiões capitães-tenentes e cinco · 
cirurgiões seg'undos tenentes, em ·vir tude d"- re
organisação do Corpo de Suude feita por decreto 
de 11 de setembro de 190:1. • • · • , • • • 21:840$000-. 

Idem . de 3 1os tene~tes Camara, Sampaio e Costa 
Pinto. · _ 7:200$000 

'-
Roupa. ·para c{oentes, colchões, _tr-avesseirOs e 

camas para o Hospital .de Marinha e l!jnfer
maria de Beribericos ém Copacabana 10:000$; 

' medicamentos iO :000$; utensili~s 2:900$000 • 

§ i7. EMcola Naval e outros estabelecimentos sc\en-
tíficos: · · 

· !'ara publicação da Revista Marítima .. 
Para. a. acquisição da obras, méinorias, mappas 
_ daBibliotheca e Museu da. 1\Iadnhá. • • . 

--. 
\ 

8!000$~ 

1:500$000 
1--~---1 

37:200$000 ·. ~ -

··· . . , , 

. 22: 90<}$000 . 

9:500$000 
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i8. Ref~rmadoa: . 
" . ·, 

Soldo ~0:- • "Vic~-almirll.nte • graduado .. Nepomuceno 
Baptista, reformado com o soldo de conti:'a;.al
ini:ran te e qu.otas respectivas . , • • · ·• -. 

§ 21. . Mu~içÕes de bocca·: 

Para .etapa dO!! . officiaeá ' pi'oniovidos. no quadro 
_estraordinario,"e em. virtude da reorganis&ção 

- d~ Corpo de : ~au<fe feità pelo . decreto n, 785, 
de i1 de setembro de i90i • • , • _. • . • 

. i 22. Munições-. na vàes: · 

P~ra. sobresalenies .e · artigos d~ muni~ões _na.vaes. 

·-§_25. Co~bust~vel: 

Para combustível. . ..... ·-
REDUCÇÕES _flOR ·:TRÀNSJJ'ERENCIAS 

. NAS VERBAs· ; ·. 

§ 8. Co1•po da Armada. e classes ' ai:uÍe~as. 

9:000$000 

28:871$'500 

259:000$000 

Sold~ de i capitãod~ mâr é ' gu~rta_ (!fepôrnu
cenó Ba.ptià_ta); que passou a. ser . contemplado 
no§ i8 Refor~àdos .• :. . •. ~ :, • . • .. ' - · 4:800$000 : 

ts Reformados: 

Soldo de 1 · caphão de fragatá (Pinho) e de i -
capitão de fragata graduado (Bueno Brandão). 5:000$oqo, 

4:312$00~ Soldo de 3 tos tenentes (Camara Sampaio e Costa 
Pinto) . , . . ·· - ·· 

Di~erença para mala: 

. A Commissão julgou . de bo:.:l ·;:conselho_ § 2....,.:Cónselho Naval : 
ma11ter algumas das autorizaçõe~ . cgncedidas · · 
ao Po.der · Executivo,. na lei orçamànta.rià. 

{~dem) • , ••••• · •.•• •: . 

vigente; e ' àecresc.entnu .- .outras que júlga de : § 3~Quartei :Generâ.l: 
conveniencia.jp.ra ,á ,boà· mãrcM da adininis• (Idem)-••• ~. ~ ~ ;-~. ·, • 
tração é necessidades do . serviço. · .· . · 

Do ·expóstó, conclue a .· Co_mmissão -oft'ere~ -§ .· 4-Supr!'Jil1o Tribunal Mi:
ce*do á consideraçã_ó_da Camara . o :s~guirite · .-· ·- litar: .-- · -·· . ·· . . 

_ · (Idem) ..... ~ - •• ,. ~ - ;-. 

Art~. . O Presidente da Re}mblica ê auto;.. 
rizadó· · a ·. despender .. pelo ~ini'sterio . da Ma ri
nha, com ós serviços designados~ nas seguin

. tes verbas, a quaptia. de 23.952:697$254 em 
papal: · 
· § 1-Secretari1(de Estado : , 

(De acéordo com a. 
proposta) ..• • •••. , •. , 205:667$000 

§ 5~CóntadQria : 

• (Ide~) ......... • •• 

ç . § 0-:-Col:nmissariado -Géral 
· da. Armada : · 

(Idezn} •• •·n, •• ~ •• , 

§ · 7-Auditoria : 
(Idem) .•.• , •• ;., •• 

·. ·· ..-.:..:·-

. -:~ 

766:47i$~fl 

., . 
' .. : 

J c '.._ ' 

J• . ~~~-

i4:U2~0~~l 
752:359$500-::. 

· · ~ ' :(_.:?,Í 

4?:0~0$0~ 
-· . ..\.~-~~ 

90:23I$b~Q 
. ' ' . ','~'···'.' : ':'f} 

26,q4~~ 
":< · :,::1!~: 

'. 227: 932$5ÓQ 

. . ~-f'~;: 
43:76Q$Õ@ 

. . ' .,;_ _ -~·: .. :.;, .· ~-<:· -~; .: ·.:· ,~ 

ls:aoó$@ 
' .. . . . . ·• :~:-~ 
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ANN.AES DA .. CAM.ARA 
. ,_..__ ___ ;.....__...;__----. _ ____;~----__:.....;.-~_;__:_...:.._~ 
·;.:'; 

· §.8-Corpo ·da Armadu. e 
classes annexas : 

Augmentada a.ver· 
ba de 32:400$ pela 
annullação da refor
ma de um capitão de -
fragata, . incluído no 
quadro da reserva por 
decreto de '2t . de 
agosto ultimo, de um· 
capitão de fragata 

. graduado reintegrado 
no serviço activo .da 
armada no posto de ca
pitão-tenente do qua
dro especial; corpo do-

. centedaEscola. Naval, 
por decreto n. 786, de 
11 de setembro deste 
a~no e de um capitão
t~nente promovido no 
quadro extraordina-

. rio,porde,~retode5do 
mesmo mez de setem
b.ro e de tres 1 os tenen
tes incluídos no qua
dro da reserva. por de
creto de 18 de setem
bro. e pela inclusão de 
quota para o pessóal 
do corpo de Saúde, re
organizado, em virtu
de do decreto n. 785, 
de 11 do refe:tido mez 
de setembro; reduzida 
de 4:800$, de um capi
tão de'fuar e guerra 
do quadro extraordi
nario, reformado por 
decreto de 28. de agos· 
to findo. 

, § 9-Corpo do Marinheiros 
· · Nacionaes (D_eaccordo 

_ com a proposta) ... :. 
· § lO-Corpo do Infantaria 

do Ma.rinlla (Idem) .. 
§ ll~Arsenaes.(Idem) .... 

§ 12-Capihnias de Portos 
· · (Idem) ....... : ..... . 
·.·· §'13- Balizamento de Por· · 
•.. .. · . . tos. (Idem) ........ . 

. c.:.: § ·14-Força .Naval. (Idem) 
· · -.~§ 15-Hospitaes : · 

Augmentada de 
22:900$,sendo 10:000$ 
a quota destinada á 

· l'oupa, colchões, ca
mas , · tra vesseíros , 
etc., para doentes do 
l10spital e en!(mna-
ria. de Copacabarw. ·. e 

;2. 930:6.20$000 

1. 399:400$000 

280:063$200 
3. 691 : 734$650 

lO: 000$ para medica
mentos e 2:900$ para 
utensilios .......... . 

§ 16-Repartição da Carta 
Maritima : 

De • accordo com a 
proposta. .......... .. 

§ 17-Escola Naval e esta
belecimentos scienti~ 
ficos : 

Augmentada· d e 
9:500$, sendo 8:000$ ·· 
-para publicação da 
· Re'IJista Marítima e 

- l :500$ para· acquisi
ção de obras, mêmo
rias, ·etc., da sub
consignação Biblio
theca e Museu da Ma-
rinha ....•........•. 

§ 18-Reformados : 
Augmentada a v.er; 

ba de 9:000$ para· at
tender ao soldo e quo· 
t:ls de um vice-almi
rante graduado refor
mado com o solJo de 
contra-almirante .por 
decreto de 28 de agos
to ultimo, não obstan
te a . reducçio de 
9:312$, proveniente 
do soldo de um capi
tão de ft•agata que · 
passou para o serviço 
no quadro. da reserva 
e dé um caprtão de 
fragata graduado re
integeado tambem no · · 
serviço da armada, 
n<:! quadro cspeclal 
por decreto n. 786, do 
ll de sGtemhro do · 
corrente anno e tt•es 

. 1°8 tenentes cujas re-
. · formas foram annu1-

lo.d.as·por. decré~o de 
18 de setembro ·de 

3-2 2391000 1901 ·"· •••.••••• · .•••• 
, ;) : "' . § 19-Comp.anhia. de' Invá-

50:000$000 
3.919:911$050 

lidos : 
. De accordo com a 
p1•oposta ..... ~ ..... . 

§ 20-Armamento · · 
· Ideni ..•... : .... ." .. 

·§ 21-Munições de bocca: 
A u g me n t a d à de 
28:87!$500 para' a~
tend~r ás etapas dos 
officiaes p1~omovidos 
em virtude ua reor· 
ga,nização do co1·pO. 

358_; 125$000 

620:100$000 

378:000$01 

683:482$10 

lo 

- .I lO: 000$000 

70:000$000 
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de saude pór decreto
n. 785, de ll de· se
tembro deste anno,·e 
a dos do quadro ex· 
traordinario do corpo 
da armada ....••.... 

§ 22-Munições navaes: 
Elevada a consi

gnação de 400:000$ 
§ 23-Materia1 de construc

cã.o ·naval : 
De acoordo com a 

proposta ..•...••••.. 
§ 24-0bras : · 

ruem .... ; .... ·-~-· .. 
§ 25-Combustivel: 

- --~ugmentada a do
tação de 259:000$ .... 

§ 26.:_Fretes, etc: 
· . De acco-rdo com · a 
proposta ..... , , ...... 

§ 27-Eventuaes: 
Idem ..... ; .......• 

4. 973': 591$7 46 

1.200:000$000 

750:000$000 

180:000$000 

900:000$000 

Art. Continua em vigor - no exereici~) 
de 1902, o dispost:J no art. 16 lei n. 652, de -
23 de novembro de 1899. 

Sala das Commissões, 25 de · setembro .de,.:' 
1901.- Paula Guimara_:s, presid~nte e. re..;.';; 
lato r .-Serzedello Cor1·ea.-Franc~sco Vetga,.;• -. 
-Nilo Peçanha. ~Oassiano do Nascimento.--
Mayrink.- Francisco Sd. .- · 

PROPOSTA DO GOVERNO 

Art. O Presidente· da RepubÜca· é aut<l..;;·,·. 
rizado a desp2nder pelo Ministerio da Ma--~:: 
rinha, com ··os servicos · designados nas- • se;:.;~ : 
guintes-verbas, a quantia de 23.200:337$75~_,, 
em papel. 

l. Secretaria de 
Ouro Papel.·.:., 

Estado ........ - ....•.•• 
250:000$000 2. 'Conselho Naval •...•.•• 

3. Quartel Gene-

205 : 667$00()i: 
46: ~oo~oQ~'? 

ral........... . ...... . 90: 231$ÔÓ0ff 
. : - ~ '', ~.: i 

26: 04Õ$bObtJ'i 
227: 932$5QQ;i:) 

•• ,·,.·_'!:;:"".: 

200:000$000 4.- Supremo Tri
-----,--- bunal Militar. . •.....• 
23.952:697$254 --5. Contadoria.~.. • ....... 

- ..;_______ 6 ~ Commissariado 

Art. Fica o Poder Executivo autorizado: GeraL. .. ·.~"· ·" · ._ .. • 43
=
760$0°0+ 7. Auditoria..... . • . . • . • • 15:800$00W2i 

_a) ~ ro~.r .o~ r.eguJam~nt~s h das reparti~ 8. Corjo dà Ar~ 
2

.
898

;
220

$-000_: -~ 
coes o r 1ms er1p _a ar_m a,- sem au- ma a......... . . . . . . . . -, 
gmento de despeza, creação ou suppressão 9. Corpo deMari- ~ ,-.; 
de empregos, augmento ou diminuição de nlieiros Nacio-
vencimentos;- na.es.......... • ......• 1.399:400$0Q9}:· 

b) a. vender o ma teria! reputado inutil, 10. Corpo de Infan-
a_proveitando o producto da venda nos re- taria de Ma-
paros do material fluct~ante e proprios na- rinha.......... . . • • . • . . 280:063$200.! 
cionaes; · ·" 11. Arsenaes....... • ....... 3,691 :734$650+' 

c) a desenvolver o serviço de soccorro 12. Capitanias de -· --
1 fi d t . Portos........ • . • . . . • . 352:239$000~:. 

nava com os recursGs para esse m es 1- 13 , Balizamentos . ''"' 
nados na lei da Receita ; . · 

) 
- d d -. -- de portos'.. • .. . .. • .. • • 50:000$000- -

d a dotar, dentro asforças o orçamento, 14; Força Naval.. • ...... 3.9l9:9ll$Q50_:,, 
as etscola

1
sfidetaprendizes marinhelrosdcom o 15. H~aea..... . , ..... , __ 335:225$000~; 

ma eria uc uante necessario para ar aos lô. carta. Ma r i- · ·, 
aprendizes a instrucçã;o pratica de grúmeté; _ tima.......... . . . • . . • • 620: 100$000;Í~ 

_e) aapplicar aos novos pharóes, que te- 17-. _Escola Naval. - •.... ~.. 368:500$00Q:::v 
nbam de ser inaugurados· dentro doexer- 18. Reformados... • . • . . . • • 683:794$1.08!>; 
cicio,· os creditos vQtados para. pessoal -e ~9. Companhia de · ·- ·- ··~"~ 

· ~~:~ti~~;:;~;;~~;;;.~: :: t~~i~~~: :::::::: 4 .·9\4!::4 .. 7:~2_:o:_;. __ :t ... _·.··.-··_04° .• _._ •. _ .. •.-6:_i_·-~-.'.:_:_ •. ,_t_:_1,c.-~ •• _r._,.:-_._ •. 

a preencher-se· o numero de praças marcado · hocca......... • . . . . . . . <F-' .::~ 
na lei de fixação de força,s, para attender ao 22. Munições na- . -, ,,.;;.~--p 
pagamento de :vencimentos e material; vaes.......... • . • . . . . • 800:000$.0091;~ 

g) a enviar otriGiaes conipefentes ·.como 23. Ma t e·r i a 1 de ... , .. 
addidos navaes a paizes estrangeiros, não oonstrucções.. . . . . • . . • 750:000$@Õ~ 
excedendo de tt•es, correndo a dés_peza pelas 24. Obras .. .. . .. . . .. .. .. . 180:000$0DQ&1 
rubrlcas sa., 14a o 21a. · 25. Combustível .. _. 641 :000$0Q0;'!~ 

~,~-~;··~;.-
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À·~í~f;;t~;fX'{]:.rs-:-- 7:::). ---:_l~;~~ .;y~,- · -' "'~- :-~~' -À~~~~$,;· "bf-~~f~lt-~\f-' :-;::.·" '" ·,- ·•·· ·'c::'· ', · 

i~~/Fire tes, pa.~:. doLyce~de ~rt_es -e Officfos, hoje prÓprio 

~~~}\.: '~!g~:ro:j~~~ - na2!oJl;~Jssão do pr~jêcto- . n ·: IS3, de 1901, 
/:;,:..,_ inissõe~ da sa- autorizando o _ Poder Executivo a abrir' ao -
. . ,ç ques.......... • • • • . . • • 25.0;00$0000 Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, 

,J~.~7' ·E.ve~t~4Q~. •• . • • •.. ~... ~oo:000$000 goc~;1~t~od~a61~r~~,·si16~I~~~~ta;/d!;~~b.;~ 
i'~ ·.- · 23..200:337$754 de 1900 ; · . -· · -- · 
vS -· Ia. discqssão d6 p:rojecto n. 139 A, de 1901, 
k;-.;- o .sr. President,e-Tendo dado a ·estabelecend() que .as et~pas dosofficiaes do 
:~~·hora-; designo _ p~ra ~1Uanhã, ª seguinte exercito e da armnda nunca serãoJnferiores 
:_\_:·'_i o_ir_·- dàm_ d·o dià: _ a l$400; qualquer que sejaai guarnição a ·que 
- - - pertençam, salvo as excopções da lei ; · _ 

:~-~·L:: votação dQ projec~o n. 122 A, _ de l9Ól, · Discussão tníica do projecto n. l-47, de 
~'!:autorizando o Governo a conceder ao ci'" 1900, cJncedendo a.o Dr. Amaro ~odrig'-!e~ 
t,;mâdã.o João Pereira. ·Barreto ou á soeii'ldade qe Alb~querque Figueiredo, 2° te11eqte cirur
~~-' q_· · u_ . _i~ elle or~ai1l~al' a gara.ntia. de juros de 6 __ o_ f o gião contractado da armada, uma. pensão. de 
;;;,:<e de amort1zaçao em 20 annos da ÇJ_uant1a trezentos mil .réis mensaes e autoriza.rido . o 
:S(d~ .. 2.000 :000$, para · fundar em. Aracajú Governo 'á. abrir o necessario' creditó; 
~:~~(S~rgipe) umba.nco de cre~ito a~r1cÇ>la ~o- ga. discussão do projecto· n. 257, de 1900, 
;·y.vel, e dàndo outras providencias (2° dis· autorizando o Poder . Exec11tivQ a. abrir ao 
:·n~uàsio; · . · · · .· ~· Ministerioda Ma1·inhá o creditoespecia.l de 
'tf.. ··}Diseússií,o unica do parecer n. 42, de .lQOl, 6:QOO$ p~ra pagar _ os vencime~tos _que, no 
r.:treccinhecerido Depu~ado pelo lo distrioto do _corrente anno e no proxímo futuro, · compe· 
-~:,·~Pá'rá;;'·na vaga abert_a. pelo Sr .. Augusto tem ~o ex-secretario do extinctô Arsenal dJ 
~·c· J\1optenegro, o Sr. Theotonio Ra.ymqndo de Marinha de ·Pernambuco João Sabino Pereira. · 
J: : .~~!t.o, Ço~ voto em separado · dos Sr-a. Ar- Giraldes ~ . _ · · 
;,,;roxellas Galvão e Tavares de Lyra; · · 2~ ·discussão do projecto n. 173, de 1901, 
~t :· ·; Çon~inuação da. · 2 .. discussão qo proje:~to autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
:}. ~ n.· ·190 A, de 1901, parecer sobre ~~ emen- Ministerio· da Guerra o credito extraordina· 
~Llíf~ ;).pl'esentada.s para. a 2a discussão do pro- rio de 68:195$189 para. execução d~ s~ntença 
:~S--ieeto n. 150 A, ~e 1901, queor~a.~ Reeeita em ultima instancia:em favor (!o tenente-· 
~~ (i~ral da Repub1wa para o exermCio ·de 1902; coronel Procopio José dos.Reis; · . · · · 
,;: · · Continuação da 1• discussão do .pr()jecto n. 2& discussão do projecto n 7 . A, de 190l, · 
J?f>2 A, de 1901, alterando a classe Ia, n.l, das autorizàndO' o Governo a; conced~r isencãó 
;< Taritc~.s· <las Alfandegas ; .. de direitos de importação· ao ma.terial ·que 
{-:: 3& discussão -do p1•ojecto n. !121, de 1901, for hnpor~ado pelq E~tad9 do Pará P~f!l; o 
·; autorizando o Poder Executivo a abrir ao aba.stecimen~o de agu~ á cidaqa de a.et~m, 
:: : }\1inistorio da Justiça. e Negoc~os Interiores o L'astituindo.se ~s qu~titi9~ j!i pagas.; . 
: ·c1•edito do 100~000$, supplementar ao n. 14 2a. discussão der projecto Ii. · 18~, de l99J, 

... ~ do art. 2° da lei n. 746, do 29 de dezembro de creando Vl!<rios cargo~ na aepa~t1ção Geral 
:, 1900. · dos Correio~ e zqarC!J.J.ldO·lllª·' o~ respectiYQs 
:>, · 2~ dlscussão do projooto n. 112 A, de 1901, voncimêntos; . · · · · · 
\-.. ~utorlw.ndo o Govorno a abril• o credito de . I e. discussão do . projecto n. 6 A, de 100.1, 
':)OOiOOQ$, ao Minigtet•io dn. Indu,stria., Viação decla+ando ~boUda.· á acmi1ll'q.lação das cadei· 

'~ é Obras Publicas, com o ftm de ser entregue ras de logic~ é de litt~r~tU:r~ .do lnter.Qá.~(t 
·::··(LO Sr. Albarto Santos Dumont como premio a do Ex~ornatq pó Gy_milasio N!tcio~~J, sql) {.L · 
~_,l_; __ '· _PJ~Q -- l'~s_ ultado de sua exporiencia de illll ba· regencia de·umsó cathedratico, ellla_,ridaJ1dó · 
:. l~A . dirigivel. · . . pôr em. ·concurso as cadeiras qua y~g~ren1 
t;~., ~ - ~~. discussão do projecto n. 166, de 190l, em consequencia dessa dispõ~ição; . · 
:~autorizando o Poder Executivo a ·abrir à.o Disc11s~o ,. unica. ·do .· }Jrojectt> · n. J69. da 
:>~ ·:Miili~tedo da Justiça e Négocio~ Iljtérioreª 1901; autqdzando o Poder .. Ex~cutivo · a_ OPU! 
~\~~r~r.~4!_to . de 13:~00$ para pa.ga1Ue[.lto do ceder úm ánno ·de- licença, .com o or<l.enaqo 
~5~prem10 e rmJ?ress:1o de 1.00~ ·e.~emplares d(l; a. que tiver -direito; ao· bacharar~anoel 
? ' (:)br!).~T)leorla de Processo C1vll e Oommer- Ignacio C~rvalho d_e Mendonça; · juiz ~eq~i(l· 
l'{' .clal~composta pelo Dr. João · Pereira Mon-. nal dq Estado· do Paran~ ; - ·· · . · - .. · 
i;f~ -~~ihr; .. · · · ' . · _ · · · -·- - . ·· .. ·_·· · _·· .. Discus~ão unica do projeato n; 186, dt3 
:;( .:3~ discussão do projecto n. ll6, de 1901, 1901, estabelecendo que ~o engeqbeiJ.lo 1\.ris" 
~. au.tor'iza.ndo o Governo a abrir, porconta. do tides Gl\lvão ·de Queiroz, aposent~do ' .no 
~: : ~ínisterio da; Ju'!tiça. e Negocíos Interiores, ca,rgo de directór da Secretaria ao Ministerio 
c',f o credito de 53:580$940 pa.ra pagamento 'de .da AgricuLtura, - viação e Obr!):S' Pnblicas, 
i;~~'.d.ivarsa.s obras e melhoramentos no ediftcio compete, desde a . a}Josentadoria, o ordenado 
~),~: ... '-" ~ . ' -
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. de engenheiro-fiscal de .2a. .classe, correspon- regulai·ize sua· situ~ção, podendo mésJ:no re- , 
dent.ea 2;> .anno3 4e serviço; . . . . .. . .. leval-a do págaménto da iniport1l.i:Ieia ·em · : 

Discussão urlica · do ·. :projectq n, "267, de que ficou alCançada rio anno ·de 1899; ... · · .·· :: 
1900; autorizando o Poder Executivo· a con, 2a. discussão. do projecto . n; 43 A, da 19()11.· ,-: 
ceder uma pensão de 1$500 • diarios, a contar autorizando o . Poder Executivo a abi·ir a,9·:.:: • 
de abril de 1898, ag ex-empregado da Es- Ministerio dá Justiça e. Negocias Interiol'es 'ô : 
trada de Ferro Central- de Pernambuco Luiz él'edito extraordinario de 2:827$800 para; pa~ . 

.. Affonso Ferreira. · · · game11to a · D . . Eugenia Torreão Corrê~ :d~ : 
Disc."Qssã.o unica do :projecto n·. · 100, do Araujo, :viuva do juiz de direito em dispo:q\-" ·"' 

1900, eleva:ndo a l$.diarios a vensão e soldo óilidade,LindolphoHisbello Co1•rêa.deAraujo ; :>; 
que percebe o 1°cadete ref.ormadÇ), com hon- ·. 2a. discussão do projecto n. 120, d~ lQM, · ~ 
ras dé alferes do exercito, . Orozimbo Carlo~ autorizando o Governo a abrir ao Ministerio 
Corrêa de Lenios· · : · . da Güêri·a o : çredito e:x:trélordiriarío . 4~ :_; 
··· 3a discu,!;lsã.ó <lo' projecto n .127, de 190 l, 2:4Q 1$800 para pagamento âo marechatJos~ , . ~> 

· qisp9pcl,o so:hre a contage:rn d~ antiguid~de sló de Almeida Bai.'reto, em virtude d~ s.ent~nça :;:: 
posto dos efflciaes <],o eJ;ercito. a que. se refe- do. Sqpremo Tribuna~ FederaL . ·· . ,, 
rem os arts.lo'e 2° d,a lei n. ª50, de 9 de Discussã;o ~nicad<i proje~to n• I.9:0,de:l_90J.i 

· dezembro de 18~5; •. · . · . . · . · · . . . .. . . auto1'i~ando . o Govern·o a con,ced~r ao. rp.ac . 
aa.disc11,ssão do projecto n. 58, de 1~01, chinista · d.e - ~3. classe da E~~rad~ de -Ferro ·· _ 

. autorizando o Poder Executivo a abrir ·ao Cei}tral do· Brazil; Achille~ Arn,aU<l Coutin,:ttg._ : 
_ Miriisterio:· dá • Fazend<1. . o· credito· extra;;._ unL ano o de licença, com ord,e1;1ado, • par~ ;G 
ordinario de 8:000$ ·para .pagamento -do tr(\.tat• de sua s~ude onde lhe.Gonvier; . , ·-.· ' ' 
aluguel < dit casa · ~nde fuúcclonou, de se- 1.3 -dtscussão do pl'9jecto n ;. 72, . de 1901, d~<-; . 
tembro . a dezernbro ·de 1899, ·a De~égacia chn'ando que ·gosarão- da ft'anqui~ postat~;-, · 
Fiscal .no · Estado .do . .Rio . Grande do ·. Sul, correspondencia e as revistas d-os Institutós .. " 
e o suppleinentar de: 2o:ooo$- á ·verba. ga..:.: ·Historicos e Géôgraphicosd,o ~ra:zil, do P~rã~ < ~ 
Caixa de Amortizaçã.o~da Hü n; 746,- de 29 de Ceará, Bª'~lia, S. P~uro; faraná ~ Santa 0~·!:5 

. dezeín.bro. ·ae l900, art. ~S...,... Assigqat"Qras de tharina . ~ dos Institutos · ~rcheologicós •. <i~ ;~i; 
. notas;' . . . . ~ . _· . . · .. . Alagôas e Pernambuco; · ·. . · .. : ·.· .:~ 

2a. discuss~o do projecto· n. 68, de 1901, ta di::;cussão d_p p~·ojecto n. 113.1\, de 1901-,.- ' 
autorjzando ·o Põder . Executivo a abrir ao autorizando o Governo a abrir o credito da, .: , 
Miriister1o.da Jt.istiç_a e Nego.cios. Intel'iores o 16:060.$ para pagal' ao bacb.aNl Umbolino de ·;~! 
.credito de 3:957$200, sup:plementar ao n. VI Souza Marinho os seus ordenados como .juiz -< 
do· [l.rt. 4° da lei n. 746, de 29 de dezembro d0 di1•oito em disponibilidade, decorridos de :. 
de 1900, para vestüario e calçado de 10 22 de abril de 1894 a 31 de dezembro de··· 

··· . .-alumnos gratuitos que, em virtudo ~a mesma. 1900 ; . _... . ... , .. ···:\ 
lei, foram admHtidos uo Intel'nato do Gym- la discussão dQ projecto n. 22 A, de 19Ql, '~? 
na.sio Nacionr\l, cujo ~ namoro foi elevado do mantlando disponsa.r dos exames praticos de / ; 
50 a 60 ; · .. . quo cogitam os twts. 28 e 2g do ~·egulamen~9 - :;~ 

ga. discussão do projei!tõ n. 77, elo 1901, do 3.1 do março do 1851, osoffiCiaes e. praça_.$· .. <\ 
relativo á emenda offerecida na 2"' .dis- do exercito lmhilttado:; com o::~ cursos das · · ~ 
oussão do p1•ojocto n. 217, do 1900, autori· armas a que pertencem, e derogando a let,;::. 
za.ndo o Podar Executivo a abrir ao Minis- n. 39 A, de 30 do janeiro de 1892, na parte.>~ 
terio da . Guerra o credito es_p-=')ial de roft.ú•onte a este assumpto : . · · . . >:: 
8:415$600 para pagamento -dos von~imentos 1° ~liscussão do pwijecto .Q. 106 A, de 1901. ~> 
.do tenente-coronel · In.nocencio S'erzedello autorizando o .Governo a abril' ao :,Minister~o:/~ 
Corrêa, · reyertid() ao serviço do !:lXOr<lito. e ·aa Justiça e Negocias Interiores' o , credito .,.; 
d~ I~rite, cta.. E~cola,. ·' Militar p.or. acto )egi~- necessario :pal'<i, . pagamento do _'pre:niio. qe ·:::· 

, Iativ(). ; ._ _ . ..· : .. · .: r. . · . • viag~U:· de que ~r.ata . o art. 221 ' do Cod.ig:o. ·;:.· 
·_ 3a. . discussao d.o proJectq n. í205,, ' deJ898, do Ensmo~ confer1do a .:Pedro Demosthe.Q.e$" ·:,~ · 

. ·. autorizandoo Goveriio ;à. 1ll~ndar:: p~gar àos Ra.che ; · · ' ' · .. . · , · ·. · __ ·· ·• • · .· :' ':,:;, 
· Drs .· .Franci.s.4o · . A!lturi~~ .)vtáciàli e :. Al·t~ur . · Ja_discu~s~o ,do p1•ojecto n .. 1 ~ 4, d.~ · ~f19.1;;~~~ 
Ant4J!e~ Aiacfel a q~a11t111 ,,fle· 386:1500$, _qn< maJ1d~ndo.· que o .Gove~no d&. .. RepuN1ea, 19-~~' '71 
portancia do ga.P.o. 'yac~um e cavallar forne~- dernntze, conr ~ q_uant.m de 70:000$; 11 Y!~tQ;ç .. :.:: 
cido ás forÇas legae.~ .du.r.aute:·o · periodq r~,· M.eirelles de .Linia, pelas despezas qp.é,' ~ez;<_:i 
volucionM•i<i. de · · t~93a .-~S95. · _ . çqm:~ ~ pintura,· mcmtagern ·_·c. cü~te\odi:>:. P_<!.·· .;s 

ga. discussão do_ ·:projectQ n: . 264, ae-1_900, norama do Descobrimento: do · Br;1zil (cq~~-: 
aut~ando _.o Oov~rno ,a -:pror,ogar o .prazo substitutivo da Commissão de Orça.m~!lto ao-;-; 
concedido á ·Sociedade Montepio . f;feral de projecto n. '261, de 1900) ; : - ·· . : .. ., ; 
Economia dos Sel'Vidpres do Estado para in- - Ia discussão do proj~cto n. l r A, de l9Ql • . . 
demnizar . ao. Thesouro FederaL~a. quantia anto1•izando o. )'od{lr Executivo a abr.ii:• .:.o ~:~ 
quelhe é devedora, . -áté . que essa instituição ci'edito da quantia de ~: 638$Q45 ao . M~ni~t~~ :;. 

. . - . . . • . . - - . ' ... - . . - . . \ ,. - ·:._-~ 
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r0 da Fazenda, .para pagame.ntode for. rage.ns, I l·.a. di.·s.cu.ssão do pro. ~ecto n. 14.2 A. , de .1901. , 
·agua e objectos de expediente fornecidos reorganizando o corpo de engenheiros na:-
tpela · Companhia ·das Ag~as . ~e Maceió e vae~ e ~xa o pessoal do respectivo q~a<!_ro 
outros, por conta do Mimsterw da Guerra ordmar10. (Com pareceres da; Comnussoos 
durante os exm•cicios de 1896, 1897 e · 1898 ; de Marinha e Guerra e Orçamento); 

· . Nova discussão do projecto n. 153 E, de Discussão unica do projecto n. -200, de 
•1900, additivo destacado na 3a. discussão do 1901, autorizando o Poder Executivo a con~ 
projecto n. 163, em virtude do art. 133 do ceder um anno do licença ao c·onductor de 
.Regimento Interno, autorizando o Governo trem da Estrada de Ferro Central do Brazil 
· a transferir para Manoel Maria Vellez a Francisco Alves da .Silva Prado; 
conces5ão feita a Julio Ben,evides pe!o de- Discussão unica do projecto n. 201, do 
ereto n. 99, de 7 de out~br_o de 1892•. po- 1901, autorizando o Governo a conceder· ao 
den~o pr~roga~-a por m~1s Cinco annos ' Dr. Fernando Terra,· assistente da ~adeira 

D1sçussao umca do proJect? n. 71, de 1901, de clínica dermato-syphiligraphica da Facul
autorizando o Poder Executivo a conceder a dade de Medicina do Rio de Janeiro mais um 
Antonio ~e Santa Ce?ilia. Junior, fiel do anno de licença, com todo o orden~do, para . 

. thesom~e1ro da Delegacia Fiscal do Thesouro tratar de sua saude ·. · 
. Federal no Estado de Minas Geraes, um a. • _ ' • 
anno de licença para tratar de sua ·sa?de . 2 ~lscussao do proJe~to n: 203, de _1901, 

·onde lhe convier. autorizando o Poder Executivo a almr ao 
· . _ . ' . Ministerio da Fazenda o credito de 21:346$456, 

D1s<:uss;w umca do proJecto. n · 184, de 1901, para pagar a A. Avenier &' Corop. e a Cor
autorizando o Po~er Executivo . a conceder rêa Chaves & Pinto, de accordo com a sen
d?us annos d~ ltcença _d~ acc~rdo com o tença judiciaria que mandou restituir-lhes o 
disp~sto no§ 2 do art . . l do . I egulamento que de mais pagaram á. Alfandega desta 

.· publicado na ordem do d1a n. 495, de 16 de Capital· · 
.janeiro de 1866, ao capitão do corpo de en- . ' _ . . . , 
génheiros Alfredo Soares do Nasciment-o, D1s~ussao umca do proJecto n.l4.8,de 1901, 

. para tratar de . seus interesses ; aut?r_lzandQ o Governo a. mandar contar a? 
Discuss- o unica do pr-ojecto n 188 de 1901 ca.1,ntao d9 fragata Franc1sc_g c.~'- ~'}+'Jn . a antt

- relati:vo f emenda do Senado· ao' project~ gUldade da d~t:L da pr~moçao <HJ !WHc posto, 
~ ... ··· ~ · :n •. 171 B, de 1900, da Camara dos Deputados, em ~6 de _abrll :le 1890, . 
· · que autoriza o Governo a mandar pagar ao D1scussao umca. do proJecto n. 2~, de 
·.· ·capitão de fragata honorario e 1° tenente 1895, elevatldo a 100$ mensaes n. pensao que 
· -refo~_~ado CoUatino M~rques de Souza a pe_rcebe_D. Cybole de Mendonça_ Souza Mon-• 
. quantia de 1:837$680, d11ferença. do s.>ldo· t?1ro, vmva do tono~te honorarw do O:<Or-

que deixou de receber d~de 1870, data · do Cito Holoodoro A volmo do SJuzu. Mont01ro ;· 
sua r~forma, ~tê 1897 •. de acc~r~o c?m a Discussão unica do pro,iocto n. 191, elo 
doutrmaeontida_no a:v1so do M1mster10 da 1901, concedendo aD. Amelia. CLLvu.lcanti do 
Fazen~a do _7 de Ja.ne_rro de 1869; Albuquerque, viuva do cu.pitõ.o do onge· 

· Ia d1scus~ao do Pl'OJecto n_. 154 A, de )901, nhoiros Antonio Cavalcanti .de Albuquerque, 
declal'and?que,no caso de licença. a um lo~to uma pensão mensal de 100$000 · 
cathedratlco da Ei!cob Naval, sorá a cadmrâ . _ . ' 
regida pelo lonte substituto a. quem com- 3a. ~1scussao do proJocto n_. 4f3, do _1901, 
petir na occasião o exercicio das funcções al.'!t~l'IZU.~do o Poder Exocut1vo u. u.brll' R!> 
de repetidor dessa cadeira, com voto om se· Mlll_1stor1o da Guerra. o credit'.> extraordl· 
parado; narw de 4:225$800,_pa:rapagament? do or~ 
·. Discussão unica do projocto 11 • 283, de d_ena.do a que tl:lm du•mto o almoxar1fo do ox-

1893, concedendo a D. Juliana Morel Garcez tJJ!,cto ;A-rsenal de . Guerra de Pernambuco, 
Palha, vi uva do tenente do exercito Diogo Joao Clunaco dos Santos Bei'nardes ; . 
Garcez Palha, a pensão annual de-960$000; 2a. discussão do projecto n. 160 A, de 1901, 

!B· discussão do prójecto n. 158 A, de 1901, conferindo privilegio para pagamento de 
tornando extensivo ·ao Miilisterio da. Ma~ · divida proveniente desalarios d,e trab~lhador · 
rinha o decreto n. 232, de 7 de dezemb1•o rural. · 
de .1894, na parte que organiza. .. o:3 estados ·. ·.t - · · ~ ás 5 h .. , ·· d t d ! 
maiores do Ministerio da Guerra e do aju· Levan a-se a sessao . oras a ª'r e. 

__ dante general do exercito, e dando outras 
providencias ; · · ---...., 
· Discussão unica do projecto n. 162, de 

1899, concedendo á viuva do jurisconsulto e 
ex-Senador Joaquim Felicio dos ·santos a 
pensão mensal de 500$000; 
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1 06a. SESSÃO EM 26 DE SETEMBRO DE 1901 

Presidendà dos Srs. Vaz ile Mello .(Presi
dente) e Saty1·o Dias (2° Vice-P1·esidettte) · 

.·.···377 

o. Sr. Pre@idente-Tem a. :palavra. 
o Sr. Arroxellas Gal vão ~ . 

O Sr. Arroxellas Galvão
Sr. Presidente, a mim, signatario do voto 

Ao meió-dia procede-se á chamada, a que em separado que recnnheca Deputado pelo 1'~ 
respondem os ·Srs. Vaz de .. Mello, Carlos do districto do Pará o illustrc candidato d1plo~ 
Noyaes, Angelo Neto, .Agapito dos Santos, mado, Sr. Ho:;annah de Oliveira, contra o 
LuJZ Gualberto, Carlos Marcellino, Gabriel voto da maioria da Commissão de Poderes, 
Salgado, Sá Peixoto, Arthur Lemos, Anto'nio que, por sua vez, reconhece Deputado pelo 
Bastos, Serzedello CQrrêa, . José Euzebio, mesmo di.-;tricto, o não menos iUustre can
Christino Cruz, Anizio de Abreu, NoO'u~ira didai;o contestante, Sr. Theotonio de Brito, 
Accioly, Fredm•ico Borges, Sergio S~boya, a mim, Sr. P1•esidento, repito, assiste o de
Gonçalo Souto, Eloy . de Souza, Tavares de ver de apresentar á Camara dos Srs. Depu· 
L_Yra, T1:indade, Camillo de Hollanda, Ermi- tados as razões de convicção que actuaram 
riO Coutinho, Celso de Souza, Bi'i<;lio Filho, no meu espírito na elaboração do meu voto 
João Vieira, Julio_ de Mello, Elpidío Figuei- em separado, discordando, posto que com a 
redo, José Duar.te, -Epaminondas Gracindo, devida venia, da opinião de tão distinctos ·e 
Arroxellas Galvão, Raymundo p.e Miranda, honrado~ ,collegas, . 
Joviniano de Carvalho, Seabra Aul)'usto DesdeJa, Sr . .Pres1dente,declaro que, na. ela~· 
F~anç~, Satyr:o Dias, Paranhos M~nten~gro, )oração do voto a que me r53~ro, não ?bedeci 
Pmhe1ro Jumor, Re1•edia de Sá Celso dos_ a nenhum pansamento polltwo e mUito me
Reis, Irineu Machado; Hem•iqu~ LaO'den rws a. qualquer suggestão partidaría: sujei
Nelson de Vas~oncellos,. Augusto de Va~con:· ~ei-J?le, sim, ~ t~o sómente, á eviden~ü~. da . 
c~llos, Deoclec1ano d.e Souza, Nilo Peçánha, J_ust1ça e do d1re1to, .á v~rd?-de ·da~ ele.Içoes, . 
Silva Castro, Pereira Lima Julio Santos a verdade que se 1mpoe a consciencia de 
Ma;rtins Teixeira, Oliveira Figueiredo, Jo-a: que!ll• q.uer que as e~tude, com c~lma, co~ . 
qUim Breves, Theophiio Ottoni, Viriato Más- p~cwne1a e- com ammo despl'OYido de .pal-
carenhas, Francisco Veiga, João Luiz Ilde- xoes. --
fonso Al':im, Esper~dião, Bueno de Pa;tv.a, O SR. ANGELO 'NETO .:..... Apoiado.- V. Ex. 
Alfre~o Pmto, Francisco Salles, L~_o_nel Filho, fez· um ex.::tme · · criterios~ e justo,.· 
Mayrtnk, Landulpho de Maga.lhaes, Carlos · · . 
Ottoni, Manoel Fulgencio, Eduardo Pimentel, O SE:. CELSO DE ~ouz.:\-Ness.e _caso devia 
Olegario Maciel,_ Gustavo Godoy, Fernando conc1mr pela nulhdade das elmçoe3. . . 
Pres~es, Domingues de Castro, Dino Bueno, O SR .. ARROXELLAs_ G~LvÃo-Antes, portm 
V~lo1s do Castt:o, Costa Junior, Rodolpho de. exphc~r essas razoe~·- antes.de entrar e.m 
Mtranda, Joaquim Alvaro, Cajado, Paulino n;nnudcnma dessas elmçoes, SBJa_-me permit
Carlos, Alfredo Ellis, Azevedo Marques Her· t1do varrer, por completo, a. mmha respon
menegildo de Moraes,. Teixeira B1~a'ndão sabilidade na demora que tem havido desses 
Lindolpho Serra, Carlos Cavalcanti· Paulà papei::~ no seio da Commissão de que humilde· 
Ramos,Franciscó Tolelitino, Angelo Plnheiro mente faço parte. 
Germano Hasslochor, Aureliano Barbosa' O honrado'Deputa.do pelo Rio Grande do 
Vesp!lsiano de . Albuquerque, cas~~anq, d~ ~orte, meu illustr~ amigo, cujo nonie peço 
Nasc1manto e Dwgo Fortuna (93). , · llcença para declinar, o _Sr. Tavares· de 

Abre-se a sessão · Lyra, respondendo a: um discurso do honra-. 
. · do Deputado por Mmas Gera.es, nome que 

E'_ hda e sem debate approvada a acta da tambem cito com a devida venia, o Sr. Es-
sessao antecedente. . periuião, disse que a responsabilidade dessa 

demora devia caber . a todos os membros 
ORDEM DO DIA_ da. Commissão de Petições e Poderes. 

· O Sr. President.e- Não havendo Não posso; Sr .. Presidente, quanto a_mim; 
numero legal parase proced~r á votação das ,concordar com se~~lhantê affirJ?aça~ de 
matarias constantes da . ordem do dia pas- S. Ex:. Apes'!-r de nao _ser autor1àade em 
sa-se á matei•ia em discussão · . ' m~ten~ regimental, nao .. conheço, entretan~ . 

· ·· · · · to, artigo algum do Regimento que :ponha ... · 
E' a.nnunciada a. discussão unica. do p1recer os membros de Commissões em attitude :de 

n; 42, de 1901, reconhecendo Deputado pe o obrigar o relator de qualquer assumpto a 
1 o districto do Estado do Pará, .. na vaga apresentar seu parecer nesta ou naqu~lla 
aberta pelo Sr. Augusto Mnmenegro, q Sr.- ·epocha. . , ·. .. .· . - . .. 
Theotonio Raymundo~· de Brito, com voto S. Ex. parece que procurou :firmar 'aquel-
em. separado dos Srs. Arroxellas Galvão e la sua affirmação no art. 53 do Regimen- . 
Tavares de Lyra. · to. 'E' verdade que_· este artigo ·,dá a. qualR 

Camara Vol. Y 4.8 
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·· .. . , -------------~.-..;..;... __ ....,. ________ .;.........;.----..-----~----..--~~----
' quer dbs memJ>roS das Commissões ' a- facul· Como quer ·que seja, Sr. Presidente, ,o · 
· dade de requerer a sua cDnvocaçiio,_ caben~ que ê certo é que a preterição .. dessas fórma- . 
do ao Presidente o dever de convocai-a.·· Udadeê e a violação das disposições- prollibi-

Mas»·Sr. Presidente, . isto só diz respeito tivas cQntidas na Jc;~i, .· tra,zem impreterlyel· . 
. a trabalhos que por-ventura existam em monte. a nullídade dos actos aos quaes se 

mãos de qualquer membro da Commissão a referem. . . . . . .. · . 
quem . devam ser presentes taes trabalhos Não tenho a preteJ:}ção de suppor . que 

. pa.ra se resolver collectivamente. e3tou dizendo novida,desjuridicas. Os pubii-
0 artigo citado · diz o seguinte: «Ao Presi- eis tas em · geral ·doutrinam e entre · nós -o . 

dente de cada Corumissão compete convo- emerito judsconsulto Pimen.ta ~,ueno, q-qe 
. car a sua réunião toda,s as vezes qu'a julgar induzem nullidade insana:vel · não. só as CO?'J• 
necessario, ou lhe fôl' exigido por qualquer tra.venções das .leis ~proliibitivas,. como a .om.ts-t 

· dos seus membros e dirigil"'"'a no.~ seus tra- sã.o das ~ disposições constitutivas das fó.r:-
balhos.:. · · mulas ou condições essenciaes cJ;os (lctos. · 

Como se vê, ' parece realçar desse artigo a · ; Estou a recordí,\.r esse princípios de:diretto, 
idéa de que a reunião exigida da. Comniis- gerJ.lmente acceiti:>ll, apeila!3 , para-mostrar -
são tem ounico tlm de discutir-se e resol- q'lle muita~ . formalid~dés exigid~s pela ~~.i 
ver-se mataria que lhe deva ser affecta. n. 3p foram_ preterid~s na eleiçãode ql)e se 
__ Não -me cabe; posso affi'rmal-o sem ex- t1'ata, . sendo, entretanto, ·outr:as felizn~ente 

. ageração, a menor som ma de responsabi- ob.3ervadas. E desde lo_go é preciso assign(\,\éltr 
lidada na demora dessa .eleição. Si me que as actas isentas de qualqtiel_' defeito ou 
coubesse--;-a tomaria sobre os meus hombros, vicio, dão numero considerava! do vc;>tos ap 

· tod~ completa, ÍJOiS nunca tive por iia.bito Sr. Hosannah de OTiveü;oâ sobro o Sr. Theq:-
. rejeita1• responsabilidades que mo tocam. . tonio_.do Brito. . ·· . . 

· . · · . Todos sabem, · Sr. Presidento, que eu pro- ~\.ntes; _porém, de · apreciar ~s . nullidades a . 
testei contra à requisição de livl'os que a .qu~ me refiro, -peço licenç.~ -á C~mara par!}. 
maioria da Corumissão fez a 1~espeito dessas dizet que todas esSU.$ nullidades acceít."a:s por 
eleições; e protestei, Sr . P1•esidente, porque, mjm como · .capazeª . de invalidar osActos . a :1. 
podendo, embora ·sem razão, semelhante ellas referentes tamb~m o f9ram :pel~ hon·-

··. :requisição ser tomada . em conta de mero rada maioria da Cóinmissão. •·· ·· · · . . · 
. expedi~ilte de prótellação, não queria que o Ha, porê:J;D, ll!llao difierençá nótavel, ,~ ~· a 

meu nome ficasse envolvido nessa. accusé~ção, seguinte-: · ·· · · · 
-. ainda que injusta. Eu cheguei á conclusão de . que f3Xiste, em _ 
. 0 SR • . ANGELO NETO...:_ Apoiado, V • Ex. favor do Sr; Hosannah, . rima maioria de 
andot:I perfeitamente bem. . · mais de 4.000 votos ; e o illustre relator, 

O S:R. ARRO:XELLAS G.A.LvÃo--""Protellar ,Sl'. apezar de seguir o mesmo caminho por onde 
President.e, o reconhecimento de pode1'es, andei, chegou á conclusão inteiramente op
quer perante a Commissão, quer perante a posta, isto é, deu mai01•ia de · votos ao ca.n
Ca.mara, ê· uma armíl perigosissima e de má. didato contestante, .. o . Sr . . Theotonio de 
política: é uma especie de arma de dous Brito r · 
gumes, pois si hoje fere os nossos adversarios, A Camara dos ·Deputados v~e apreciar a_ 
am<tnhã, revertendo ás nossas · fiteiras. _p_ode razão de divorgencia tão no~avel: ou ap
ferir aos nossos amigos. Eu· a condemno sob pliquoi as nullidades quo ful oncontt•ando a 
todos os respeitos. - · 

Deixo, porem, de parte essas considerações, todas as actas sem fazer selecoão e sem dis· 
que de fórma ·alguma não d<3vem pa-recer tinc~ão de côr politicai e a Commissii.o, e o u - t · d t digo com todo o I'ospeilio que mG merece, 
a usoes pesso~es e vou en rar mais e per o applicou-as, ·ora a umas, or11 a óutras. 
no assumpto. Assim sendo, para o criterio da maioria da. 

E' impossível, Sr. Presidente, determi· Cotnmissão, nullidade atalta de concerto e 
nar, a p-riori, o numero o ,a natureza das · · 
formalidades que dizem i•espeito á mataria conferencia das. actas da aleição, não foi, . 
eleitqral entre nós, regulada pela lei n. 35, entretanto, eons~del'ada null(t ·a el~ição da 
de 26 d6 janeiro de 1892 e outras comple~ primeira_ S"cção de . Ponta . de PMra:, . C:-qj~ ' , 
mentares. _ . . . _ . .. · · . . acta.· não está concerbd_a.-nem c.onferlda.. - · . 

c 1 lt" ·1 · · d - . Da mesma '.fórma deviam sel-o, ·'1llas·-nã.o, 
. , · ·. omp exas, mu 1P as e. varia as, C01llo. sa.q fora_ In 'J"ul~a_das n. ul_l.4_ s as_. -.. do . mun __ _ ._-.l_.ci __ p' L_._ o . . d_ e_ 

essas formalidades, ellas, ora se referem ao .., 
·alis'taf?.ento eleitoral, ora á organização das Curucá, re~lizadas na~ 5a, _6a. e 7&.- secções, e · .. ~

. . - . . . - d assii:n poi· d,eante, notan.do:-se aqriie Çtlli·falt,iJ, ~--
·,com.mlssoes mumczpaes, á . organlzaçao as de u_ niforniid __ a __ de_ :ba:a_nnli_c __ á_,..ão .. d_. Qs_:_.pr_ inci_P .. io .. _a_· .. · __ ,. 

mesas eleitoraes, á elaboração_. das actas; K r .,. .- , 
- orà, em'fim, a muitos outros actos, sole:J;Dni· reguladores dessas I:J.u,llt(lade3,. · · ·.·' · · · 
· dades intrínsecas e extrii~sec<ts aoprocesilo O SR. SERZEDE:Lto Con.RÊ&·+Estão . bem .' 
.. eleitoral. concertadas, · 
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0 S~. ARROXELI;AS GALYÃ.O_::ÃpontadàS, 
embora·superticialmente. essas ~ivergo:nciàs, 
onpra!·e~ na. a.na.lyse da. v:alida,<le d<!s ~Ieições 
prmc1p1ando pelas realizadas na.ª dtvers~& 
secçõ~s do mttnicipio da Capital, ·.. · · 
~este municipio estão nullas de . pleno di-

.. · o SR_. ARAUJo GqEs--Estou notandoque·o 
discurso de V. Ex. está causando umá certa 
imPressã.o no Sr. Sel'Zede}lo. · . ·. , 

O SR. .. Sii!R.ZEDELLO CúRREA- Impressiona~ 
me ·tanto como os . factos occorridos · com .o· •· 
&.~~~ . . . . ·-

reito as· seguintes eleições : · · · · . 
1.0 A~ procedidas nas 2a e 3a secções. porque 0 Sa. ARROXELLA.S GALVÃ.O- AnalysandQ 

as cópias das actas e das assigilaturas <los asactas das eleições realizadas no municipi~ 
eleitores não estão confaridf.l.S nem ooncef., verifiquei que a }a. e 43 .secções ta.nibem es-
tadas, · .. como . positivamente · pr~sci'eve · 0·· tão viciadas. ·-· 
art . 43 § 2~ da lei n. S5, de 26 de janeiro· F~pcciona~am como esc_rutadores eleitores 
de 1892. . .· . . .. · ·· .· · ·. · outros que nao os quefazlalll·P~rte da mesa. 

· 2. 0 As procedidaa · nas . se~ções 7.a., se·, . 19~, Todas as outra!;! e;) tão perfeitas e por isso 
35!!-, 4H·; 48~; 5;1a., Ma., 553 , 561!-, 5a~. 7Ua. e 71n, foram: aproveit~das, sendo qqe as duas aeta~ 

"' pÇ~r terem funccionado na§ . ~ eleiçõe&~ como ~ni?,ullad,~s 1;iram ao Sr. Hosa.nn!Lltperto de 
escrutado~es, pe~soas , eJJ:tranbi!,s ª· oPg3!Ü~ lOP voto~ 9 ~o seq comp~tjdo:r .Qem um· s(l, 
zação .das . : me~as, contra o q~é · e~tá. prescri- . . ~unic.ipio de .Marap_?.Ditl\.-Neste muni
pto pelo art. 43 § 12 da-citada. lei :n. 35; -c1p10 existem se1s secçoe~. Depois de rigo-

3.0 " A. I!toc.e<Ud,a n.~ 20" ª~cÇão, P9!'qq~ roso es~u,do a que prQcedi nas eleições ahi 
falta a cópi!L da acta dos nomes dos . elf.ti~ roali~adas, n~o me foi possivd deixar de 
tores que àei'l!:aram d.e vpta,r; como R ex}gé a ~q}gM'" irtlllM a~. segl.Iintes? CQUStantes ~as 
lettra b .!lo § 18, do art. 4:3. da referida lei actl.l.s la; ~a., 3&. e. ()a, ; 
n •. .35 • . · · · .. . . . - : ~ · - - Nas dua~ primejras · secções, as eleições 

4A? A pr~cedida. . na 34a j:lecç~Q por t~r ,a tiver~m começo a~ ~eio-dia contra. o ·<l:l,le 
mez.a funccwnado ·· apenas Gorn !l!l<i,tr~ . me~ t(3~!Ati1antemen,tê <1lsJloe. ~ art. 43, 1s~o ~· 
za.rios; contra o disposto no ~rt. ~g çomlünl:ldo q~ç os traoantq~ d~ elruçao g,~vem p~nncl· 
co1ll·o 3ll da. lei n-. 35._ . _· · .. p~ar ~s 9 hora,s do d~él.. ou I1P mªximó ás lO 

· 5.0
. Finalr,neirte,: .as· realizadas nas ao~ é 61!1-- llo~!l.(;), .de açcordo co:rp o art. lo da lei J1~ 4~6, 

s~cções, por aqQ.ellemesmo· motivo .detere:in 4e 7 <le de:z;embro d~ .. U~96; . / . 
f'!riccio!lado, co-Ql.oescruta~or~~ pessoas que - As .re~li2!adas ·IJ.a sa.·e 6• ~eccões es§o ta~~ 
nao f~z1am parte da. organ~z~ç~o das mezBts. bem ·U~J.presta ve1s, porque as actas. nao estao 

Não houTe eleicão·nas ~eccões 17~. 1a~~o, 24~, connmda:;~ nem concertadas, contra as pre-
30~, 39~, 46a,, 69& e 72a.. . . . .- , - scripções da lei n,. 35, art. 43, § 12. . · _ · 

Todas ess~s Mtas, · 81'. Presid~n.té, que E' preciso tambem· nota.l' que o prejudicaclo 
acabo de apresentar como nullas e impre~ com taes nulUdades ó o Sr. Hosannah de 
staveis, acta.s .de eleições. I•e<Üizl),das no mu- Oliveira, qU:e vem a perd-er mais <lo 200 
:IÜ!}ipio de Belém, Q.ão uma maioria de perto -votos. . . . _ 
de tre~ mil votos ao ~1!-.- Hosannah, <fque M~n~c~p~o ~le . Ma~acana • .-Co~t~ndo este 
q~er dizer que taes nulhdades favorecem, e ID\lD.lclpio sms seccoes, as elJ~Içoes nel~as 
nao poucoí a.o c·andida.to contestante, Sr. reahzadas, .resentem-se de v1cio orgau1co 
Thootonio a e Brito. . · · que as invalida em -absoluto: funcciouaram 

E, sem embargo disso, a; vota.çã.o ,deste como mes(l,rios pessoas outras qq.e não as 
ostá. a.ip~a muito J~nge da daquelle .. . :,~ · ·· qu? se~viramr ~o principio, p_or ocr~sião das 
. Mumc1pio de MoJü- Neste mtmic1pio, ,que prll!!-Oll'a~ ele1çoe:J. para a legislatura actua~. 
tem oove secQõos, não l}ouvo eleição na 7a., Na.o fo1 cumpr1do, portap.to, o que post~ 

aã.o nullas. ta.mbem íle p.leno.·- dir-eito, as tiva.m. ente dispõ.e o ar·t·. 40, § 3°' da lei n· . . 31:), 
eleições r.ealiza.das na 1a.; 3", 4~, 6 .. , 8~ e 9~, qp.em~~a. dever s~r l!-ID:t a mesa ~a_ra tqQ<\S 
por terem funccionado, . como escrutadores as eletçoes occorr1dasdurante 11; leg1sla.tura.. 
pessoas estr~nhas á or~aníza,Çao. d~s _rp,ezas; .. O Sr. H~sann;tll, coll1 a· não ~apuraÇão 
e a _2a I>or nao ha;r,~z:s1do confemla.. e conc~r.:: dessas Mtas, ~Pd,~ num~ r-o com!id~ravel de 
tada. a. acta. da ele1çaq, col}tra -o d~spostq no. votos, Jalvez :pa-ra.' mais de 500,- . o que quet> 
art: i 3! ;§ 12 e 22da cita~a lei n . .• a~; : ~~ 26 di,~~r; qqj3 :tpdo ~~so -:l1llporti!. em beneficio do . 

r 4e Ja~çmo 4e 18~2. · ; . ··. . . . · Sélli_llQ.stre competig,or oS r. T}Jeotonio de 
O<tbe aqm-tambem assJ.gnalar () f&.cto. de Brito.. < · : .. ·. ·· •. . · .· .• - ..•...• • :·· 

quejodas' Ç_S3as a,ctas ].>or-Il1íhl : ~_onsid~riMla.s ' .. Múnicipio . de S. ·Domingos da Boa Vista.::_ .· , 
nuU_~ tra.zem·.ugta pel'da de peyfo de ·.· 900 Existem· n~!!te município nove seºcõ.~~ ; N!L .1• 
v~~o~ par.~ 9 Sr. I1osa:qn~h de Oliveira,. que; e ;pa. 7~, :não hm~ve Qleição. . .. · 
ainda ª'ss1m; tem enorme ~ma,iq:ria sobre . o· . · E;studando com minvcioso·.cuidado todas as 
se11, ctu;n:pe!i4or. · . ·. · ... - · ; . _·· ... > . :: occurrenciél.S liayi~;1s · neste lp_urii.cip~ó, v~rl- · 
· .Mul,}lCIPlO:de Iga.ta.Pé:m.trim~J!;ste m~mc1- . fiq~e!, embora .cont gta.n<le · pezal', que ~s . 
pw contem 10 s(}cçoes (3lez~o~'a.~ª· _ ·. ·. ele~çoes ahi rea.t1za.da'il ~u,o jmprestaveis, nao .: 
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podendo, de fórma alguma, ser aproveitadas art. 43, § 9°, da citada. lei; a · 2a., porque 
pelo vicio que a.> affecta em sua substancia, faltam a conferencia. e o concerto das aotas; 
e ~ o seguinte: Pot• occasião das eleições oc- a 3a, por estar a mesa constituída. irregular·_ 
corridas em 1899, no inicio da actual legisla- :mente, em opposição ao -dispõe o referido 
tu.ra, existiam no município oito secções. art. 43; a 4", por terem funccionado, como 

· Ora, não constando, nos documentos que nie escrutadores, pessoas e5tranhà.s â organiza
foram presentes, a prova de que, na revisão ção da mesma. _· 
de 1900, houve.;se augmento de eleitores Município de,Ourem -Das quatro secções 
neste município, oito deviam ser ainda as que existem neste município, só se salva a 
secções no dia 8 _de alJril do corrente anno eleição realizada na 2", pois as que ti
época das eleiÇões de que se trata_ veram lugar na 1", 3" e 4a nã.o teem nenhum 

Entretanto, assim não acontece. O inten- valor jurídico pois . nellas funccionaram, 
dente, illegalmente e com autoridade pro- como escrutadures, eleitor.es que não fa.
pria, alterou para mais as secções existentes, ziam parte da constituição da mesa. 
e esta alteração não póde deixar de inquínar Faz-se mister tambem assignalal' que, não 
de nullidade insanavel todas as eleições rea- só neste município, como no de Muaná--o-\ 
lizadas no município, :pois, na especie, veri- candidato diplomado perdeu muitos votós em 
:fica-se uma. infracção do art. 39 e 39 § 1 da consequencia das nullidades apontadas. 
lei n. 35 de-26 de janeiro de 1892. Município de Abaeté - Felizmente, so-:-

São :perto de 400 votos que o_Sr. Hosann~h mente a eleição realizada na 2a. secção deste 
vem a. perder com semelhante alteração. Nao município é que está im:prestavel, por vio
estou exagerando, _nem inventando algaris- !ação do preceito exarado no referido art. 43 
mos. Qualquer dos meus illustres e honrados·§ 12 da citada lei n. 35. Todas as outras 
collegas pôde examinar (mostrando-as) estas estão validas por terem sido guardadas as 
actas. · formalidades legaes, e dão ao candidato di-

Município de Curralinho-Apenas lla neste plomado 517 votos. 
município duas secções. Não podem ser a pu- Município de Irituia -Cont~ndo este muni
radas as eleiÇões realizadas ila P· dessas cipio quatro secções, só está ein condições de 
secções, porque ha falta de concerto e confe- se apurar a eleição ·1·ealizada na 2a., :pois 
rencia da respectiva acta. Apurei apenas as as outras estão defeituosas por falta de con
da 2a secção, onde não houv~ irregularidade certo e conferencia da a.cta de assignatura 
alguma. · . ·· de eleitores, o que traz para o Sr.-Hosanna.h 

Município de S. Sebastião da Boa Vista- um prejuizo de cerca de 150 votos. · __ 
Existem quatro secções neste município, não · Municipio de Cachoeira - Existem neste 
havendo eleição na aa.. . . município quatro secções, podendo apenas 

Das tres restantes, apenas ~alva-se a da se salvar a eleição realizada na 21, por-
2a. secção, porque nida la. está viciada por não quanto .as das la, 3a. e 4" estão nullas por 
constar a cópia dos nomes dos eleitores · que não se ter feito a eleição para presidente.,., e 
não compareceraD,l, contra o disposto no secretario da mesa, infringindo·se assim u 
'art. 43, § 18, lettra b, da. lei n. 35; ·e a 4a preceito imperativo do art. 43 da supraci-
por• faltar confer~ncia e concerto das actas. tada. lei n. 35 . ..- . 

Município de Soure-Este municipio, que é · Município do Acart!, - Todas as eleições 
grande c bastante popuLoso, tem nove secções, realizadas nas secções deste município, quo 
deixando apenas de haver eleição na aa. são seis, estã.o tambem· nullas por infra.cQã.o 

Approvei apenas as da 1:0, 2", 4a e 6a sec- das disposições do art. 43 § 12. 
ções, pois as restantes estão imprestavois de Não se pódo aproveitar uma ~6 : om 
pleno direito, isto ó, asa., 5a. e 7a. por viola- todas funccionaram, no acto da apuração, 
ção da.s disposições d<1 léi n. 35, art. 43, escru tadores que não faziam parte da. 
§§ 12, 18 e ~2. mesma que estava constituída. 

Na. ga. secção funccionaram sete mesarios, O SR. SERZEDELLl> CORRÊA-Ahi annulla-
contra o que dispõe o art. 40, § 1'\ da citada ram tudo. 
lei n. 35. 0 SR. ARROXEJ,LAS GALVÃQ-Porque assim 

Da mesma fó1•ma que nas precedentes, o manda a lei, e porque foi este o alvitre 
estas nulJidades trouxeram para o candi· adoptado pela maioria da Commissãq cujo 
dato diptomado um prejuizo consideravel de parecer é favoravel ao candidato cpntes- ~ · 
voto3. · tan te. 

Município de Muaná.__; Não me foi possiyel · Município de Mocajuba -Tem apenas treze 
aproveitaruma sb das quatro secções que secções este município sendo que as eleições 
existem neste município~ Todas se acham da l~> e 2a. estão imprestaveis, por falta ·de 

·eivadas de vicias que as invalidám por com- cJncerto e conferencia da acta doá eleitores. 
pleto: a 1 a, porque falta a cópia das assi- A da 3a secção dá para o càndida.to .diplo· 
gnaturas dos eleitores, o que é exigido pelo mado 66 · votos e p~ra o contestante 49. · . · 
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Município de Camotá - Este , populoso e pois em snbstituição ao:::; excluídos funccio

importante município tem 16 secções. -Não naram pessoas ou eleitores incompetentes, 
houve eleição-na lO" e mt na.. - nos termos dos artigos da lei n. 35 que acabo 

Estão viciadas as seguintes: a da l"' secção, de cital'.- ;: 
porque não confere o numero dos eleitores, Munl.cipio de Viseu-São em numero de 
constantes do listão, c:.>m os que votaram e sete as secções existentes ne3to município, 
deixaram devotar; as das 2a, 6•, 7a, 13a. e 14a, sendo que não houve eleição na 7a., 
porque falta a cópia da. acta das assignaturas Na analyse a que submetti as eleições ahi 
dos eleitores; a da 9a, pot' não ter sido a -verificadas, só eni duas foram respeitadas as 
mesa constituída r•egularmente. · · solemnidades lega.es, as quaes são as das r a e 

Convem assignalar que não me foi possi- 23. ;3ecções. · 
vel apurar a realizada na 16a. secção, não só Quanto ás outras, estão viciadas, e, por 
porque ahi houve duplicat:l., como, porque isso, não foi possivol apural-as. Os vícios 
não consta a. acta do~ nomes dos eleitores que são o:3 se.guíntes : · 
rmo cóJlipareceram contra o que dispõe a J.ei Na 3a., a mesa foi constituída irregq· 

· n. 35,' (le 26 de janeiro de 1892; :- larmente·; 
Município de _Curucá ._ São sete as secções ~a 4a., na contagem das ceduias appare-

e:x:istentes neste município. ceu numero maior que os votos dadoJ .aos 
Só estão validas as realizadas nas l"', 2a e candidatos ; ' 

4a secções. As da 3a estão imprestaveis por ~a '511
, deixaram de conferir e concertar 

falta de conferencia das actas das eleições; as actus ; . 
as das 5a., 6a. e 7a. tambem pelo mesn;w motivo, :Na 6!0, .finalmente, além de faltar a cópia 
infringindo-se a~silú o quo dispõe o § 22 do dos nomes dos eleitores que não compare
art. 43 citado. Aqui o candidato diplomado cm•am, accresce que não votaram na secção 
tem cerca de 200 votos perdidos. muitos eleitores que declaram ter seu titulo 

Município de Ponta de Pedra - E' este detido em casa do tabeiH~o, não sabendo a 
um município que só tem quatro secções, das quo se pudesse attribuir semelh(l,nte facto, 
quaes só estão validas as eleições realizadas foi)S;30, pelo menos, o que pude colher dos_ 
nas 2a e 4a., pois as 1a e 3a. estão imprestaveis papeis que me_ foram ,presente.;; e das infQr
pol' infracção do § 22 do refel'ldo art. 43.. . mações que me foram ministradas . 
. Municipio de S. Caetano de Odi vellas - . Nos municípios de Bràgança e Vigia 

Apenas são quatro as secções deste município, houve duplicata. E em muitas secções onde 
sendo quo acham~se nullas as eleições proce- houve eleição. ·quer feita pelos amigos de 
didas nas ·2n. e 3 .. , por terem funccionado, no cav,didato·diplomado, quer pelos do candi~ 
acto da apuração das ceduias, como esc1•uta.- dat'o contestante, não se observaram as prc
dores, pesscm.s estranhas á mesa, contra o scripções da. lei eleitoral, de sorte que-muito 
que dispõe, como já fiz ver á Camara, o § 12 poucas foram a3 eleições que se puderam 
do art. 4~ da referida lei n. 35. sal v ar da analyse. a que as submotti. 

Municipio de· Barão- Este município-com- Em Vigia, julguei apenas em condições de 
põe-so de sete secções. Ha nas eleições rea- serem approvadas as eleições realizadas nos 

· lizadas nessas secções um vicio de origem lagares previamente designados pelo inten-
que as invaliua por completo. dente, poi;; as outras se fizeram em logal'eR 

Pelos documentos quo me torn.m prese~k-'1 .e odificios dilferentes, contra o· disposto do 
o pch~s iní'ormaçõos quo ibram dadas, vcl'if!· at>t. 3!) da citada lei n. 35. 
quoi quo i'oram oxcluidos dous vogaas ou con- Analysadas, Sr. P1•esitlente, todad essas 
solheh•os municipaes quo, aliás", . deviam act:ts, cuja nullidade venho de expor ao il~ 
fazet• parte:. das mesas eleitoraes, ·nos tel·mos lustrado criterio da Camara dos Deputados, 
uo art. 40, da lei n. 35, combinado com o e approvadas todas as outras sob1·e os quaes 
art. 2° desta me.ima lei.' · . · . não pócte existir a menoe impugnação, vel'i-

A causa de. semelhante exclusão foi uma fica-se que o candidato diplomado tem sobre 
questão do perda de mandato municipal em o seu competidor uma. maio !'ia de.cerca de 
que se snppunha haverem incorridll-aq_uellos quatro mü votos, muibs delles constªntes 
dous vogacs, o que, de facto, assim não se de- boletins-. ~~ignados pelos_ :fiscae; .. do Sr. 

~- -ren.lizou por ter o governo.·dci Estado em Dr .. Theotoniô de Brito. 
resposta. a uma co1istllta que lhe havia sido O SR. ANGELO· N"ETo-0 que prova.cxube
feita, decidido pela negativa. . . - rantemente a fav:or do ~r. Hosannah dé Oli-

0 SR. ARTHúR LEMOS-Pei'feitamente, foi veg~k. ARROXELLAS GALVÃO -0 que é pl•ova 
uma decisão ~m r.::spo,ta. a uma consulta. de que houve por parte do illuske candidato 

O SR. AitROXELLAS GALVÃo-Apezar desta contestante, o assentiniento á legitimidade 
decisão do governador, a exclusfio se deu c é dessas mesmas eleições a que se- referem 
isto que invalida as eleições- em questão, esses boletins. 
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. Apreciando agora, Si.'. Presidente, a~ ~on
clusões do parecer da honrada maiorul da 
Commissão, e aubmettondo-as a confronto 
com o que dispõe o art: 46 <la. lei de ~~e 
jàlieiro de 1899, é fJ.Cil chega.l' á. COUVlCÇ~O 
de que houve formal violação do p1•cce:to 
impe1·ati'lfo neste artigo e:-.:n.rado. . 

· Vou concluir, Sr. Presidente. Antes de fa· 
zel-o, decla.1·o, com·. segurança e convicção 
que o Sr. Hosannah de O~ivoira, estot ·etoHc 
por grn.nde ru<1.ioria de votos. 

A Catnara, reconhecendo-o Deputado pek 
l" districto do Pará, não lhe faz benevo· 
iencia, nem favor 11,)gnm~ m:as, sim, faz-1M 
justiça e jttstiça rigorosa e absoluta.. 

Tenho conclu,ido, 
Vou let, S1·. Presidonte, o }>receito legal: 
«A Cainara ou o Sonado, diz o ar·t. 46, 

sempre que; no exel'cicio do- direito de reco-
nhecime11to dos pouet•es dos seus membros, (Muito oem; 1iwilo oe1n."_ 0 orador ê muito 
annulla.r uma. eleição sub qua.lquer fUnda.· ~.ntmprimentado.) . · · . 
mento, resultando desse acto ficar o candi- , · · · 
dato díplo.1J.tado imferior em numero de votos O Sr .. Tova.res. de Lyra~ cú.lli· 
ao immedia'to,. deve?'à det.e,·minar q1ee se 1·ea- pl'indo a promessa feita no vóto eni separàdo 
U.;o nova eleição.» · . ao parecel' da.· Corrimissão, vem expor os 
. Indagarei, antes do mais, o que seja di- motivo!? por qüe - aiv<wgiu d<\ honrada. 
ploma nos termos do nosso l'egimento. maioria. . .. 

«Entender-se.ha. pQr diplomct legitimo, díz Acceitou os mesmos ·criterlos que serviram 
o art. 4• do regimento, o documento que ao estudo \i() nobre relator, mas cbegoti a 
tiver sido cx:pedido pela. maioria da junta r·esultado diverso. -· 
apu1~ado1'a.» · · . Foram d6 trcs Grdens as impúgnaÇões 

Ora, si, de fa.cto,a. maioria. da Commissãove- feitas ao diploma expedido ao candidato 
ri"ftcou estar o Sr. Hó8annah com tiiu numero Hosaun,ah de Oliveira: nullidades de actas, 
iríferiorde ·votos ao Sr. Theotonio de Brito; incompatibilidade e írl'egularidade na. ex.pe-
si aquelie , e não este, . é o ca.ndidato diplo- diç\).o do diploma,. ·· 
mado, pois foi o po1•tadot' de um dacum.ento Esta ultima allegação não tem valor para 
assi_qnado pela 1naioria da j 11nta o.puradorq., o orador, porquQ o _l'CSultado a. que chegou, 
a ~onclusão legal é que o voto da illustre como sabe a · Camara., dá maioria de votos 
maioria da. Cómmíssão devia 'oy~nar pela_ ~o- ca~tlidato ~iplomad~. , . .... · _ . 
nova eleição e nuncn. pGlo l'econheetmento do , Quanto á mcompattbihdade, . recorda o 
immediato na votaçao. . : pa.~ecei• . que teve o~ca.sião dE? la,vrar, em 

· . , - ·• .· . . · l894, q ua:ndQ, mem pro . da 2•. Commissão 
O Sn.. EsPElUDIAo, A"'n'riHJR LlE,~os ~;:r A- Verificadorà. de Poderes, foi cnc&ri>egado de 

n.ros OU:TROS SRS. DEPUTADOS . dao a. partes, esttrda;J.' a eleição 'iio 3o di.stricto· do Per-
(Soatlt-;:s tympanos, o Sr. Pres~dente 1'8Clama nainbúco. - . ·~ 

, attençao.) .- . : Allegou então, o candida,~ contestante, 
O SR. ARR.OXELI.A.s GALYÃ.o-Sim, Sr. Pro- .Dr. Lunà Freire, a inegibil.idadc do candida.to 

si.dente,_ desde o mon:tento que .haja um can- diplomado rir. A~IIiinlo 1'ava.res, pelo. facto 
dtdato portador de-um documento quo tenha. de occupar o cargo de proouradot• geral do 
.sido expedido pela maioria da junta apura; Elltado. . · · _ . · 
dora, é nos termos do r eferido a.rt. 4, um Não concordando co111 esta allóga.ção de in~ 
candida.to diplomado; o isto b;J.sta pn.ra., .na. compa,tibilida,de, elaoorou t'im longo . . e fun~ 
hypothese do se. verificar depois do oxame da.nientado parecer que firmou doutrina. 
das eleições estar infer ior om votação ao . Basta lémbral' que f.\<~.zem parte 'd;i; re· 
iml\:l.ediata.mente -votaclo, isto basta., repito pl'eseil.tação nacjona.L dótis · éidii.d~$ . que, 

.. pa.ra se mandar proceder a nova eleição. . a.o tempo em . que· fol'a.m el~itos, exer_cia.In 
o Sn. ARTimR LEr-ms-Apoiado; nem so !}-quelle cargo nos seus respec~ivós E$tados : 

indaga. d() .maia. · ~s nobtes J?eputad.os Srs. _ Jul~o de ~ello e 

OS o · ~ H. ~ d . ~·fi · d José Euze·blo• .. . · 
' • R. pSPERID~A~- el e JUS~ 1 _caro )llO o Assim; õ orador M se occupíi.r1 das b.·regu~ 
de--ve1' da, co:rpm1ssao a est.G r~.spetto · · ta.ridades occol'l'idas no pleito e ._das que 

O SR.. ARROXF.UAS GALVÃ.ô---:Ainda tenho constarem dà.s actas; . 
ilecessidade de pedir · licença. á. Camara Quando uma eleição.não soft.'re cont'est~Ção, 
doS Deputados para dizer, embora. com quando o r esultado de um .pleito n~o -ê ·im
o maior respeito e aeãta.mento, que o Y.oto .pugnado, as exigencias e formalidad::~s lega~s 
da illustre maioria da Commissi.i.o, além de podem SCL' ~~pensaila .. •1. _ . ·· .· 

· ... ferir o citado art. 46, da. lei n. :15, é t ambem . Quando, porém, uma. éleição soffre con~ 
iUogico, por isso mesmo que, no tocante a ter ',ação- e poucas como esta do }0 ilistricto 
nullidades, nã.o a.pplicou o mesmo estalão a. do Pará, toem dado tanta margem a, du
todas as eleições, como me parece .ter do· vidas-a Con1miasão Ver~ficador" de Póde.res 
monstrado !w principio desta minha.. otaç.ão, deve ser r igorosa. - · 
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Não sé refm;ieá aos. motivos que determi- Tosta, . ·Fi•ancisc9 Sodrê, Eugenío Tourinho, . 
naram a deniora no estudo deste pleito. Já Paula Guimarães, Alves Barbosa, Adalberto 
teve ópportuhídade, por occasiào · do pedido Guimarães, Tolentino dos Santos, Galdino · 
de destituição da Commissãu, de explicar a Loreto; José Monjardim, José Marcellinci, 
sua responsabilidade no facto. .. . . . . Oscar Qolioy, Barros Franco Junjor, Lourenço 

Apresentado pelo nobre Presidente .. da Baptista, Custodio Coelho, Gastão da~ cunha, 
Commissã.o o seu trabalho, delle teve visb José Bonifa.cio, Penido Filho, . Adalberto .. 
o orador que estudou . minuciosa . e detida- Fetraz, . Lamouni.er Godofredo, Henrique 
mente a eleição do -1 o d.istricto do Pará. ~ Salles, Lamartine, Padua Rezende, Mii·anda 

Reconhece que obolil'ado rela;.tór íik l'igo- Azêvedo, Moreh~a da Silva, Oliveira Braga, 
roso'no seu estudo. . - Adolpho Gordo, Edni.undo da Fonseca, Luiz 

Não sabé como explicar a presença de Piza, Cincinato Braga, .. Ovidio Abrantes, 
·estranhos nas mesas das secções eleitoraes, Benedicto de· Souza, Láinenha Lins, Alencar 
fazendo a;purâçãode votos. . · Guimàrães, Soares dos ::;autos e Francisco 

Não · acceitou as rnudanças .de edificios . pré.;. Alencastro. · -
viarnente·desigQados para nelles funccíona- Deixam de comparecei' com causa parti
rérn as: secções eleitoraes, porqtt~ el.las foram cipada . os 81's. Pedro Chermont, Rodrigues 
feitas depois dó :prazo legaL . · . . Fernandes, Augusto SeYero, Pereira Reis, 

Qliazito á credção de novas secções, tem Soares Neiva, Silva Mariz,: Eatacio· Coimbra, 
á dizer que .· não ha . como . evital-as, des~6 Manoel Caeta,no, Vergne de Abreu, Augusto 
que o· eleitorado augmenta e não é possivel de Freitas, Ma.rcolino Moura, Dionysio Cer· 
distrlbuil-oo pelas sec_ções existentes. · queira, Sampaio Ferraz, Raul Barroso, Mar-

A lei· não :podia impedir a creação : ~essas tinha campos, Pereira dos Santos; Aureliano 
novas secções;~ sob pena de ser absurda, por- dos Santos, Rangel Pestana, Estevão Lobo, 
que :prohibe expressamen_ te. que façam_ parte càrneiro de Rezende;.Necesio Tavn.res,Arthur 
de uma secção mais dé""'250 eleitores. ·Torres, Antonio Z<~tcharias, Nogueil'a Junior,_ : 

Depois de feito o Se\1 estudo.. e a:presen~a~o Lindolpho Caetano, Rodolpho Paixão, An- .. · 
ó seu vótó, o . nobre coHega de Comtmssao tonio Cintr.a, Manoel Alves,Xavier do Valle, 
Sr. Trindade adoptou, para _annullar actas, João Candido, ·Francisco Moura e Pillto ·da 
mais um criterio: não · constar âa acta da Rocha. · · · 
eleição que ella tivesse-sido lavrada pelo sé- E sem causa os Srs: Cunha Martins, Joa-

.. cretado da Mesa. . . . . . ' ' quim Pires, lima Filho, . Felix Gaspar, Ro-
Alei h. 3!;>, no ·a.rL 43, determina que a drigues Lima·, Eduardo Ramos, Sá. Freire, 

-acta de installação ·será lavrad.a pelo secre- ·Antonino Fialho, Alves .de Brito', Monteiro ··· 
tario · . ·· ·· · . de Barros, Monteiro da Silveira, Bueno de 

Quanto á acta da eleição, diz, apenas, â Andrada, B"arbosa Lima, Marçal Escobar, 
~~iql!-e ~- - pres,idente a fará. l~'iTar, sem'de- Victorino Monteiro, · Rivadavia Corrêa, Al-
torml.nar ~:remsament~ por qu.~m · . _ . . fredo Varella. e Campos Cartier. · -
~ss1m . na? se .. bas~Ia em ~ dl§poslçao ex- Continúa a·discussão unica do parecer nu-

pressa de lo1 O critel'lO adoptado pelo nobre . Ínero 42, de 1901, reconhecendo Deputado·. 
coHoga: .· .. · .. ; . . , . _ . .. pe.lo 1° distrito do· Estado do Pará., na vaga 
. Depo1s do ()rador J/ustlficar '-as ra.zoes .q~e abel'ta pelo Sr. Augusto Monteuegro, o Sr; 

, o levaralP a ped!_l• a a~p!ovaçaq .de . el~Iç~o.: Theotonio ~aymundo de Brito, com voto em · 
emalgum,as~s~cço.es, reJer~ada pe~a m!lilOI'la . separ<).do dos Srs. Arroxellas Galvão e Ta· 
da Comm1ssao e de. aprectar._ hgmra~ent~ o vares de Lyra• · 
voto do Sr~ Arroxellas Galyão, . conclue,. con~ · 
ftando na justiça da Camara certo· de'ter!. no 9 Sr. President.e ..:_Tem a pala.·' . 
estudo feito; proeurádo tantoquanto poss1vel vra 0 Sr. ·Esperidlão. _ · ... 
garantíl' o direito do voto .e a :fiel obser_. 
vancia da lei. _ (M1>tito bem_; :nluito bem.) . o __ Sr. ~speridião diz, par:odiando· 

Comparecem roa~s- os S1:s. pr"bano. Santo~, ao nobre Deputado :por . Alagoas, . o Sr. Arro
Albuquerque SereJo,, Indw_ do Br:_azll, Lmz xellas Galvão, que a maioria da Commissão, 
Domingues, Guedelha Mourao, ~oao G~y~s?, no estudo que fez das eleições do 1° districto 
}laymundó Arthur ~ . Thomaz_Acc10ly,- V1.rg1.llo do Pará., não teve em vista sinão fazer rigo· ~. 
Brigtdo, João Lopes, Franmsco Sá, Te1xe1ra rosa justiça. ·. . . ·. . 
deSá., Gomes de Mattos, Pereirade Lyra, Não teve dous pesos nem CI.uas medidas~ 
M:aiaqlii.as Gonçalves, ~oreira· Alves; Esme- Qualquer dos candidatos, no seu pensar, é · 
raldino Bandeira, Cornélio da Fonseca, Pedro .digno de representar, nesta c·amara, · ó im· 

·""Pérnambuco, Affonso. ·costa, . Araujo Góes, portante Estado do Para. ._ . 
Rodrigues boria, Sylvio Romero, .F.~usto · A demora do pareéer, já as~às explicada : 
Cardoso, castro Rebello, Neiva, Milton, peran.te os seu$ dignos collegas, tem por uni· ··. 
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co movel a observa.11cia fiel da lei eleitoral. 
· Os votos dos nobres Deputados por Alagôas 

e pelo Rio Grande do Norte, annuUando va
rias eleições, vieram tambem justificar a ne
cessidade do acurado e3tudo da ·maioria da 
Commissão. E::;ta,- portanto, não obedeceu a 
intuitos partida1•ios, como se declarou neste 
recinto. · 

No voto divergente do seu collega de Com
missão, o Sr. Arroxellas Galvão, ha eleições 
approvadas que estão mais viciada,s do que 
algumas da~ rejeitadas pelo orador. E' assim 
que S. Ex. a:cceitou varias secções do muni
cipio de Igarapé-Mirim, quando o alista
mento eleitoral deste município não :ficou de
finitivamente concluido, visto como não foi 
transcripto no livro de notas do tabelliãó, 
conforme expressa disposição de lei. Esta 
medida é uma garantia para a verda,de elei-' 
toral. Sem ella, os grupos parGidario3 podem 
'perfeitamente fraudar a livre manifes~açâo 
do eleitorado. 

Este criterio não é uma novidade ; ha 
julgados nesta Camara neste sentido. O Sr. 
Tavares de Lyra, voto divergente da Com
missão, tambem acceítou-o. . 

Acceitou ainda o nobre Deputado Se. Ar
l'Oxellas Galvão a 5a secção de Marapanim, 
q naildo está provado que a mesa funcc:onou 
em logar diverdo do que foi previamente 
designado no ultimo anno da legislatura 
finda. Além disto, os mesaríos que :figuram 
n~sta secção pertencem á 6a secção. 

Tambem approvou S. Ex. a 1 a. e 2 .. secções 
de Viseu, apezar das actas respectivas não 
conterem çleclaração de quem as escreveu e 
nem se acham encerr~as regularmente, 
faltando-lhes assim-a indispensavel authen
ticidade. E'.principio dq direito que todo 
in8trumento pubUco, · ·para ter valida.de, 
deve constar no pr('prio corpo do instru
mento a qualidade de quem o escreveu. E o 
secretario de uma me,:;a eleitoral, no caso, é 
um official publico. 

A Comn1issão annullou ·as actas do mu-
. nícipio de Soure, porque, sommado o numero 
de eleitores que comp:1recera.m com o nu
mero dos que í'a.ltal'a.m, tem-se um total su

. perior ao que figura .no ,alistamento. 
Essas actas são evidentemente fl•audu

lentas e não podem set' approvadas. _Assim 
entendeu a. Commissão e bmbem o entendeu 
o illustrc ::.:;eputado pelo Rio Grande do 
Norte,· autor de um dos votos em separado. 

As a.cta.s de Ourém furam annulladas pelo 
·~ me:3mo motivo e as · de Vizeu, porque . as 

actas não foram cscrip_tas pelo respectivo 
secretario. 

A Commissão annullou as eleições pro~ 
cedidas no município de Ahaeté, por ter 
ad0péado o criterio de não approvar as elei
ções realizadas em municípios cüjos alista-

mentos não foram registrados, formalidade 
que a lei exige como imprescindivcl. 

De facto, o n.listamento é a base das elei
ções e, lqgo que el!e não estc.í legalizado, de 
nada va.le e não podem ser feitas as eleições. 

O nobre Deputado por Alagoas acceitou a. 
eleição l'ea.lizaJa na 2a secç:ã.o de Irituia, 
que a Commissão annullou por não ter sido 
a. acb .. respectiva conferida e concertada. 

Este fundamento é legal e o proprio Depu
tado por Alagoas Vlleu-se delle para an
nullal' di versas eleições. As eleições rea
lizadas em Bocayuva. não foram acceitas 
pela Commissãu por não terem sido escriptas 
pelos seccetarios as respectivas actas. 
De Cametà, apenas a. Commis3ão acceitou a 
eleição realiz<1da na ga secção, não accei·tando 
as outras po~· diversas irregularidades. 

Convém notar que nas eleições realizadas 
neste municipio o candidato Dr. Theotonio 
dê Britto perde muitos votos contra poucos 
,dados ao Dr. Hosannah de Oliveira. 

As actas da la, 2a, 3a. e 4a ~ecções do mu
nicipio de Salinas foram acceitas pelo nobre 
Deputado por Alagoas, não saudei acceita.s 
pela Commissão pelo já citado f'undament9 
de não ter sido .escriptas pelos secretarias· 
respectivos. A Commissão obedeceu ainda a 
este criterio para annullar as eleiçõe3 da 
la. e 2"' secções do município de Caruçá e 
I a. 3a. e 4a do município de Sa.n ta.rém. 

Por não estarem assignadas as copias das 
actas das eleições realizadas nos municipios 
de Collares e Ponta de Pedra, a Commissão 
annullou-as, . aliás favoraveis ao candidato 
Dr. The.Jtonio de Britto. E' clar·o que si as 
copias não es~ão assignada.s 'é porque os ori· 
gim\e3 não estão e, pol' commguinte, falta
lhes a authenticidade. 

O nobre Deputado por Alagoas fo(extl;iwr
dina,riamente laconico em relação ás eleições 
realizadas no município· de Vigia, onde 
houve duplicata; não diz quacs as eleições 
que acceitçu nem tão pou'co a que criterio 
obedeceu para a.cceHal-as. . . 

E' estranhavel este l~conisrno, que, ali<ís, 
não foi explicad9 siquer na tribuna. 

Fund<tmentada em diveesos vícios e defei
tos que encóntrou,a Commissão não acceitou 
muitas actas do município de Bélém e annul
lou outra3, por serem visivel e escandalosa
mente fra.udulentas. Além disto, as séJ.es de 
div:e.rsas secções foram mudadas fói•a do 
prazo minimo exigido pela lei para taes mu
danças, sendo que estas, em muitos locaes, 
importavam em :percursos de mais de uma 
hora. · · . 

As actas destas secções são radicalmente 
nu1Ias, não podendo abaolutamente ser ap~ 
pl'ovadas .. 

Estuda em seguida as secções 53a a 67a,jus
tamente aquellas eleiçõe(que se roaliza1'am 
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no lugat' Estrada de Ferro de Braga.nça,cujos 
livro:; foram requisitados e examinados. 

Entendeu a CommissãG que devia annullar 
todas essas cleiçõe3, pelos vidos denunci::Ldos 
polas authentica.> como pelos proprios li
vroJ, .sendo qus e Jte3 ó que era'm as copias; 
entretanto, .o honrado Deputado pelas Ala-
goas as acceitou. · 

Assignala. as· graves irr!3gularidades encon
tradas, accentnando quo é uma da.s fraudes 
mais escandalosas que conhece.-

Em todo.:; aquelles livros, s.;m exccpção, os 
nomes estão assignados pela mesma lettra, 

• com o mesmo t:l.lhe, quando disfarçada. 
O cidadão Vicente -Camillo da Silva, . que 

figurava como me.:Ltrio, tambem se encontra 
votando em outras secções, assignando os 
reapectivJs livros de pre.;ença; como este, os 
eleitores Pedt·o Ferreira de Limr:t e José 
Ferreira de Souza. · 

Refõre que em uma secção não se encontra 
o nome do> eleitores que ·votaram, ao paS$0 
que em .outra se mandou róconhecer as as
signaturas do livro de presença, com verda
deiro oxces:;o de zelo quando de semelhante 
providencia a lei não cogitou nem se pode 
admittir. tal em um livro do regtstra pu
blico. 

Na 6~~a secção :figuram como mesarioa 
Ignacio Monteiro o Deocleciano Ma1,ques, 
aqnelle sem tal qualidade c o ultimo fa
zendo tambom parte de oute;t mesa elei-
toral. · 

Refere ainda o facto do um só tabellião 
ter concertado e copiado nada menos de seis 
actas de diversas secções, prodigio. este de 
actividade inimitavel em semelhante:l casos. 

Com relação ao voto em separado do hon-
, mdo Deputado por Alagôas, era o que o ora

dor· tinha a dizer; vae agora éoiisiderar o do 
seu collega o Sr. Tavares de Lyra, cujas di
vergencias são muito pequenas. 

Aliás a divergencia entro o parecer da 
maioria da Commissão e o voto em scparad:) 
do nobre Deputado pelo Rio Grande do Nort.e 
é insignificante. Si S. Ex. quizesse chegar 
a um accordo, era facilimo, acceitando o 
criterio suggcwido pelo Sr. Trindade, cri te
rio que o orador acceit:m. S. Bx., estu
dando os papeis da. eleição do Pa.rá, enten
deu que não podia sm• aln.-mlom.tdo o criterio 
que suscitou em relaÇ,lão ás actas competentc
rne!lte selladas e <~s quo não tinham os roque· 
sitos legaes, e' isto 1ez recordar ao orador o 
que dispõe a Ord. do Livro 1° fls. 24, 78 c 
79, que determina quar.s as formalidades e 
soloninidades de que <levem se revestir os 
documentos publicas para terem valor jn
ridico. 

O orador mostra quacs sejam essas for
malidades, ao mesmo tempo que assignala 
as irregularidades qtte se deram em muitas 

Çamara Vol. V 

acta~, e, si S. Ex. quizesse acceita1· esse 
criteeio, o resultado sel'ia a maioria dos 
votos em favor do Sr. Tlleot0nio de Britto = 
abatenção feita das eleições em que ha cli
vergencia, S3l'ão 0 abatidos ao Sr. Dr. Ho
sannah 1. 005 votos o ao Sr. Theotonio do 
Brit&o 661 e como pela apuração de S. Ex. o 
Dr. Hosannahficou com 2.037 a o Dr. Britto 
com 1.647, o resultado seria- 1.283 ao Sr. 
Bri ;to e 980 ao Sr. Hosannah. 

Accentua a improcedencia da censura 
feita pelo nobre Deputado por Alagoas, por 
não ter a Commissão, de accordo com o pre
ceito do art. 46 da lei n. 35, de 1892, decla
rado nulla a eleição do Pará, afim de se pro- . 
ceder a nova, e pôde assegurar que, si di
ploma houve>se, a Commissão concluiria 
se.u parecer pela nullidade da eleiçãq. . 

Dá os motivos por que, sendo a sua teu· 
dencia, depois da leitura dos papeis, á nulli
dade da eleiç:<'io, teve de mudar de resolução 
e salienta que a m<~ioriÇ.t da Commissão, 
lavrando o seu parecer, não fez mais do que 
cumprir o seu dever. EUa attendeu unica
mente a0s sentimentos de justiça., convicta, 
como está, de que qualquer dos illustres 
cantlídatos está. .perfeitamente no caso de 
representar com todo o brilhantismo o seu 
Estado natal. 

Si, como acredita a Commissão, a Camara 
quer collaborar no sentido do que o resultado 
das uenas exprima a vel'd<Jde, lhe parece que 
a eleição do Sr. Theotonio de Britto está no 
caso de approvada, de preferencia á outra, 
púl'que os seus votos são escJimados de vícios, 
de irregularidades, de fraudes ; ao passo 
que nas eleições que interessam ao outro 
candidato se verifica, pelo exame dos 
documentos, ,ue essa.s fraudes foram com~ 
b'inad<tS. 

A Connnissã.o, pens<tndo que ainda ·se possa 
dessjar a verdade eleitoral, procedeu deste 
modo; agora a Camara saiba cumprir o sou 
dever. (Mt!ito bem; muito bem.) 

Fica a discus3ão adiada pela hora. 
Passa-se á hora destinada ao expediente. 

O Sr. Carlo.s Novaes (1° :Jecl'e~ 
tm·io) procede à leitura do seguinte 

EXPEDmNTE 

O.fficios: 
D~ Sr. lo Secre~a~io do Senado, de hoje, 

envmndo a proposiÇao desta Camara que dis· 
põe quo o cargo de director do Pombal Mili
tar seja provido por official subalterno ou 
capitão effectivo de qualquer corpo ou ar
ma do exercito, á qual o Senado não .poude 
dar o seu assentimento.- Inteirada .. 

.i9 
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Do Ministcrio da. Fazenda, de hoje, cn
viancio a seguinte 

-MENSAGEM" 

Sr.s. Membros <lo éoJ;lgrc~so N<1ciona.l -
.Adolpho Gomes Netto, fiol do . armazonl. da 
Alfandega. do Rio de Janeiro, allcgando ter 
depositi1dO em1888, pa.rn. a garantia. da, re
sponsabilidade daqueUe ca.rgo, então fixt~da 
em 3:000$000, igua.1 quantia etrt mordas do 
bronze e 1~<wer substituido,em 189Ç), e~S:) de
posito por tees apoliccs. ao pod<1dor, da. Di
-vida. Publica da União, do valor de l :000$;000 
cada um!)., rog_uereu ao Ministerio d[~ Fazen
da em 9 <le setembro dcs.~e ultimo anno o le
varita.mento de sua fia.:qça prestada. em di-
nheiro. . -

Não constando da cscrípturação do Thesou-
. roa entrada do (lcposito cn,jo levant<~monto 

era. pedic\o, mandou o dito Ministorio que o 
requel'ente md1ibisso o respPctivo conltcci
meqto e~pedido pela thesourarltL gcml, vis
to ser este o documento probatorio do re·:;o
lhimento de valores aos cofres da,tgtell;L re-
partiç~o~ · · 

Replicou o i!l teressado em lO ue janeiro de 
1901, que tttl conhecimento nfio lhe fõra 
dado em 1888 e exllibiu o docnmento com 
que provava o. deposito das referidas apolí
ces e uma certidão do termo relativo á. sua 
primitiva fia~ça, layrado na Direc.toria do 
Contencioso em 27 de dezembro do mesmo 
anno de 1888; o qual, corrio <tquello outro 
documento, declara cxpre~8amente que <ts 
moe~as !3m questão havialll ~:;ido dcposita,das 
na Casa da Mot;Jda. · 

Ouvida a respeito, informou essa rep<~rti
ção, em oflício n. ns, de 28 de março.o · 1lu 
anno proximo fin<lo, quo, pot• intcrmedio d<~ 
thesourat•üt gel'<tlllo Thcsouro e dcs;~compa
nhadasdu guias ou qu;wsqucrdizcres que in
Jic<LBScm <L sua ln·occllcncüt, l'Cceb<Jll em <Lif:. 
1crcntes épocas di versas partidas de moothts 
de cobro do <ult.ig-o cambio, O<L importancia 
totn.l de :m:807$94G, çonf'i)rme consta <lo re
spectivo baJanço tlo maio de 1802, a.s quacs 
iorn.m nmp1•ng-n,1l;ts n:1. li~:L do novas moe
d{l,s. 

Düu.ute deSl:l<L in f'ormaçã.o, dean L e da uecla.
ração constante üo termo de fiança. a que 
mo referi, deante, pl·incipn.lmtil f;e, do pa
re em· de V~ de uczcmbro Llc 1888, em (illC O 
lJa!'ã.o do Par·anapiac:LIJa, e11ti1o tlil'!~Ctcw do 
Contencioso do Thesom·o Na.ciona.l, ouina.J11lo 
nos ·ntido de entra.e o dito fiel no exnreieio 
de seu cargo ante:; do ultiluar a. Jn'c.3_ta(~ã.o 
oa rcspectiv<~ fin.nça, a!llrma categorica
mente quo ,jtt esta.va cffectuado o deposito 
em questão, forçoso é reconhecer (1uc nn, 
alludida quantia. de 39:807$lH6, i1proveit:ula, 
para liga. do moedas, está incluída a . de 

3:000$, em moedas de bronze, depositada 
por Adolpho Gomes Netto c que, portanto, 
tem elle direito á restituição da mesma, uma 
vez que a substituiu por a.polices. 

Como, porém, essa restituição não possa 
ser ctfcctuada pelo cofre de «Deposi tos e 
Cauções», porque, como ficou dito, não foi 
escripturada a entrada do dinheiro por este 
cJfre, nem possa tambcm, attenta a sua 
propria. natureza, consti~u;r despeza "do 
qualquer das verbas do Orçamento do Mi
nisterio da Fazenda, cabe-nie solicitar-vos, 
p:u.t tal fim, a conce.ssãode um credito ospJ
cial da importancia de 3:000$, - moeda
papel. 

Capital Federal; 21 de setembro de 1901. 
-J'}_I, J?e1Taz de Campos Saltes.-A' Oommis· 
são de Orçamento. , . · 

Do Ministcrio da Guerra, de 24 do Ci)r

rentc, enviando o~ papeis em que o porteiro 
da Dieecção GLl'al (le Saude Joaquim Barbosa 
Pinto pede u~ anno .de lic(mça, sem vencí
~cntos, par<t tratar de negocias de seu in
teresse.-A' Commissão de .Petições e Po
deres. 

Do Ministerio da ·Marinha, de hoje, envian-
do (;\,' seguinte .. -

:MENSAGEM 

Srs. Membros do Congre$SO Nacional
A~tendendo ao quo solicita o Sr. Ministro 
da Marinha, ·na..-- exposição que ora tenho a. 
hon~a de vos transmittir, peço-vos a con
ccssao, ao respectivo Ministerio, de um cre
dito supplementat· á verba sa. do orçamento 
em vigor, na. importancia de 6:121$701, 
pal'it se attent!ee ao pttgamon to dos soldos 
C.!liC, no cot'l'onto a.nuo, competem ao capitão 
de í'l'agata Al'istides Montcit•o_tle Pinho o aos 
l 0~ toncuto:; Fr<~ncisco de 'Pitula. Olivoit'<L 
Sampaio, E11gonio Eloy do Amlrade Cam<tt·;~ 
e Joü.o da Cost.tL Pinto, em consequench~ dos 
dücrotos 1le 21 de a.go,;to pt•oximo P<~ssado o 
do 18 do corrente qHe, a.n'nnlla.ndo as rof'or
mas tlos ditos otllciaes, mandaram · transrc
l'il-os para o quadeo,da. l\.lsorvi1. 

Cn.pital Federal, 20 elo sot.mnhr·o de !90 I. 
- 1lf. Jl'erl'u.;. ele Campus SaUes.-A' Commis· 
sã.o do Oeç.a,monto. . · · 

O St·. Dcnedic~to de Souza
Sl'. Pec.~identi\, V. I<~x. "'o :.L Cn.mam dovem 
tor lido oH Ü.'lngt·:tmnms q11o uHinHtmonto 
pnhlie:wa.m de Assurnpçã.o os jol'nu.es dt~sta 
Capital, sobt·e um<~ revolução levantada no 
E:;tado de Matto Grosso. 

Níí.o vim logo â tribuna esclarecer a Ca
m;u'a do quo havia de vertlado sohré seme
lhante fado, porque não tinha dados seguros 
relativamente ao que se passava naquello 
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longiquq Estado qu~ tenho a InnrJ. de re-
presenhr. . . 

Venl1g, portanto, hoj~, St•. Presidentri,dizer 
o que sei dcverdadeiro quanto á decantada. 
r(;!yolução. 

E' certo q1~e· a fazenda fronteira denomi
nada T<trumã, do Sr. Joaquim de Barros, ir
mão do Presidente do Estado, fôra assaHada 
.por um grupo de individuos capitaneados 
pslo S1'. Totó filho, praticando-se ahi algu
mas depredaçõBs e retirada de animaes, em 
numero crescido. Telegramma dJ proprio 
Sr. Joaq"Q.im do Barro~. corifirma · o (j_Ue 
acabo de relatae. · 

Parece-me, Sr: Presidente. que este factJ 
nada tem d•.} político. E' de origem tolla 
particular entre fazendeiros côfinan tes. 

De Assumpção tive iqformaçõos de que 
Mascarenha~, á frente de 150 homens em sua 
maioria. paraguayos, a tacou o povoaU.o bra
zilciro de nome Caracol, proximo á r,·on
tcira, e, encontrando resistencia poe part.u 
elo subdelegado, travou-se conflicto, resul
tando a morte <le3t9. Lamento estas sconas 
do sélVagcria,Q.e sat1ues e de mortos quo vão 
EC descneolando naquellas fronteiras. I~ste 
uHimo facto, Sl'. Presidente, tem um ct~ra
oter todo político, e por elle é principalres
ponsavel o Sr. Senador Ponce, que desde o 
anno passado estimulava Mascarenhas, de
cl;n:ando-lho ter em Barranco Branco, fa, 
zen da do Sl'. Malhniros, animam~. gento e 
creio que dinheil•o pat•a a realização dcss::ts 
tropelias. Com a execução dos planos co, 
nhecidos de Sant'Annado Paranr1hybtt e de-,. 
RQjos de quo se estendessem até o sul do 
l~stallo, não mn causou ospecio, St•. Pt•esi" 
clcnt.o, o qnn om acontoeo n:ts t'l·ontoiras com 
o Paragmty, attondendo-so ás comhimtt.~ões 
allwiidas, do ha. muil,o pln,ncj"ttdas pelo Sr. 
~nmttlot• Ponce q au, nã,o dh;pondo rlc olornen
tos no It:sl;ado PILI'a pr·o V(liJUl' <tgi t;tc,~!io.;, (opar
los), larH,~a. mào do cotobt•.) cot•f'iont.ino Bcni
tot:l para, em Pat'<tna.hyb;t, g,~quou.e e con;:
mettnr as m1Lior•es violencias conLra. os 
seus n.clvot'.:m.rios c autol'idn.clos 11lli consti· 
tu irias. 

No sul do Estado ins11lla o Sr·. Mascarenhu.s, 
lH'onunci<Ldo em crime lnati.éLIH,,avcl, p;tra; ü 
l't•orlto t:tmbmn ele lles~)l'doit·o.~, commottor 
os~l'agos nHitanrlo-so à suh-delcg;~do de Ctl.-
racol. · ' 

Os od i os quo o Si'. Sona.1lor Ponco j;i, tem 
eontr·a. si om Ma i; to ·n eo·l:'lo, R1·. Pensidr.n l;n, 
poderri recrmleccr de Gal lüt·um quo S . .Ex. 
vae mais se incompai;ibilizn.r com a. ma.ioria. 
de se_uil patrícios. Essail desordens nas fron
teira.snão <~balarão o govceno do Estado, que 
çonl;in úa. prost.igia.do -pelo grande pnrtído 
constitucional. . 

Estou certo, St•. Prcsiuentc, de que, a.pez<~t· 
.. da dh;t;~ncia.longiqua que vae da capital até 

a feon'tcira. do mil, o governo ha de tomar pro
'lidencias-energicas, aíim de suflocar seme
lhantes actos que tanto perturbam a tran- • 
quillidade do E~tado. 

0 SR. I~LPIDIO DE FIGUEIREDO - Actos do 
Governo, não é assim? · 

O SR. BENEDICTO DE SouzA - Do Governo 
não ltn. hl. 

O SR. Bn.rcw Frr.no-V. Ex. sahe qnc ~sto 
é conscquencia da~ tlleorias prégadas por um 
seu coilega;, desta tribuna .. 

0 SR. BENEDICTO DI~ SoUZA --=Estou CCl'tO 
de que mais uma vez sor<l. esmagada <L anar
chia machinada pelo Sr. Senador Ponce,. a 
quem responsabilizo ante O' Estado de . 
Matt.o Grosso, pelas morte3 c por outros 
factos gl'a vos que ~á se derem (A.pm·tes). 

O Sr. Senador Poncc. tem no Sonado si· 
mnlado persiguições do governo contra os 
seus amigos em Matto-Grosso, para deste 
modojustificar seus planos de perturbação. 
( A2wiados· e nlTO apoiadas.) 

0 SR. ELPIDIO DE FIGUEIREDO-E' um chefe. 
político de imp3rtancia. 

O SR. BENEDICTO DE SouzA- Com a con
tinuação desse seu procedime,nto os odios lá 
tendem a augmentar contra a pessoa de 
S. Ex. (apartes) a quem, como já disso, . 
responsabilizo pelos estragos o mortes que, 
em consequencia desses factos, venham a. 
acontecer em Ma.tto Grosso. ·Era, por ora, o 
que a tinha a dizer. (Mu.ito bem; ?nuito bern.) 

O S•-. ~in o Bueno diz que por 
incommodo de s:Lude não pôde assistir ao 
discurso aqui proferido pelo sem illusti'o 
companheiro de bancada, o Sr. Miranda 
Azevedo. 

S. Ex. em scn discurso tt·ouxe considem
ções de politica gonü o a.o mesmo tempJ 
relativas ~~ pol'itica. do Est·Ltlo de S. Paulo. 

Enkc !).:;ta ha nrna. especialmente que não 
pócle deixar de ser contradictoria. 

A Camara recorda-~o de que naquelle di~
cnrso o nobec Deputado dizia. que a.tó os es
trangeiros estava.m j<L intervindo tomo co
lahoratlores na c<ml~ef;"ão da lei daquelle 
Estado c que, ainda agor:.t, u.ehando-se o mi
nistro italiano, o Sr ~ principc Cadatti, lhe 
fóra incumbida a organização do um regu
lamento do serviço de colonisação ou immi
g-t'a<,~ão em S. Paulo. 

Nàcr--.'Scria neccr;s<.Lria uma contradicta de 
·sua pn.rtc si S. Ex. se tivesse limitado a 
falL.tr unicamente na cooperação dos estran
geieo.~ na qlabOJ'ação das leis naquelle Es-
tado, porque, como sabe a Camara, a coo
fccçã:o das leis é da. priv<1tiva compctençüt 
do Congt•esso Estadual, dividido em (luas Ca
maras. Entretanto, como se dà a circum.:. 
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stancia. úe se br alll achado o príncipe Ca.
riatii com o fim do estudar a situaçã'J' elos 
seus compatriotas, ompregitdos na lavoura, 
esta eircumsta.ncia }lóde d~ certo modo dar 
vislumbres de verdade á afllrm:wio do nobre 
Deputado a quem contraria. 

O pl'incipc Cariatti a.lli se achav,\ obser
vando o moclo de vida de seus nacionu,es 
e sondo este o }lrincipal objectivo de sua 
via.gem :w Est<ttlo do S. Paulo, era muito 
natural que se tivesse entendido com o pre
sidente do Estado sobre o assumpto, extel'
nando a sua aprcciaç~to individual. 

O facto é quB o governo d<3 S. Paulo nrio 
iria confia. r ao Sr. ministro italia.no a con
fecção do um regulamento par<t o serviço de 
immígração. 

E' provavel que nas conferencias qua o 
ministro italiano teve com o presidente 
do Estado se tivósse C·>nfabulado .sobre o 
assumpto, no sentido do melhorar aquelle 
serviço ; mais do que i::;to não se poderia ter 
d.<.tdo e não se deu. 

O or~tdor recebeu um tclegeammil do pre
sidente do E::>tado, em que Ute 1)ede para. que, 
sem pertl<t de tempo, declt1re que o mini:;tro 
italiano não foi ouvitlo sobre o regulamento 
do serviço de immigração. 
· E' o que vem f(),z~r. (1\fuito bem; muito 
bem.) 

Vão é~ imprimil' os seguintes 

PARECERES 

N. ,14 - 19')1 

lnrle(ure o 1'eque1·imenlo r(e D. Jl;[al'ia An,qela 
rle Jlerieias Pito{{a,, vint;a, tmica inwi rlo 
f'allecidu capil.iio ,1nluniu Valeria dos Santos 
JVeves, 11/rJ/'/.u em Ca11ittlus, z1ediurlu WiW 

rcnsflu ~ 

D. iv[aria, Angcltt do Mcl'icin,s Pitolla,viuva, 
unic:t il'mii do lhtlccit1o enpitão do ~·· hata· 
lllü.o dn inl'an&:tt'i:t An~onio Va,lcl'io elo:> San
tos Nnvo~,rnor·tu om contlmtr. na. campanh<t <lo 
C:Lrllldo:i <t L d<l jul110 do lR\J7, pcdo ao Con
;,l'l'Js,;o N<tdon:d, em :tl.i;on<;~í"i.u aos rl'levnnto:l 
:-:;or·vi~~o.-3 que allega tel' pl·o.;tado sou irmão 
n.o p:üz, u1mt pcm.-;f.i.o oqniv<Llento ao monte
pio militn.r, f't>íto em vida. o a seu fi1vor pelo 
Jin:tdo, visto StH' a unica it•mii existente do 
mesmo e niío ter deixado outeos herdeiros. 

Pa.ra justillca.r o sou pedido a peticiomtria 
juntou diversas certidões e documentos com
:proba~ol'ios de seu direito a.o montepio e 
mais de não l)erceber vencimento ·algum dos 
cofr~s publicos c de ter sido obriga.da por 
~>Ol~ estado Jo mLuria a recolher-se ao Asylo 
de Mendicidade de sem Estado; 

A Commissã.o, dopo:ls de cx<~minar todos os 
dccumeutos apresentados e de bemyondei'ar 

tudo quanto foi allcgado, é de parecer que 
seja. indeferiria. a pJtição pelo.; seguintes 
fundamentos: · 

1°, a. peticionaria só tom direito ao monte
pio militar, om vista do disp::>sto no art. Qo 
da lei n. 68.2, de 26 dr. novembro de 1899, 
devendo dirigir-s0 ao Poder Executivo para 
tornar effectivo esse direito; 

2°, nenhum direito tem a peticion'l.ria para 
obter do Congeesso Nacional, além do mon~ 
tepio milihr que lhe compete por lei,. uma 
pensão, a qua.t só d·•ve ser cJncedida. em 
casos oxccpcionacs pelo Poder LegL;lativo, 
sobretudo na época. cl'itica. que atrave:;sa
mos, em que o legislador deve ter o maior 
escrupalo no dispendio dos dinheiros publi
cas. 

Sala das sessões, 19 de setembro de 1001. 
-Gt~stavo Godoy, presiciente.-Pereira Lima. 
ralator.-Gonçalo Souto.-Carlos llfar-cellino. 
-,-Joao Lui;;,-J11anoet Fulgencio.-Raymu'ndo 
de 1vii1·cmda. 

N. 45- 1901 

Indefer"e o 1·eque1·imento de D. Flo1·inda Gon
çalves Romero, viuvr:~ do soldado re('cn·maclo 
da b1·igada policial Jose Pe1·es de Ban·os, 
pedindo uma pensao mensal de 30$000 

A' Commissã.o do Pensões c Conta,s foi pre
S3nto uma petição de D. Florinda Gonçalves 
Rome1•o, viuva de José Peres de Barro3, sol
dado reformado do regimento de cavallaria 
da brigada. p~)licial rlesh Capital, em que 
pede a pensão mensal üe 30.$, allegando tee 
o sem f<tllccido marido se reformado em con
soq uencia rle sel·viço.J prestados n::1 Repar
tiÇ'ão <ht Pollcí:t e a. ter· deixado em extrema. 
pobl'eza, onerada com o peso o rcspons;tb.iU
d;trlo üo tf'os filho.':l monoros. 
· A pcticionarüt par:.1 prova do que tülegon 
foz acompétnht:tr sua petição do uma ct~rl;idã.o 
llo son cas<tmento, da certidão de obito de 
seu marido c do attes~ad.o da reforma do 
mesmo como Jlr11f{a policial, mas não provou 
o seu c;t:tclo de extrema. pobreza e nom o 
omts da n~mi!ia. allcg:tdos, ·constando, pelo 
contrario, de arn dos documentos juntos, llUO 
os serts tees fillws m(}nore.,; vivem em com· 
panhia de um seu irmão. 

Attendenrlo :1.0 . quo fica exposto, a Com
missão não acha, fundamento para <L con
c~ssão da pensão, embora de dimio.uta quan
tii1, além do não se b<tsea.r em disposição 
alguma lega,l; polo quo é de parecer que a 
rei'erida petição seja indeferida. 

Sala das Oommii>slíes, 20 de setembro de 
1~01.-Gusta·oo Gocloy, presidente.- Pereira 
Luna, relator.- Gonçalo Souto.- Carlos 
J.1i01'cellino.~Joiio Lui~ .-Manoel Fulgencio. 
- Raynucndo de iliiranda. 
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N. 46-1901. 

Jnde{e1·e o requeri?l'wnto de D. !ffal"ia Eugenia 
· de Alencast1·o, pedindo 1·eve1"SlÍO da pensCío 

gue pe1·cebia sua mi.íe, viuva elo brigadeiro 
José Maria de A.lencast1·o 

do :li nado. conselheiro Francisco de Saücs 
Torres Homem, visconde de Inhomerim, em 
que solicita do Congresso Nacional a rever· 
são da pensão que recellia sua fallecida mãe 
a, viscondessa de Inhomerim, visto achar-se 
doente e sem recursos. 

A Commissão, attendendo a que a peticio~ 
A' Gommissã.o de Pensões e Contas foi nada não juntou documento algum compro· 

presente uma :petição de D. Maria Eugenia t . 1 1 · h 
de Alencastro, filha solteira do fallecido bri- ha nw < 0 que al oga, 0 mais que ncn um 

· J M · d . 1 ·t., . dieeito lhe .assisto para. a, reve1•.são pedida, é 
ga(le1ro osé ar1a ~ A encas .r o, _?11L que de parecer q· llC SCJ· 1 índef'riua a petição. 
pede ai) Congres.::o Nacwna.l a revm·sao para · · ". _ __L!, 

si da pensão que :percebia sua mãe, viuva tlo · Sala das Comml:;soes, l~ de setembro _de 
mesmo general, fu.llecida a 27 de de novem- 1901.-Gustavo Godoy; presidente.- Peretra 
oro de 1895. Lima, relator. --Carlos :Marcellino.- Gonçalo 

A impetrante ·anega 'te]? direito, na c1w1- Souto.---: Raymunclo . de kli1·anda.- Manoel 
Hdn.de de filha unica e solteira 1 á p_ercepção Ft~lgençw.-Jocro Luu; 
da alludida pensão, concedida pelo Governo· 
Provisorio em 22 de março de 1890 a sua. 
roãe, em attenção aos bons sat•víços mili
tares px:estn.uos pelo general Alencastro e 
para justificar o seu pedido juntou a ca.1~ta. 
de pensão firmada pelo generalirlSimo Manoel 
Deodoro da Fonseca e a, fé de officio do sou 
finado :pae. 

Por este ultimo documento se evideaci<t 
que o brigadeiro José Ma1•ia de Alencastro 
eíiectivamente prestou · os mai,;; meritol'ios 
e assignalados serviço3 em t' ~tü~ sna ·ronga. 
carreira militar e principalmenc . . .,, 1UOl'l'a 
contril o Para.guay, em que tomou parte 
desde o jnicio· até a, sua ter·minaç;ão. 

Mas as :pensões só dovem set' concedidas 
excepcionalmente como recompensa aos 
militàres, quo ca.hom na, invalidez, depois do 
se tm·em salient,~do por serviços eclu va.n Gos 
ao paiz, ou aswts vitzwts c lwràoit'lli:! L\ldw:i· 
dos á penuria. 

Ora, a paticionn.ria não lH'OVou :whaJ•-se 
em tal condição, Iimitn.ndo·só a. :tllng:w o sou 
estado de soHcil'a, o o filcto tlo ::!Ol' Hllm 
unica.. 

g como por isso nonhum dh•oito lho n.ssis· 
te :pn.r<~ obto1• a rovoN:\o úa. pnnsi'i.o con
codidl1 <~ s1.m mão polo llovol'llD Pl'ovi:;ol'io, 
a Commiasilo ó de pat•oeot• quo a rnl'ol'itlt~ pc· 
tição soja indeforiàa. 

Sa.llt das Gommissões, 23 do sotembt•o do 
1901.-Gustavo Godoy, pr·esidento.-Pe1·eira 

. Lima, relator.-Gonçalo Souto.-Raymundo 
de Mi1·anda.-Manoel Ft!lgencio.-Joao Luiz, 
-Carlos Mm·cellino. -

. N. 47- 1901 

N. 48-1901 

Indefere o ~·eqHedmento de D.D. },{m·tinha 
.Toanna do Espirito Santo e Maria J?yancisclt 
do Espi?·ito Santo, pedindo a reve1·sao do 
montepio gue percebia · sua (allecúlct mae 
D. Sabina Joanna do Espírito Sonto 

A' Commissã.o de ·Pensões e Conb.s foi- · 
pt·csonto 0 rnlJ.UOI'imcnto <le D. D. Martinha 
.Jo;.mna do Es:pil'ito Santo c Maria. Francisca 
<lo EspiPito Santo, no qual pedem a ro:vcrsão 
do montepio que percebia. sua. f'<~llccida 
mrio D. Sabina .To•tOlliL 1l0 E~pil'ito Santo. 

Ü~ dOl\lllllOUto:; flUO in:;truom n, pntição 
dwl mencionadas sonlwr:J.s nada p1·o.vam re~ 
la.Uvi~nmnte :10 :;cn estado do pob.reza, para. 
quo llloil po.~s:~ sm• tr:tnsí"critlo aqucllc mon
topio; JJOI't:Lnto, c3 :t Commissi1o de Petições 
o Conl;:t~ tio p:trocm· quo so.i<t inu.clbriuo o :Ll
luditl.o l'oqum·imonto. 

S:.tltt lln.s Conunissõcs, 20 <lo sotcmbL'.) do 
l\)01.-Gttstaoo Gotloy, JH'Gsitlcnl\o.-Gm·los 
J1larcellitw,l'ül<tl;ol'.-0mzçato Soulo,-Pen:ira 
Lima..-llllmocl FtttgendtJ.-.foao Lui:.-Ray .. 
mtmclo de MimHdrt. 

N. 49- l90l 

Indefere o reque1·i1nento de D. Francisca 
Amalia de Souza Conceição, filh!L legitima 
do finado Manoel Jose de Sou.:w Conceíç(7o, 
coronel t·eformado do exe1·cito, pedindo 
uma pensão 

A' Commissão de Pensões e Contas . foi 
Inde(m·e o 1·equerimento rle D. Mt.wia Isabel presente uma petição de D. Francisca Ama

de Salles Tor1·es Fiornern, filha do finado lia. de Souza Conl'etção, filha legít!J.'!.la do 
conselheiro Torres Homem, pedindo a rever- ftna.do Manoel José de Sou~a Concmçao, co~ 
sa:o da pensao que · recebia sua fallecida mae ronel reformado do cxerc1to, em que pede 

/ . · uma pensão em seu beneficio, allegando os 
A' 'CommiE>são ll.e Pcnsõe.3 e Contas foi pre- serviços prestados ao pn.iz durante 45 a.nnos 
n te uma petição de. D. Maria Isabel de por seu faJlecido . pae o a exiguidade do 

alles Tonos Homem, solteira, filha legitima meio-soldoqueperccbepara,sua subsistencia ·. 
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A Commissão, attcn(lcndo <t que a )1otício
naria limitou-se :t rcquci'Cl' a ponsfí.o ~em 
junta.l' documento algum comprn.ba.torio do 
suas allegações, é d.} parece1· que a refe
rida petiç~ão seja. indeferida. 

Sala das Commissões, 18- de scttnnhro de 
1901.-Gustavo Godoy, presidentc.-Pe1·eira 
Lima, relator.- C('1·los lliarcellin o.- Gon" 
çalo Souto .-Manoel Fulgencío. -Julio Lui:;.
Raymundo ele Jlfiranda. 

Vae aimprimie o segi.Iintc 

PROJECTO 

N. 187 A-- 1901 

. (Dó Senado) 

Eleva de 60$ a 100.~ a pensc1o mensal do al
íeres hona1'a1·ío do erYJeJ·cito Antonio Paes de 
Sá Ba1·reto 

· A Commissão de Pensões e Contas, toman
do em consideração o p.::ojocto e:wiado pele 
Senado á. Ca.mal'a dos Deputados, elevando 
de 60$ a. 100$ <\ pensão mensal, concedida, 
po1• serviços prestados na gum·ra co11tra o 
Paragmty ao alferes honorario do exercito 
Antonio Paes de Sá. Barreto e attendendo a 
que o referido l)t~c,j::...,~u 0 !I . l'epl'Ollncção ilv 

· qw;t.f0i .:!t:iJpl:oVado pela Ca.m[u·u. G<i:-. 1·899 e 
.... - Jféjeitado p:llo Se:mdo em 3a discussão, tendo 

siUo renovado poi' e.;;ta Casa. do Coilgrcsso 
po::- se acliar o impetrante do augniento de 
pensão om cündições :preca.rias, estando re
duzido á. pobreza. em idade avanÇada o tendo 
perdido vista. e saude. no campo dé batalha 
de 24 de maio, é do parecdr que o projecto 
entt•e em discus :ão c seja a;pprvvado pela 
Cam~tra. 

s·ab das Commissões, 23 uo setembro tlc 
1901..-Gustavo Godoy, prosidente.-Pereil'd 
Lima, relatot•.-Gonçalo. Souto.~Carlos llim·
cellino.- João Lui:.:.- J1ianoel P.ulgencG.-
Raynmndo de J1iiranda. 

l'ROJECTO DO SENADO 

ú Congresso Nacional resolve: 
At~tigo unico. E' elevada de 60$ a 100$ a 

pensao mensal uo alf0res honorario do 'ex
ercito Antonio Pae3 de Sá.. Barreto· revo-
gadas as disposições em contrario. ' 
· Senado Federal, 1 t de setembro do 1901. 
-Joakim d'O. C:atunda, presidente intcrino.--'
.Albe7·ta Jàse Gonçalves, 5.0 sccretal'io, servin
do de lo .-Gene1·oso Ponce, 4° secretario 
servindo de 2°.-Antonio Azeredo, servind~ 
de 3° secretario.-Pinnino Pi1·es Pen·eira 
servindo de 4° secretario. ' 

O @!I~. PI~esi<lent.e- Não havendo 
muia. ma i; a tl'a tar, designo para amanhã a 
mesma o1·d.om do dia: dti hojo, isto é : 

~ot<1\;Uo do projt;ctori. 122 A; di'!. 1901, au
tortzando o Governo a concedei• ao cidadão 
João Pereira Barreto ou á sociedadé que·eUe 
organi.zar a garantia de ,imos de 6 % . e de 
a.morti-zação em 20 anriôs. da quantia de 
2.000:000$ pa.r<J~ fundar el11 Aracàjú (Sei;gipe) 
um banco de credito agí·~coli movei, ê dando 
out :as pr~vide~cia.~ (2" discussão);·· 

Dl:lcussao nmcn. dop<\l'CCCl' n. 4:2, de 1901, 
reconhecendo DeputadJ pelo 1 o disti'ícto .do 
Estado elo Pará, na vaga aberta pêlo Sr. Au
gusto M .. mtenegro, o Sr. Theotonio Rày
mundq de Brito, com voto sepa1;ado dos 
Srs. A~·roxe~la.s Galvão . e . Ta_yar~s. de Lyra; 

Contmuaçao da 2a duicussao do j:n'ojecto 
n. 150 A, de 1901, parecer sobre as emendas 
ap;·esehtadas para a. 2a discussão do projecto 
n. 150 A, de 1901, que orça aRc~eita Gei·al 
da RepubHca pal'a. o exercício de 1902; 

Continuação da. . ta discussão· do .projecto 
n. 62 A, de 1901, alterando a classe là, n. 1 
das Tarifas das Alfandegas; . . ' 

3a ~i~cu.3são do projecto n. !21, de 1901, 
atitol'lzando o Podot· Exccütivo a abrir aó 
Ministerlo da justiça eNegocios Ihtoriorós o 
cil'ódíto de ·100:000$, ~llpplemeiitai' ao 'rL 14 
do m't. 2° di lei h. 746, de 29 tio dezembro 
do 1900; 

_2a -~iscussão do p_rdjécto n. il2 A, dé 1901, 
atttm·Izando o Governo ;a àbtil' o credito de 
100:000$ ao MinistedodaJndustrâ, Viaçãô 
Obras Publicas, .. coni o fim de ser ànti'egue 
n.o Sr .. AI b_orto Sintas Pútüont como -premio 
P!3lo roeultado de suá oxporiencia. tlé úrrt 
ba.lão dirigível; . 
. 2a .~iscussã·J .do JjrojectQ.ri. 166, dl3 i901, 

autorizando o Poder Executivo a n.btlir ad 
Mirtisterio da. Justiça e' Negocias Intei'iores 
o credito de 13:300$ para pao·amonóo uo 
premio e 1mpressã.o de 1.000 ox~mplàres da 
obra-Tlteoria. de Processo Civil e Coinmer
cirl.l-cOIÜiJostu. pelo Dr. Jdão Pereira Mon-
teiro; · 

_3a d_iscussã.o do pt'ojccto 11. 116, de 1901, 
autortzando o Governo ~t .. alH'il', por conta 
do Minfsterio da Justiça; e ~egocios interio:.. 
res, .o credito de 53: 5?0$940 pal'àJ pagamento 
de chversas obras e melhora;tnentos no édifi
cio ~o Lyceu de Artes e Officlos, hOje proprio 
naewncü; · 

2a ~iscussão do pr~jecto· n. 133, de.l901, 
al1tonzando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministodo dt~ Justiça e Negócios Interiores o 
credito de 6:850$, stipplen:ienlar á .verba ga 
do art. 2° da lei n. 745, de 29 de dezembro 
de 1900 ; 

.P discussão do projecto n. 139A, de 1901, 
estabelecendo que as etapas dos officiaes do 
C:'\et·cito c; d~ (l,J'mada nunca sci•ão inferiores 
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a 1$400; qualquer que seja a guarnição a que homas de alferes do exercito, Orozimbo Car· 
pertençam, Ealvo as excepções da lei ; los Corrêa de Lemos; · 

Discussão unica do projecto n. 147, de 3a. discussão do projecto n. 127, de 1901, 
1901, concedendo ao Dr-. AmaJ.'O Rodrjgues dispondo sobre a contagem da antiguidade 
de Albuquerque Figueii"edo, 2° tenente cirur· do posto dos officiaes do exercito a que se 
gião contractado da al'mada, uma pensão de referem os arts. 1° e 2° da lei n, 350; de 9 
trezentos mil réis mensaes e autorizando o de dezembro de 1895 ; 
Governo a abrir o necessa_rio credito ; 3a discussão do projecto n. 58, de 1901, 

3a discussão do projecto n. 257, de 1900, autorizando o Poder Executivo a abrir··ao 
autorizando o Poder ]!:xecntivo a a1wír ao Ministerio da Fazenda o credito extt'aordi
Milüsterio da Marinha o credito especial de nario de 8:000$ para pagamento do aluguel 
6:000$ para pagar os vencimentos que, no d(l, casa mido funccionou, de setembro a 
corrente anno e no prexinio futuro, conipe- dezembro de 1899, a Delegacia Fiscal no 
tem ao 'ex-secl•ctario do extincto Arsenál de Estado U.o Rio Grande do Sul, e o supple-· 
Marinha de Pernambuco João Su.bino Pereira mentar dê 20:000$ á verba gn.- Caixa de 
Gíraldes · - Amortização- da lei n. 71.6, de 29 de dezem-

2a disc~ssão do projecto- n. 173, de l90i, bro de· 1900, arts. 28- Assignaturas de 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao no·as ; 
Ministerio dn, Guerra o credito extraordi- ;;:a discussão do projecto n. 68, de HJOl' 
nario do 68:195$189 para execuç-ão da sen- ~mtorizando o Poder Executivo a abrir ao 
tença em ultima instancia em favor do te- Ministcrio lla Justiça. e Negocios Interiores o 
nente-coronel Procopio José dos Reis; crêdito de 3:957$200, supplementar ao h. VI 

28 discussão do projecto n. 7 A, de 1901, do art. 4° da lei n. 7.46, do ~9 de dezembro 
autorizando o Governo a conceder isen~ão de de 1900, para vestuario e càlçado de lO 
direitos de importação 1J.O material que for alumnos gratu.itos que, em virtude da mesma 
importado pelo Estado do Purá parao abas- lei, foram admittidos no Internato do Gym· 
tecimento do agu11. á Cidade de Belém, resti- nasio Nacional, cujo numero foi elevado de 
tuindo·se as quantias já pagas ; 50 a 60 ; 

2a discussão. do projecto n. 189,. de 1901, 3a discussão do projecto n. 77, de 190Í, 
creaúdo varios cargos na. Repartição Ge1;al relativo á emencla offe1iecida na 2a discussão 
dos Correios e marcando~lhes os respectivos do projecto n. 217, de 1900, autorizandoo 
vencimentos ; Poder Executivo a abrir ao Ministerio da 
- Ia discusSão do_projecto-il. 6 A, dê 1901, Guerra 0 credito espeéial de 8:415$600 para 

declarando abolida a accumulação das .. ca- pagamento·dos vencimentos do teriente-coro
deiras de lôgica e de litteratura d() Internato nol Innocencio Serzedello Corrêa, revertido 
-e üo Externato do Gymmi.sio Nacional, sóh a ao serviço do exercitõ e de lente da Escola. 
regencia de um só càthedratico, c .mandando Militar p::>r acto legislativo ; 
pôr em concurso ~s. cadeiras que vagarem d d · t '"'0- d. 1898 
elt). consequencia des~a dispos. ição ; . 3~ · iscussão o pro.J«(C 0 n · ~ o, e • 

d , · · autorizando o Governo a. mandar pagar aos 
Discussão unica . o projecto n .. 169, de Drs. Francisco Antunes Maciel e Artbur 

1901, autorizando o PoQ.er Executivo a con~ 1 .Jt· 
cedm' tiin ànno de liêença, com 0 ordenado a Antunes Ma,ciel a qua.ntia (e 385:500,w, im~ 

t portancia do gado -vaccum e cn.vallai' forno· 
que iver diréito, ao bacharel Mano~l Ignac.io chio ás forças logaos durante 0 pel'iodo re-
Carvalho de Mendonça, ,juiz secciG.i.1ál do volucionar.i.o üc·l893 a 1895; 
Estado do P~i.l·aná ; . . 

Discussão unica do. pro.iecto n. 186, ·de 3a discussão do projecto n. 264, do 1900, 
lOOl, estabelecendo que ao engenheiro Aris- autorizando o Governo a prorogar o prazo 
tides G<\lvão de Queiroz, aposentado no cargo concedido it Sociedade Montepio Geral do 
de dire~tor da Secretaria do Ministerio da Economia dos Servidores do Estado para in
Agricultura, Viação e Obras Publjcas, coiJ1- demnizar ao Thesouro Federal da quantia de 
pete, desde a aposentadoria, . o oi·d.enado de que lhe é devedora, até que essa iustituição 
engenheiro-:fiscal de . 2a · clas;e, correspon- regularize sua situação, podendo mesmo re-.. 
dente a 25 annos de serviço; ·. . leva-a do pagamento da importancia em que 

Discussão unica do projecto n. 267, de 1900, nc·ou alcançada no anno de 1899 ; 
autorizando o Poder Executivo a cohcedei' 2à discussão do projecton. 43 A, de 1901,,·-
uma perisão de ·1$500 diat'ios, a contar de autorizando o Pode1' -Executivo a abrir áQ 
abril de 1898, ao ex-empl'egado dá. Esti·ada Ministerio da Justiç"a e Negocias InterioreS 
de Ferro Central de Per·nambuco Luiz Affonso o credito extraordinario de 2:827$800para 
Ferreira· pagamento.a D. Eugenia Torreão Corrêa de 

Discus~ão unica do. projecto n .. 100, de Araujo, viuva do juiz de direito .ém disponi~ 
HlOO, elevando a 1$ diaríos a pensão e soldo bilidade baclui.rel Lindolpho Hisbello Córrêa 
que percebe o lo cadete reformado, com d_e Araujo ; · 
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2a discussão do projecto n. 120, de 1901, transferi::.> para Manoel Maria Vellcz a con
autorizando o Governo o abrir ao Ministe- ce;são fe:!.ta a Julio Benevides paio decreto 
rio da Guerra o cred'to extra.ordinario de n. 99, de 7 de outubro de 1892, podendo pro-
2:401$800 para pagamento ao marE:chal José rogal-a por m&.is cincg annos ; . 
de Almeida Barreto, em virtude de sentença Discussão unica do projecto n. 71, de 1901, 
do Supremo Tribunal Federal; . autorizando o Poder Executivo a concede1' a 

Discussão unica do p1·ojecto ns 190, de Antonio de Santa Cecilia Junior, fiel do the-
1901, autorizando o Governo a conceder ao soureit·o da Delegacia Fiscal do Thesouro 
machinista de 2"' classe da Estrada de Ferro Federal no Estado de Minas Geraes, um anno 
Central do Brazil Achilles Arnaucl Coutinho de licença para trata,r de sua sn.ude onde lhe 
um anno de licença, com ordenado, pa,r<.L tra- convier ; 
tarde sua saude onde lhe convim•; Discussão unica do pt'<~jecton. 184, de 1901, 

.. 1 a discussão do peojecto n. 72, de l 901, autorizando o Poder Executivo a conceder 
·declarando que gosarão da franquia postal dous annos de licença, de accorJo com o 
a correspondencia .e as l'evistas dos Institu- disposto no § 2° do art. 1° do regulamento 
tos Historicos e Geographicos do Brazil, do publicado na ordem do dia n. 495, de 17 de 
Pará, Ceará, Bahia, S. Paulo, Paraná e janeiro de 18136, n.o capitão do corpo de en
Santa Catharina e dos Institutos Archeolo- genheiros A1fr'edo Soares do Nascimento para 
gicos de Alagôas o Pernambuco; tratar de seus interesses ; 

la discussão do projecto n. 113 A, de 1901, Discussão unica do projecto n.l88,de 1901, 
, autorizando o Governo a abrir o credito de relativo(~ emenda do Senado ao projecto 

16:060$ para pagar ao bacharel Umbelino do n. 171 B, de 1900, da Camarn. dos Deputados, 
Souza Ma,rinho os seus ordenados, como juiz que autoriza o Governo a mandar pagar ao 
de djreito em disponibilidade, decorridos de capitão de fl-.~gata honorario e 1° tenente 
22. de ·abril de 1894 a 31 de dezembro reformado Collatino Marques de Souza a 
de 1900; quantia de 1:837$680, difl'erença de soldo que 

_Ia discussão do projecto n. 22 A, de1901, deixou de recebet• desde 1870, data de sua 
mandando dispensar dos exames praticas de reforma, até 1897, de accordo com a dou
que cogitan1 os arts. 28 e 29 do regulamento trina. contida no aviso tio Ministerio da Fa"' 
de 31 de março de 1851 os óffl.ciaes e praças zenda de 7 de janeiro de 1869 ; 
do exercito habilitados com os .. cursos das 1a discussão do projecto n. 157 A, do 1901, 
armas a que pCl'tencem e derogando a lei declarando que no caso do licença. a um 
n. 39 A, de 30 do janeiro de 1892, na pa,rtc lente cathedratico da Escola Nn.val será a 
referente a este assumpto ; cadeira regida, pelo lente substituto a quem 

Ia discussU,o do projecto n. 106 A, de 1901, competir na, occasfão o exercício das func· 
autoeizando o Governo a abrir ao Ministr.rio ções de rqpetidor dessa cn.doira, com voto 
da, .Tustiça e Negocios interiores o credito .l.le- em separado ; 
eessario para pagamo~ to ào premio de via- · Discussão uniéa do projecto n. 283, <le 1803, 
gem, de que trata o art. 221 do Codigo do concedendo a D. Juliana Morel Garcez Pa
Ensino, conferido a Pedro Demosthenes lha,, viuva do tenente· do exercito Diogo 
Rache ; Garcez Palha, a :pensão annual de 960$000 ; 

Ja discussão do projecto n. 174, de 1901, 1"' discus,ão do projecto n. '158 A, de 1901, 
mandando que o Governo d~ Republica in- tornando extensivo ao Ministerio da Mn.ri
demnize, com a quantia de 7o:noo$, a Vícto1• nha o decreto n. 232, de 7 de dozembro de 
Meirelles de Lima pelas despezas quo fez 1894, nn. pu.rte que organiza os estados maio
com a pintura, montagem c custeio do Pa- ros do Ministerio da Guerra e do ajudante 
norama do Descobrimento do Brazíl (com general do exercito, e dàndo outras provi
substitutivo da Commissão de Orçamento ao dencias ; 
:projecto n. 261, de 1900 ) ; Discussão unica do projecto n. 162, de 

la discussão do projecto n. ll A, do 190 I, 1809, concedendo á, vi uva do .i urisconsulto 
autorizando o Poder Executivo a abril· um e ex-Senador Joaquim Felicio doil Santos a 
credito da quantia de 2:638$045 ao Ministerio pensão mensal do 500$000 : · 
da · Frazenda para pagamento de forragens, la discussão do projecto n. 142 A, de 1901, 
agua o objectos de expedi~nte fornecidos l'eorganizando o corpo ·de . engenheiros na
pela Companhia das Aguas de Maceió e ou- vaes e flxa o pessoal do respectivo quadro 
tros, por conta do Ministerio da Guerra du- ordinario, (com pa1•eceres das Commissões 
rante os exercícios de 1894, 1896, 1897 e de Marinha e Guerra e de Orçamento) ; 
1898 ; Discussão unica do projecto n. 7200, de 

Nova discussão do :projecto n: 153 E, de 1901, autorizando o Poder Executivo a con-
1900, additivo destacado na 3a discussão do ceder um anno de licença ao conductor de 
projécto n. 153, em virtude do art. 133 do trem da Estrada de Forro Central do Brazil 
Regimento Interno, autorizando o Governo a Francisco Alve§ da Silva Prado ; 
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Discus3ão unica do projocto n. 201, de 
190 I, autorizand·) o . Governo a conceder ao 
Dr. Fernando Terra, assistente da cadeira 
de clinicá dermato-syphiligr•aphica da Fa
culdade. de Medicina do Rio de Janeiro, mais 
um anno de licença, com todo o ordenado, 
pasa tratar de suu. saude; 

2a. discussão do projccto n. 203, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao Mi
nisterio da Fazenda o credito de 21 :346$456 
para pagar a A. Avenier & Comp. o a Cor
rêa Chaves & Pinto, de accordo com a sen
tença judiciaria que mandou restituir-lhes o 
que de mais pagaram á Alfantlega desta Ca
pital ; _ 

Discus:':lãounica do pt•ojecto n. 148, de 1901, 
autorizando o·Governo a mandar contar ao 
capitão de fragata Francisco· Carlton a anti
guidade da data da promoção áquelle posto, 
em 26 de abril de 1890 ; 

Discussão unica do projecto n. 242, diJ 1890, 
elevando a 100$ mensacs a pensão que pel'· 
c~be D. C;:belõ de.Mendonç~ Souza Mo?teiro, 
vmva do tenente honorar10 do exer~rto He
lcodoro A velino de Souz.:t Monteiro; , 

Discussão unic::t do projecto n. 191, de 1901, 
concedendo a D. Amelia Cavalcanti de Albu
querque, viuva do capitão de engenheiros 
Antonio Cavalcanti de Albuquerque, uma 
pensão mensal de 100$000 ; · 

3a discussão do projecto n. 46, de 1901, 
autórizando o Podee Exe~utivo a abdr ao 
Ministerio dá Gue1•ra o cra(lito e:<traordina
rio de 1:225$300, para pagamento d·o ordc~ 
nado a que tem direito o almoxarife do ex· 
tincto Arsenal de· Guerra de Pernambuco 
João Climaco dós Santos Bernardes ; 

2· discussão do projecto n. 160 A, do 1901, 
confcl'indo privilegio para pagamento de di
vüla proveniente de salarios. do trabalhador 
l'Ul'd.l. ' 

Levanta-se a sessão ;.'ls 4 horas e 31) m.inu-
tos da tarde. · 

l07a SESSÃO E:M 27 DE. SETE!I'IBRO DE .1901 

P1·esiden~ia dos Srs. Va$' de Mello (Presi
dente) e Satyro Dias (2° Vice-Presidente) 

Nogueira Accioiy, Sergio Saboya, Gonçalo 
Souto, Eloy de Souza, Pereira Reis, Soares 
Neiva, Lima Filho, Trindade, Camillo de 
Hollanda, Celso de Souza, Gomes de Mattos, 
Teixeira de Sâ, Brlcio Filho, João Vieira, 
Julio de Mello, E1pidio Figueiredo, José Du
al•te, Arauj:l Góes, Arroxellas Galvão, Ray
mundo de Miranda, Joviniano de Carvalho, 
Rodrigues Doria, Sylvlo Romero, Fausto 
Cn.rdoso, Seabra, Augusto França, Francisco 
Sou ré, Manoel Caetano, Satyro Dias, Alves 
Barbosa, Adalberto Guimarães, Rodrigues 
Lima, Tolentino dos Santos, Paranhos Mon
tenegro, Pinheiro Junior, José Mat•cellino, 
Nelson de Vasconcellos, Augusto de Vascon
cellos, Barros Franco Junior, Deocleciano de 
Souza, Nilo Peçanha, . Lourenço Baptista, 
Silva Cast1•o, Custodio Coelho, Pereira 
Lima, Julio Santos, Martins Teb:eira, Oli
veira Figueiredo, Joaquim Breves, Theo-. 
phi!o Ottoni, FrJ.ncisco Veiga, Gastão da 
Cunha, João Luiz,· Penido Filho, Esperidião, · 
Bueno de Paiva, Francisco Salles; Ada1berto 
Ferraz, Leonel Filho, Antonio Zacharias, 
Lindolpho de Mag~lhães, Oarlos Ottoni, 
Manoel Fulgencio, Eduardo Pimentel, Ole· 
garlo Maciel, Rodolpho Paixão, Miranda 
Azevedo, Gustavo Godoy, Fernando Prestes, 
Moreit·a da Silva, Domingues de Castro, 
Dino Bueno, Valois de Castro, Costa Junior, 
Bueno de Andra.dã, · Adolpho Gordo, Rodol
pho Miranda, Joaquim Alvaro, Edmundo 
da Fonseca, Luiz Plza, Ca.jado, Paulino Car- · 
los, Alfredo Ellis, Azevedo Marques, I-Iel'me-, 
negildo de Moraes, Teixeira, Brandão, Ovidio · 
Abrantes, Lindolpho Serra, Lamenha Lins, 
Carlos ·caválcanti, Paula Ramos.. Francisco. 
Tolentino, Marçal E.~cobar,· Angolo Pinheiro,. 
Germano Ha.sslocllcr, Aureliano· Barbosa, 
Vespasiano de Albuquerque, Alfeedo Varella 
e Cassiano do. Nascimento. (115) 

Abre-se a sessão. 
E' lida e sem debate approvada a n.cta da 

sessão antecedente. -

O ~iih•. Presidente - Communica á 
Camara quo fica sobr-e a Mesa, durante cinco 
sessões diarias, o prujecto n. 206, dé 1901, 
que fixa a.despeza do Ministerio da Justiça 
e Negocio.~ Interiores, para o exercício de 
de 1902. · 

ORDEM DO DIA 

Ao meio-dia procede-se â chamada, a que 
respondem os Sra. Vaz de Mello, Carlos de 
Novaes, Angelo Neto, Aga.pito dos Santos, 
Luiz Gualberto, Carlos Marcellino, Gabriel 
Salgado, Sá Peixoto, Arthur Lemos, Antonio 
Bastos; Serzedello Corrêa, José Euzeblo, 
Cunha Martins, Anizio de Abreu, Raymund.o 
Arthur, Thomaz Accioly, Virgilio Brigido, 

O Sr. 1\'.lirauda Azevedo 
Peço a palavra para uma explicação pes• 
soal. · 

0 SR. PRESIDENTE- Tem a palavra, O 
nobre Deputado.. · 

O Sr. Miranda Azevedo (pm·a 
wna explicaçi'ío pessoal)-Apezn.r do contra· 

- ro Camara Vol, V 
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rio ás explicações pos:;,oaes, por um dever do 
c01•tczia. pa,ra com o soú nol.Jru colloga, leade1· 
da maioritt, vae f<tll<tr em oxplicação pes

·SO:::tl. 
Tratri.ndo no seu discurso ultimo de poli· 

tica. geral e especial do Estado do S. Panlo; 
n1anteve-se fóra do terreno pessoa.i, excoi)to, 
qua.ndó tra.tou de um dos pontos de divorgon
cia dos republicanos paulistas com aquollo:3 
que eram setis chefes. Foi qua.ndo foz a ana.
lyse da candidatura do Sr. conselheiro 
Rodrigues Alvos, imposta aos repu blicu.i:ws. 

Rodrigués Forn<1ndos, Augusto Severo, Silva 
Mariz, Estueio Coülibra, Vergne de Abreu, 
Ma.rcolino Moura, Dionysio Cerqucíra, Sam· 
paio FerPaz, Raul Barroso, Martinho Cam
pos, Pereira dos Srmtos, Aureliano dos Sn,n
tos, Rangel Pestana,, Estevãú Lobo, Cai'úeiro 
de Rezende, Necesio Tavares, Arthur To1•res, 
Nogueiea Jmüor, Lindolpho Caetano,. Ma
noel Alves, Xaviel' do Valle, Joã.ci Candido, 
Francisco :Moura, c Pinto da Rocha. 

E sem causa os Srs. Joaquim Pires,Milton, 
Felix.Gaspar, Eduardo Ramos, Sá Freire, 
Alves de Brito, Monteil•o de Bar1•os, lldefonso 
Alvim, Barbosa Lima, Campos . Cartier e 
Dlogo Fortuna. 

O Sr. Presidente-Peço aos no
bres Deputados que occupcm os seus lo
gal;es. 

Fez justiça aos sJus. sorviçoil e qualidades; 
mas tambem affirma os seus receios pela 
administração do homem que no regimon 
passado tanto mal fez aos republicanos e aos 
abolicionistas de S. Paulo. S. Ex. quando é 
levado pela paixão politic~ não airecta aos· 
soü:3 actos a mansidão que apresenta~ Pro
cura fazer UPl prognostico, dizendo que 
temia. que S. Ex. hão tive;;so forças e ener- o §r.-. Seabra-Peço a palavra péla 
gia para libertar-se e arcar coín a.s difficul- ordem. 
da<ies da situação. 

Applaude o procedimento do Sr. conse- o Sr. Presidente-Tem' a pala
lheiro Rodrigues Alves. a.pressando-se em dar vra 0 nobi'e Deputado; 
uma satisfação.á opinião publica por inter
medio do digno leadm· da . Camara, neganuo 
a veracidade da· noticia da Diario Populm·, 
que o orador· aqui l;E'petiu; em que se dizia 
que S. Ex. e o Ministro Ita,liano estavam 
elaborando um regulamento para a· immi· 
gração. 

(T1·oca?n~se ap(.wtes 'IJeh'ementes entre ós Srs, 
Al{l·edo Ellis, B'/1eno de Andmda e Edm,undo 
da Fonseca. O S1·. Presiâent:e 1·eclama attim
ção; contintiândo i1tté1·romJJidos os l1·abalhós, o 
81;~ Presidente suspende a sessc"fo.) ·· 

Suspende-se a ses:~ão <i. l ;hora da t;ü'de. 
Reabre-se <t sessão a 1 hora e 10 minutos 

O Sr. Se abra (pela ordem)- Pedi a 
pala na. pela oí.·dem; Sr•. Presidente, para 
pedir á v_. Ex:. que se digne consultar.áGasu. 
se concede o cncerrame~to da discuss.ão da' 
eleição do Pará, por ser materia urgente· e. 
já esta,r longamente discutida. · -

o Sn.. Bmcio FrLiió o oufRôs Shs. DE
PUTADos-N~o apoiado. 

DIVERSOS SRs.DgPUTADOs--t>eÇo a pa.lavra 
pela ordem. · 

0UT1W13 Sn.s·.. DEPUTADOS_-Estc reqtieri
morito nãO tem .. discussão. 

da tarde. · o Sr. Serzedello Corrêa -
· Comparecem mais os .Sra. Albuquerque Peço a pttlavra pela, ordem .. 

Serejo, Indio do Bruzil, Chl'istino Cruz, Gue- . o SR. PRESIDENTE-Requerimentos de en
delha Mourão, .JoãJ Gayoso, João Lopos, ccrru.mcnto não tecm discussão. 
Francisco Sá, Frederico Borges, Tavare;.; de 0 Sn.. SEnzÉDELLO CoRRÊA-Eu· não vou 
Lyra, Ermirio Coutinho, Pereira de Lyra, 
Malaquias Gonçalves, Cornelio du. Fom;eca, discutir o l'equerimento; you enc~Ip.inhar a 
Pedro Pernambuco, Epa,rninondas Gracindo, votaç~ão. V. Ex. çonsldere a,_posiçao espe-
Castro Robello, Neiva, Tosta, Eugenio Tou- cial Bm que estou nesta questa~. . . 
rinho., Paula Guimarães, Augusto de Freitas, Tenho o direito d~ dar um gnto om defesa 
Het•edia de Sá, Celso dos Reis, :genrique dos meus amigos. 
Lagden, Oscar Godõy, Anton\no Fialho,·Vi-' 0 SR. BRICIO FILHO E OUTROS SR.S;DEPU-
riato Mascarenhas, José Bonifacio, Monteiro TADOS_:_Apoiadó. • · 
da Silveira, Alfredo Plnto, Lamounier Gado- o SR. PRESIDENTE-O ·Regimento é ex
fredo, Henrique Salle_s, ~ayrlnk, Lamartin~, presi:lo, de_clara~do quo':esté requerimento 
Padua Rezende, · Ollve1ra Braga, Antomo não tem d1scussao. · · 
Cintra, Benedicto .de Souza, Alenca1• Guima· . 
rãês, Soares dos Santos, Francisco Alenca::.- o Sr. Bricio Filho- Peço a pa-
tro, Vic'Gorino Monteil•o e Rivadavia Corrêa.,lavra IJela orderil. . 

Deixam de comparecer com causa parti- OSR. PRESIDENTE- A mesa já. declarou 
cipada, os Srs. Jos~ Boiteux, Pedro Chermont, que este ~·equerimento não tem discu§São. 
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O SR~ BRTCIO Fmno -Peço a palavr;t sim
plesmente para fu.zer um additi v o ao re
querimento do nohre Deputadó pela . Bahia ; 
si consente a votaçã() nominaL (Apartes ; 

. apoiados e rllTo apoiados); · . · 

O Sr~ SerzedelÍo CorJ.'êâ.
Peço ~ paiq:v:ra pa1~a unia expl_icação pes
soal. Faço um_ appello á:V. E-;i. Ten}1o o di~ 
reito pelo menos de um desab~Lfo em pról 
dos meus amig•)S (Apoiados, apartes e protes
tos). 

o Sr. Presidente- Vou submet
ier a votos o .requerimeri~o. 

O SR.; BiücH> FÍLHO .;....V; -Ex ; não consul
ta á. Casa sobre o meti i'equêriiliêiitt>; pêdiriUo 
votação nominal ? . 

0 SR. PRESIDENTE- 0 nobi•e Deputado 
não requereu nada, 

Gabri31 Salgado Arthm• Lemos, Carlos de 
Novaes, Antonio Bastos, .. Indio ·· do Brazil, 
Anizio de Abreu, João Gayoso, Raymundo 
Arthur; Tlioniaz Acctoly, Virgílio Brigido, 
Nogueira Accioly; João Lopes; Frá.ncisÇ!o Sa, 
Fi•edel'ic.J -·Borges, Sergio Saboya; Gohçitló 
Souto, Agapito dos Santos, Eloy de Souza.,_ 
Tavares de Lyra, Pereira Reis, Soares Neiva, 
,Lima Fil!').o. Can1illo de Hollanda, Gomes de 
Mal, tos, José Duarte, Angelo . Neto, Epami· 
Mndas .Q-racindo, Araujo Góes, Arroxell1,i,s 
Galvão_, Ràymtirido de Miranda; Joviniano de .. 
Carvalho, Rodrigues Doria, .. Sylvio Romero, 
Fausto Ca.rdozo; Seabra, Castro Rebello, ·. 
A,ugusto França, Tosta, Francisco Sodré; · 
Manoel Cae~ano, Paula Guimarã.es, Satyro·· · 
Dias, Alve.3 Barbosa, Adall)erto Guimarães, 
Rodrigues . Lima, Paranhos Montenegro, 
Pinhei-ro Junior; José Marc~lliuo, Augusto 
de Vascóncellos, Barrós , Franco Junior; 
Antonino Fialllo; Daoclecian·o de Souza, Nilo , 

O SR. BRICIO FILHo-- Réqüeri; 
é .o cumulo da violencia.. (ripa1·tes 
e protestos). 

sim. Isto Peçanha, Lourenço Baptista;. Silva Castro; 
calorosos Custbdio ·.Coelho; . Pereira· . Limá, Martins 

Teixeira , . Oliveira Figueiredo , Joaquim . 
Breves , Vii:'i_ato · Mascai;enhas , F1•anciscó 
Veiga, Gastão . da dunha, José Bonifacio, 
João Luiz, Penido ·· Filho, . M:ontéiro ,,da 
Silveirav Bueiro • d'e · Pai v a; Alfredu Pinto.' "' 
Francis-0o Sâllés; Ad.alberto Feíira.z, temiel.. 
Filho, Lamol.lÍ:Ii(W Godofredo; Antonio Zacha~ · 
rias, Henrique SitUes, Mayrink, L~:q.dutpho 
de Magalhães, Carlos Ottoni, -Mãnoel Fulgen- .. 
cio, Eduardo Pim~ntel,. Ol~agario -Maciel, J1o- , 
di:ilphq ·.Paixão_, ~adtia Rezende, . Gustavo •. 
Godoy, Fernando Prestes, M01•eira da Silva, · 

· ·. -Pos.to a votos, éapprovado o requerim~nto 
por lllciniti•a Ii(?ve votos. . . . ' 

o· Sr, · Seahra .· (peia. 01·de11t) reqüef 
que ~e consulte á · camarà sobre si concede 

• preferén~ia para o voto eril separado do 
· Sr .. _·Tavares de Lyra. . 
. Con~u1~ad~ á Camara; é c·oncedida a prê:
ferenCia ped1da1 por I 11 votos· contra noveL 

6 Sr• Seâbrà (pela drde1n) requer Domingues de Castro, Dlno Bueno,. Oliveira 
votação nominal para a primeira .conclusão Br(1ga, V~:tlols de Castro, Costa. Junior, Ro~ 
do referido v Jto oru separado, ddlphô Mit'anda, Luiz Piza., Paulino Carlos; <, 

·Posto a voto~, é apprdV.adà .. 0 · reféHdti re:.. Al(redo Ell,h!, Azev:~o Marques, Hermerie- ~ ·· 
· t d s s b. · gildo de Moràos, . Teixeira Brandão, Bene· .. ·• 

quer1men ° 0 · r. ea ra; · · diéto de . SiJuzá, tindolpho S~rra, Alerica1·~: < 
Proéêd~ndo-se ii, vota~:ã.o fiôrri.inal rêspon- Gtiinü1i'ãô3, Lamenha Liml, Caí;los Cavai- · . .. 

Uefn si?n, isto é; appràvàrri à Segnüit!:i la coii- canti; Paula, Ramos, Francisco Tolentiilo, . 
clusão : . · . . . . .. _ '" Luiz Gualberto o -Aureliano Barbosa (108~) 

« Quo sejam approvadas as eleições reau-- Responderam t~t:roi os Srs .. . Carlos Màrcel
zadas nas seguintes sessõe..;: P, l6a; 22:., lino, Sá Peixoto, Serzedel~O Corrêa, JoséEu" _ 
26a o 47a_ da . Ca}~ita,l ;_ .4a. de Marapanim, ; 1 a zebio, Christino Cruz, G!ledelha. Mourão, .· 
e·2a de.Vls~u ; 2a de Çollares; Ia·, 2a , e 4a; · de Cunha Martins, T!itidade,Errrtii'.io Coutinho; . .. 

. Ponta dt=;. Pedras ;_}~a . de Cili'l;alinho ; 1 a e Celsô de Souza, Téixeii•a de Sá; Bricio Filho; 
4a de S~ Caetanq . de. OdiveUas; la; 2à1 4a.; João Vieira,, Pereit'it de .Lyra; Malaquias ... 
5a; 6a; 7a; 8• e ga, de Bragança(~ saber .: 4á a Gonçalves; Coi'Iiêlio . .da Fonse.ca~ Julio de 
!la mesa :Prostdida . por Fr.anldin.da. Co_$ta; Me_llo, Elpi<litl Figuejredo, Pedro . Pernaiii~ · : 
5a <.la pr~sidida por, .4ntonio de Çnstro Car- buco, Eugenio Tourinho, Augristo de Freitas; . - ~ · 
valho; 7• da presidida pelo 'CidaqãoRieardo Celso dos Reis; Hl~n rique Lagderi; · Nelson de
Mendes ·Pereira ; Sá (ia , presldid~ por . An- Vasconcellos, Oscar Godoy, Julio Sant<:JSí : · 
gelo José da Silva. ; . ga. <.Ia presidida pelo ci- Theophilo Of.toni, Esp.eridião, Miranda. . Aze-

- dadão Rufipo Alves dó Rosario) ; 2a. de São vedo, Bueno de Andrada, Adolpho Gordo, 
Sebastião da Boa Vista.; 2a de Ourem; Ja, Joaquim Alvaro, Edmundo da Fonseca, Ca
Cl_;:~., 3;:~., 4"; 5:1-, ·6a c 7a de Curuçâ ; 2a. de Ca- jado, Ovidio Abl'antes, Mal'çal Escobar, Soa
choeira.; Ja, 2a, 3&e 4a . de· Salinas ; la, ga e res dos Santc•s, Angelo Pinheiro, Germano 
4a de Slliltarem NOvo ; 5a. .:e ga. Cametá.; e 38 Has.slocher •. Francisco Alencastro; Victorino . 
de Mo<}ajuba.»; os Srs. Albuquerque Serejo Monteiro, Rivadavia Corrêa, Vespasia.no·ae ' 
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396 ANN A.ES DA C AMARA ·. 

Albuquerque, Alfredo Varella e Ca.ssia.nó do sociedado que elle orgn.nizal' a garantia do ·· 
Nasc:iment9 (45.) juro de 6 % e de,amortização em 20 annos, 

da quantia de 2.000:000$, :para. funda1• em 
· O Sr .. · President.e-A la. conclusão Aracajú; Estado de Sergip:3, ~m b:1nco de 

do voto em separado foi approvada por 108- credito agrícola movei, sob o tttulo- Banco 
votos .contra 45. · Agrícola de Sergipe, tendo por fim: · · 

Em seguida, é posta a votos e approvada a) auxiliar os lavradores, de pt•eferencia 
a seguinte 2a. conclusão: os do canna e algodão, fazendo-lhe.~ einpres-

« Que seja recanhecido c proclamado ti mos mediante penhor do p1•oductos <wma
Deputado pelo Estado do Pará., na vaga zenad·1s e adeantamentos mediante penhor 
11berta com a renuncia do Sr·. Augusto Mon- de safras futuras, ao jul'o maximo de 9 % ; 
tenegro, o Sr. João I-Iosannah de Oliveira.» b) abrir uma secção commis:;aria que e~-

tabeleç,\ relações directas com as praças do 
O Sr. Presidente- Em vista do norte até Mamtos, e do sul, até Rio Brande, 

voto da Camara, proclamo Deputado pelo pal\a ~enas verider os produ<:tos dos mutua.-
10 districto do Estado do Pará, o Sr. Joã,o rios e consignantes que. o _qu1zerem, ~e conta 
Hosannall de Oli.veira. delles, mediante commlssao que se nao eleve 

a 3 o/ o ;. . -O Sr. Arthur Le~nos (pela · m·- c) promove•· a navegaça.o a vapor do 
dem)-Sr. Presidente, achando-se na _ante- porto de Aracajú ao do Rio Grande pelo de 
sala o Sr. Dr. João Hosann<1h de Oliveira, o Santos, caso 0 govel'no do Estado mantenha 

··qual acaba de ser reconhecido e proclamado a lei n. 392, de 23 de outubro .de 1900, que a 
Deputado pelo 1° districto do E;;tadodo Pará; subvenciona com 60:000$ annuaes. · 
peço a V. Ex. que se digne pl'ovidencial', 
para que S. Ex. tenha ingresso nest3 recinto, Art. 2. 0 O conces~ionm·io fica obrigado : 
afim de~prestar o compl'omisso regimental. · I. o A depositar com antecedenc~a. na .D-ê-·· 

le()"acia Fiscn.l do Thesoul'O em Serg1pe,letr.ras 
O Sr. President.e cunvida os Srs. as~ignadas pelos mutua.rios, na. impo~tancía 

3° e 4° secrétarios a · il'em reeebe·r o me.:lmo de 163:000~, valor da. garant1a de JUl'OS e 
senhor, ·que, sendo introduzido no recinto, i!.mortização dada :polo Governo,e a resgata,r 

. presta, junto · á Mesa o cJmpromisso regi. ossasJettras ao :passo que se líQuidaremas 
meútal. (Pausa.). . · operações que as tiverem originado. . · · 

'"" p - . 2.o A limitar.a importancia dos empres-
O =r. restdente-Peço aos nobres timm e adeantatilento; sobre safl'as futut•as 

Deputados que occupem as suas cadeiras. ao mínimo de G:OOO$ e ao maximo . de 24:000$ 
o Sr. Serzedello Co1"rêa- e o p1•azo dos mesmos a 18 meze.s, no ma-

Peço a palavra para uma e~plicação pes- ximo. · · 
soal. 3. o Não effectuar novos contractos com os 

o SR. PRESIDENTE-Devo declarar ao nobre mutuarios antes de cumpridos e saldados os · 
a.ntm·iorM. · 

Deputatlo que sohre llave1• matarias encerra- Art. 3.o 0 banco creará um· fundo espa-
das dependentes de votação, ha. ainda um cial de integralização de 3.000:000$, do qual 
oradol' que tem o seu discurso interrom- serão subscriptores os lavr~dores do Es~ado 
pido. · · aeo proprio Estado do Sergipe; este, SI se 

I~' annuncia.da a votação do projecto nu- mantiver a lei n. 386, de 18 de outubro de 
mero 122 A, de 1901, autol'lzando o Governo 1900 que 0 manda subscrevm• 300:000$ do 

>a conceder ao cidadão João Pereil'a Ba.rreto capital do bí\nco quo ahi se fundar. 
ou ~ s{lcieda.de que elle orga~lizlt!' a garantia § 1. o O.; mutuarios subscreverão para ~ste 
d,~_]llros de 6.% e de amort1~n.çao em ~Oan- fundo um valor equivalente a 10 °/o da un-
nos tfa q1z~~t1a d~ 2.000:000.~, p:tra 1und_a1· porta.ncia de seus contractos. . 
om AracaJu (Serg1pe) um banco ·de . cred~co. § 2. ~ o banco emittirâ cautelas das en
ag;ric?la m_9vel, e dando outras providenctas tradas que os subscriptores realizarem, e, 
(2a. dtscussao). sobre esses títulos, emprestará dous terços, 

São successivamente postos a votos e ap. levando os l~cros q_ue, porve~tura,, resul--- · 
· provados em 2a discussão, os seguintes a1·- tarem dessa operaçao ao credito do fundo 
.tigos do especial de integra.lização. ... . -

PROJECTO § 3. o Essas cautelas serão títulos de depo~. 

N. 122 A-l90Í 
O Congraaso Nacionitl decreta: . 
Art. l . o Fica o Governo autorizado a con,

ceder ao cidadão Joã,o Pereira Bar1•eto o~ ·á 

sito e representarão acções a integraliza-r, 
mas só sel'ão transmissíveis por he: a.nça, 
cabendo aos llerileíros, lavradores -ou não, o 
direito do a,s integralizar e se tornarem 
accionistn.s do banco. 
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§ 4. 0 A integri1lização do fundo especial 3°, porque éctuerer sab9r muito o de.>ejar 
far-se-ha pJr chamada<:J annuae-3 de lO 0

/ 0 • conhecer a situação daquelleíl infelizes com-
Para eUa concoi·rerão ainda, além dos lucro'3 p:ttriotas. · 
resultantes dos ~mprestimJS sobre cautelas, O pa.iz. nada tem JJ.Ue vêr com essas 
as quotas de-lO o f o de seu:':\ lucros liquidos,que comas. 
o banco para isso ab::mará. · Podem morrer brazileiros. O Governo vive 

§ 5. 0 Os valore.~ entra~os e destinados á in- feliz e contente, gosando as delicias de uma 
tegralizaçã.o do fundo especial serão reduzi- vid '• cileia de encantos, forta.lecido com o 
dos pelo banco a apolices e outros títulos de apoio da.s Camaras. . · 
credito publico, cujos juros pertencerão ao Que hn"porta que tenha morrhlo Carlos 
fundo. Accioly, que tenha mor.ri<lo Potengy, que te-

§ ô. 0 Si antes de passadó o prazo. da ga- nham succumbidoàlguns soldados,que a des-
raiJ,..tia. de amortiização ofundo especia.l es- graça lavre no seio do.:> membros da com
tiver integralizado, o bancJ liquidará a ope- missão, que haj:1. miseria, falta de recu1'sos, 
ração a que ella der origem, e logo que o falta de mantimentos,· fnJta de medfcamen· 
fundo estiver integralizado, ·convocará os tos, falt~1. dos mais indispemaveis elementoa 
subscriptormrdelle para organizar um novo para uma expedição daquella. ordem? _ 
banco com o capital de 5.ooo·:oOO$, o qual Que importa tudo isto, si o Sr. Presidente 

- succederá ao primeiro GOm o mesmo ti- da Republica pass:t bem, e o grupo dos ex
tu lo, flns e com oa mesmos direitos e obri- ploradore.:! ent'ÍCiUece á custa ·dos cofres pu
gações. blicos, os syndicatos prosperam, os agentes 

Art. 4.0 O Governo nJmeará um fiscal de dos arrendamentos tornam-se opulentos? 
sua confiança, e lhe fixará, com as attribui- Que succumbam os nossos. patrícios que 
ções que entender, honorarios, que o ba.nco mourejam nas regiõe.s longínquas do Ama.zo-
pagar<.i,. . . nas ! O Governo está a bJm racato e é o·. 

Art. 5. o Revogam-se as disposições om quanto basta. 
cont1•ario. O meu requerimento deve ser rajeitado ; 

E' annunciada a votação do req_uerimento deve ser rejeitado, Sr. Prasidente. (Jviuíto 
do Sr. Bricio Filho, ofl'ereciJo na sessão de b:m-, ; nndto bem.) · -
24 do corrente, cujo teor é o sogttinte: PJsto a votos, é rejeitado o referido re· 

«Requeiro que o Poder Executivo in- querimen_to do Sl·. Bricio.Filho. . 
forme, por intermedio dJ. Mesa. : E' annnnciada a. votação do requerimento 

do Sr. Tosta, otl'ei'ecido na sessão do 24 do 
1°, si conhece.as.condições prec:trias em corrente, cujo_teor é o seguinte: · 

que ss acha a Commissão Brazileira de li-
mites com a Bolivia; « Roquoir.:> que so SJlicitem do Go-

2o, no caso atfirmativo, quaes a'3 pt•ovi- vcrno, por intet•medío do Mrnisterio da 
dencias dadas a res_peito.» Viaçã:> e Obras Publicas, as seguintes 

informações: · • , 
O Sr. Brieio J:i,illt<)....:.peço a, pa.-

lavra para encaminhar a votação. · 
Quero ::;aber se posso encaminh.ar a vo

taç~ão. 

O Sr. Presiden't,e-Tem a palavr~ 
o nobro.Deputa<lo. 

P, si os engenhos centraes de fabrica1•. 
as.mcar denominados Rio Fundo e Igua
po, sitos no J~stad.o d<1 Bahia, pertencen
tes á Bahia (Jentral Sugar Fuctories, com 
garantia de juros federal, moeram a sa
fl'U. de .1900 a 1901; e, no cn.so atfirma
tivo, que quantidade de toneladas de 
ca.nna esmagaram, qnantJ produziram 
em assucar e si receberàín.a garantia 

O Sr. Drieio J?ilbo.....:.Sl'. P1•osi- de juros? 
dente, venho convidar a Camara a .rejeitar 2.\, no caso negativo, porque deixaram 
o meu requerimento, porque é da ordem de moor; si o motivo foi a falta de can~ 
da,quelles que não podemser approvados. · nas, ou outro qualquer. 

Não pódo ser approvado : 3a, si estão pr:eparados p<1ra moer a 
Jo, porq_ue foi apresentado por um oppo· safra actual e já começaram a func-

sicionista e os opposicionistas não devem cionar. » 
fallar e não devem requerer.· (Apoiados, não Pos~o a vostos, é gejeitado o referid.o re.;., _ 
apoiados. Apartes. O Sr. Presidente reclrpna querhnento do Sr·. Tosta. . 
attençiío). ; . 

2°,' porque trata de sabor si realmente os O Sr. Tosta (pela ordem)- Sr. Pre
brazileiros da commissão de limites com a, sid(}ntc, o meu requerimento vinha prestar 
Bolivia. estão na miseria, estão. soll'rendo · os um serviço aos lavradores da Bahia, par(!, 
horrores de n:iolestias niortHeras ; · que o Govern!) commissione um fiscal, afim 
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-de forçar a mo:1g rm~ da ca.nna :gos engenhos 
· , centra.es. 

o sR.. Btucro _ FrLIJO -Moído já está. o 
paiz. 

O SR. TosTA- Assim, chamo a attençii.o 
dà Camara pedindp que não deixe de vótar 
o requerimento. 

Requeiro, pois,~ v0rificação da votação. 
Procedendo-se á verificação, r~conhece-ae 

terem votado a favor 80 Srs. DeputaQ.os e 
contra, 36. Total? ll6. -

-o Sr. Presid~nte-0 requerimento 
foi approvadopor 80 votos ctmtra 36. 

Estão finda.s as votações. 
Comp:wecem ainda os Srs. Urbano Santos, 

Luiz Domingues, Galdino Lorato, Moreira 
Alves. Esmeraldino Bandeira, Affonso Costa , 
Irineu Machado, José Monjard.im e Cincinato 
Braga. 

-- - .. . ·. · . . - .- ·· .. 

litado, ora -unidos pó~ uma mesma idéa, ora. 
separados por uma outra orientação, até no 
momento actuai, sempre procuramos _ tódos 
cuidadosamente, apagar as paixões que __ em 
outras épocas se ateiat•L~m. _ 

Mas, mJsmo dentro do p\}.rtido, se]Ilpre 
respeitamos a opinião do companheiro no 
partido adverso; . 

Separados, mesmo, na occasião da lucta 
nos insPiramos pelo menuo patriotismo, 
pelo amor. á causa . republieana, podiamos 
toca.r com lealdade as mãos. 

Era preciso que alguns, afastados da lucta, 
sem conhoce1•em bem os -incidentes de occa..,.. 
sião, viessem trazer agora, passado tanto 
tempo; mais es::;e fermento que tanto ameaça 
a cordialidade quê sempre existiu entre nós. 

Não insistirá, mas tambem não recuará 
em qualquer terreno, deante da posição que 
então as:lumiu. . 

Lembra á CamarJ. que era justamente o 
temQ"r que sen~ia de que esta luta renascesse, -
que fez vaticinar mal inspira.da. a escolha do 

0 Sr. Presidente _ Continúa com illustre S.t:>. Rodi'igue_, Alves para· · o ·futuro 
Presidente da Republica; não porque S. Ex. 

a palavra o Sr. Miranda. Azevedo. tenha tido origem conservadora; não porque 
desconheça que dos antigos elementos can-

O S•·. Miranda de Azevedo sel'vadores sahir;--.m dignos patriotas e escla- · 
(continuando na explicaçlío pessoal) pede recidos republicano;; mas é porque as nor" 
desculpa á. Camara de ser o seu discurso a mas a que S. Ex. se ttffeiçoou e a que tanto 
càusn, involuntaria da suspensão de seus tra- tempo obede~eu, de mais cuidar ás vezé~ de 
balhos por alguns moiD!}lltos. Pensa que ouvil' as vozes do chefe .que as propria~ 

· sous ha.bitos de -cortezia nos debate~ politicos inspira,ções, o proprio critsrio, fazem que 
.autorizam este pedido. S. Ex. seja o continuador da nefasta, cruel e 

Mas pl'Udencia e cortezia· não querem anarchica politica do actut\l Presidente da 
dizer falta de energia. Nem no terreno po- Republic<t. . 
lit'ico, nem no individual rec,uou jà.mais uma E não vemos, nos actos e factos que se 
linha na defesa das suas idéa·s. Já.mais dos- desenrolam a propotencia que amcàça f~zcr 
vlou-se do cumprimento do sem dever e não de uma: vez pa.ra sempre com que a opinião 
teme o mais detalhado exn.mc d~ ~ua, vida. das minorias não_ se faça- ouvir?. Em quo 
política e pwticulu.t•. · parte de opinião o Governo jTQpõo aos- seus 

Os serviços Ci~-e tom presta(lo á. R.npublica amigos 11Jll3 neguem informações sobre o 
não são de honécm ; ao bdo de Quintino ost<Odo do saudo 1lo servidoro~:~ da. nação, 
Bocayuva. e de Ubaldino do Amaral traba- como no caso do róquorimênto do Sr. Bricio ?
~hou peh~ pl'opaganda. do actual' regimcn. Eis as considerações que tinha a fazer, e já 

· Não íui imlilferento ás lutas dtl aboliç.to ; as teria feito som oste calor, si o incidente 
, embora, desconhecido, osteve sempre nas aqui occorrido não o tivesse obrigado a 

primeiras linhas. vi e novament~ á t.ribuna. (llftdto be'm, ; · muito 
J;i ia terminar as -ligeiras considerações bem.) 

que tinha a fazet• quamlo, levado poe um _ . . 
apartC! de um collega, deu-se o incidente que O á!!lr. · Per~ ir~ :J,.jmª (para _ uma 
conhecemos. . exJ?l1cação 'pessoal)~ -Sr. Pres.idente, apro-

Serenada a . tempestade, não sa be si_ <:leve vmtando-me dos precedentes observados até . 
voltar ao incidente ou si deve explic·al?. C hoJe nosta Camara von, por meu tt1rno, fa

. mostrar que esse período que foi lan r,:a!lo zer uma reclamação c um pro~esto _contra 
como uma nodoa, talvez um erro, sob a um artigq_ da imprensa diaría desta Capital. 
sua vi1la politica e daquelleseompanheiros Refiro-me ao C01·reio da ltfanhit que se oc

, que lutaram com o orador ou si deve apenas cupou de assumptos attinentes á. politica do 
narral-o. Estado do Rio de Janeiro, que tenho a hqnra 

No Congresso do Estado, em discussões po- de 1•cpresentar nest:L Ca.8a. 
liticas, já explicou o caso mais de uma vez. Sinto profundamente do interromper a 
~?mpanheicos de hoje e de hontem teom mi- lucida discussão travada entre os illustr es 
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SESSÃO- EM 27 DE S~TEJ\IBRO .ÓE 1901 3~9 -

Deputados· por S. P<Lülo . :-_será uma, solução 
· d~ cont.iniüd.ade lJ.Ue . trará uma. vantage·m
dar ·logar ·a qJIC a i1~ustre depuhção · r~ílicta:. 
melhor sobre as enorme~ vantagehJ que 
poss~m. resultar des.3a discussão 1:1, be~n - da 
Repillllica. 

0 SR.. BUENO DE ANDRADA - Provavel· 
mén.te são igu:ws às · vantagens da questão 

· do Rio de J(),neiro. _ . · 
O SR. PEIÚ!:IRA LmA-Vou reclamar sobre 

a.ssumpto de interesso :publico. 
0 SR. MIRANDA AZEVEDo.,....Tal qual como 

.nós. , 
0 SR.· ED!>IU:"m·o DA FONSECA-Até agora 

ainda nenhum de n(ls trouxe pn.i•a aqui inter
esses pat'ticulareJ. . 

0 SR• PEREIRA LIMA ---:- Vou tratar de 
a.ssumpto que interessa á honra de um 
inembro desta Casa,-pela qual todos os nobres 
collogas devem pugnar igu<l.hnente:(Apoiados.) 
~ão sou dó.s que pensam que as ,folhas 

diarias mereçam sempre grande · impor..,. 
tancia. Recordo-me do haver lido em um 
iivrd de gt·ande conceito do. illustro Flau.,. 
bert as seguintes p:tla vras .: 
· -« S'ê.cart.er t·oujoul;'il desjournau~. La haine 
de ces boutiques est le cow.menceme~t de 
l'a_,mou:r du l;>eau. Eiles sont par ossence hos~ 
tÍ\OS a to\ltO p~rSQna.lité Ull peu au deSSI,IS du 
lieu.>>- · ·· · · 

Um illust,re escPiptor, primo~•oso litterato 
italiano, que seria. um plagiario de Flaubort, 
si oa seus talentos e o f~cto de viver · em um 
-paiz como a; Itaiia, cheio de genios, não fo.:;se 
um protesto vivo contra tal suspeita, disse 
t:tmbem um dia: 

« [ giornalista contano frottaíe al sa1ito: 
la stampa fu in venta ta ·per altongare il 
campo allt~ rnonsogna. }) 

Senhores, não há. fluminense, que nãõ se 
gloriasse e se honrasse, ao ver esse Hlustre 
repub!icp,no occupando o alto posto dePre
sidente da Republica. (Apoiados; m,uito bem.). . 
Mas, uós fluminenses, entenuemos dever . 
respeitar a vontade da maioria desta ca~ 
mara,representada na ConvenÇao e, porisso, 
e que nos achamos aqui unidos e solidarios; 
não nos pronunciando em fa,vor da candi
daturade nosso illustre pa~ricio. (Apoiados.) . 
· Não deve ser estranho á esta Cam(1ra que 
os Deputados fluminenses, na impossibilidade 
de reunir-se . á Commissão Executiva, cuja 
missão se achava finda, . reuniram-se e não 
se oppuzBrain á candidatura do Sr. Qutntino 
Bocayuva. · 

Isto seria um absurdo :para a deputã.ç-Jio. 
fluminense. . . . . · . ·. · 
. Mas, ·acharam inopportuna, desde que 
S. Ex. nos aconselhava apoiar &inceramen·te 
o .Sr. Pl'osidente da ~~epublica e nós oncon~ 
cvntr<~,vamoJ:; no seio da Cam~wa. uma g1•ande 
maiúria em favor da candidatura uo Sr. Rà,. 
drigues Alves. _ · 

Por isso, apenas declaramos . que aguar
da vamos a qecisão dos nosso3 delegados á 
convepção, certos . de que elles pugo,ariam 
:pela' candidatura. desse illustre fluminense, 
si . oU~ fosse. PJ:::isi:vel; e, no caH.o contrario, 
Q01 sujeitaríamos á decisão da. maioria; 

Já .Arist_oteles dizia, na antiguidade, quo 
as minorias tinham o direito do manifestar 
o seu voto o a suJ. opinião; mas, dcl:ldo quo 
a. vontade da maioria · era conhecida, ora 
fol'çosu 1:\UjE>itar-so a. olla. · · 

0 'Srt'. GERMANO liASSLOCIIER- Aristoteles 
não disso isso; disso quo as minorias dovom 
sustonta1• semlJl'O a sm~ opinião. 

0 Sit. BUENO 1>1~ ANIHtADA- E' mais UlU 
voto quo tom o Sr. Campos Sa.llos; olle tem 
mais o vuto do A1·ist.ototos (1·iso) para au
grilonta.r a maioria desta Camara. 

O SR. PEREIRA Lil\:Í:A ~Não soi si é um 
crime citar Aristotcles ... 

SoühorJs, estes conceitos cü os consi4c~·o 
do gt'ando valia, porque é preciso distingmr 
ontt•e a imprensa livro, nobre e iri!lepe.n..,. 
dente que ~erva. para garantia dos direiGos 
patrio's dos cidad_ãos, o _que tamb.em ~nsina 
a est~so cumprimento dos seus deveres e a O SR. BuENO DE ANDR.ADA-Não; pois si é , 
imprensa qu~ viyc, do explor_ar . o . osc.andalo tão agra.davel! . · 
e que proc~r'a au(ertr mais intor~sses, ju_s~a- · O SR. PEREIRA Lu.u- Mas, si a citação _ 
mente qun.ndo o t3S.cahd(J.lo é .mator .. (A_po~a- de um :philosopho illustro... ·· ··· 

do~/. P.t_csidonte, eu . dcixa;ria,. . passar. :som O. SR,: BUENO DE ANDRADA - Philosopho~· .... 
protesto as p~J,lav1•as d'O Co1·1·eio da Manhil ~t~J~·ahsta, s<1bio; em uma palavra, o di- · 
si ellas não fos.3em uma injuria lu.nçarh~ 
tatnbem contra · o illustre Pl'esidente do O Su .. PEREIRA LIMA- •.• não :póde servir 
meu :Estado~ · Isto força-me a um(l. explica.~ para a discussão do assumpto que me trouxe 
ção quo tem- ~in caracter evid('3ntemen~e pJ- tribuna. ... ·- . 
litico. - - · •. . · .. . _ . , . _. 0 SR. BUENO. DE ANDRADA-Como não~- ~ 

·. . Tem~s~ ~xplorado - a pos1çao .qt~e. nos 0.c-~· E' a maior mentalidade quo ·conhecemos. 
cupamos .pesta c.ª's~ corn:o eon~r~r1a a~ 11- . , . . . . -· · ' · -. . . · .· . 
lusteo gener.a,L Qtnntmo _Bocayuva. Mas·, n1s}o ·· O . Srt. PE_~m~<\ LIM.:A- ... 1vie!J.OS ll • 

um<t · verdadeh~a falsidade; _. · . serv1r a;$ cltctçoes que a. c:t'l:t p:t3<;; 
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iUustre Deputado por S. Paulo, o Sr. Bueno· Ainda diz as seguinfies palavras: (Lê.j 
de Andrada. » O Ss. Martins Torres o seus amigos 

Ainda. ha pou:~o citou-se aqui um individuo contam a.medron tal' o Sr. Quintino Ho-
que pertencia ao b:J..talhão do tio de quum cayuva, fJI'Ç<tndo·o a abD.Udona,r o pJsto 
quer que seja. · de primeiro magistr~do do Estado para 

Penso que o tio de quem quer que seja, ser occupaclo pelo Sr. Pereira Lima 
não vale muito mais que Aristoteles. 2° vice-presidente, vidto estar enfermo 
(Riso.) o 1° vice-presidente, Sr. Rangel Pes-

O SR. BUENO DE ANDRADA-E actualmente tana.:. 
deve valer muito menos, porque não apoi<t o Protesto contra a injuria lançada C.)ntra 
Sr.·Ca.mpos Salle3, que é apoiado por Aristo- o Sr. general Quintino Bocayuva, que, pelo 
teles. (Niso.) seu caracter, pelos seus talentos, pela sua 

enei'gía, e sobeetudo pela esr.ima que lhe 
O SR. PEREIRA LIMA-Dapois de reunida a cons ~gram os fluminenses, é incapétZ de se 

assembléa. do meu Estado, levantou-se a deixar amedrontai· e ab:mdona.r o seu posto. 
idéa de uma manifestação ao illustre Presi- (A · d ) 

d i. t - J)OW OS. · -' • 
dente o Esuaclo e a apresen açao por esses Protesto contra a injuria lançada contra a 
distinctos membros de assembléa. de sua minha pes~oa, pol'que sou incapaz de aban
candidatura. donar calculadamente a pMição que occupo 

Mas, a diver•gencia, que appareceu, não foi nesta Camara, pela ambição de ser o vice
fundada em uma opposiçã.o ao Sr. Quintino presidente do Estado. 
Bocayuva., mas unicamente no pensamento Ainda se diz neste artigo, que em uma 
de que esta manifestação pudesse offender ·das salas (lesta Casa reuniram-se os Depu
aos delegados da Convenção, que haviam tados fluminenses para uma conferenci::t, da 
accordado em outro candidato e, em 2° logar qual propositalmente excluil•am o meu col
no conflii:.to que se travou em relação aos lega, o Sr. Nilo Peçanha. E' uma pcrf'uita 
Deputados Federaes, estando estes dispostos falsidade. Nessa reunião occasionaJ o Sr. 
a apüiar o Sr. Presidente da Repu bica, de Nilo Peçanlw. dirigiu-se a nós e não ouviu o 
harmonia: solidarios com à maioria da Ca- quese dizia, porque isso lhe era completa
mara, quo apoiava a candidatura do Sr. Ro- mente inutíl, idt') é, porque S. Ex. conhecü~ 
drigues Alves. o::; factos que nos era,m expostos na occasião 

Onde, portanto, o conflicto a que se refe- pelo nosso collcg:t, S,·, Barros Franco. Nem 
riu o Oo1Teio da Manhií~ · era possível qu\3 isto se dcs'Je, porque todos 

Mas, senllol'es, .a verdade transparece das nós estimàmos o p~·estamos ·a ma.ior ho· 
palavras que lealmente tenho proferido. menag.Jm a este Deputado, com quem somos 

so! ida ri os . · A Assembléa Estadual: não é de maneira. 
alguma hostil ao presidente do Estado; está, O· Srt. MIRANDA Azi~VEDO - Solidarios 1 
}Wompta. aprestar-lhe o l)lais leal e dedicado Isso é impoi•tt~nte. 
apoio, mas hesita nesta manifcsta.ção pelos O Srt. PEm~IRA. LIMA- S:.Jli<hrio,, aqui na, 
motivos por mim expostos e est·1 hesitação ó Camara, no apoio ,quo dtunos ao S1·. Campos 
a mais natural possivel. Saltos. Nem ou podb1 re1'el'il'·rne á divm·-

Confio que esta Assemblóa tomo a dolibc- gencia. qmtnto ú. cn.ndida.tur·a do Sr. Quintino 
ração a mais conveniente, politicamente Bocayuvt1, porque essa é puhlica e notoria. 
faltando, de accordo com o presidente do l!:s- o noS8o distincto colloga, o Sl'. Nilo Peçn.
tado. nht1, tem a e':l:lO I'cspoito procedido com tt 

. Mas preciso mostral' tt cstt~ Camara a ma.ior cot•rccção. s. Bx. entendeu flUO ora. 
jnjustiça. e a inverdade das palavras do 001·- chegada a. occasião do Sr. Quintino Bocayu
?'eio da Manha:. va ser o presidente da Republica, e ei3tc 

Aqui neste artigo se diz que metade dos desejo, contra o qual não nos oppuzemos, 
Deputados federaes rccommendam a candi- foi apenas na. nossa reunião julga.do inoppor- · 
datura do Sr. Quiútino Bocayuva. Começa tuno. O meu distincto collega opinava pela 
por esta falsidade; declara em seguida. que indicação immediata do illustre republicano. 
o Sr. Presidente da Republic:J intervem .. · 0 SR. JuLIO SANTos dá um apJ.rto. 

O SR. Bmcro FILHO- Isso é qua é injus- o SR. PEREIRA LiMA-Vou responder ao 
tiça; elle não intervém em cousa alguma. aparte do nobre Deputado p::>r Pernambuco; 
(Riso.) depois S. Ex. fará sua pergunt:1 a que re-

0 SR. PEREIRA LIMA- ... intervém na sponderei si f'ôr possivel,porque estou certo 
Camara para que esta metade·desappa.reça que é uma pergunta de algibeira (riso). 
e fique o Sr. presidente ·do Estado sem .are- Respondendo ao aparte do illustre ropre-
commendação dos Deputados íederaes. seutante de Pernambuco devo declarar ·q'Ue 
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S.Ex. por mais malicioso que seja não póde 
suspeitar intcrv<enção do Sr .. Presidente da 
Republica nesta questão do Estado do Rio do 
Janeiro. 

0 SR. BRICIO FILHO--:-Eu perguntei Si . o 
Sr. Presidente da RepulJlica não intervinha 
em cousa a.lguma; o meu a,parto foi amplo. 

Sentô-me,pois, por.não qum·nr tomar mais 
tempo á Camara e para não impedir a ma
nifes~a.ção da iUustre deputação de S. Paulo, 
que por certo terá, ainda múita cousa bri
lhante a dizer. 

(Muito bem ; 'Yl'l:~,tUo bem.. 0 orado1· e cwm
Jll"iuumlado .) 

0 SR. PJ.1H.EIRA LIMA-Aproveito a occa
sião para decla1':1l' muito p~)Sitivamcntc que os.--. E<lmun<lo da Fonseca 
neste assumpto o Sr, Presidente da· Repu- (para uma explicação pessoal)- s~·. Prcsi· 
blica não tem a menor intervenção; talvez dente, perdôo-me V. Ex., perdôe~me a Ca--
~nem mesmo conheça o assumpto. ma1•a, si tomo alguns minutos do sua atten'"" 

çã.o, mas a explicação pessoal que eu venho 
UM SR. DEPUTADo-Aquillo que todo 0 dar é daquelhts que não se podem deixar 

mundo conhec~. pltra mais tarde, é daquellas que devem ser 
OuTRO SR. DEPUTADo-Essa. ingenuidade é feitas immedia,tamente. 

que eu não esperava de V· Ex. (lia out,·os · A Camara toda assistiu ao incidente qúe 
apartes)· perturbou por alguns minutos a sessão. 

O SR. PEREIRA LIMA- Não tem razão; Orava, com o seu brilhan5ismo habituai, 
V .. Ex. mesmo só sabe agora por mim que a o meu illustre correligionario e.. amigo Sr. 
exi'tação da Assembléa era por não querer Miranda Azevedo, quando da bancada pau
collocar-se em conflicto com a representação lista partiu 0 seguinte aparte: 
federal. (Apartes.) -.. 
· Agora, em homenagem ao meu 1llustre «0 Sr · Ari:J.erico Braziliensa governou com 

amigo, estou prom:pto a ouvir a sua per- os monarchistas. » 
gunta. A este aparte eu respondi·: 

O SR. JuLio SANTOS- Queria perguntar «Mas deu ao Estado de S. Paulo uma Cort-
a V. ·Ex. si julga incqmpatível o apoio ao stituição republicana.» 
Sr. Presidente da Republíca por parte da· o' SR. ALFREDO ELLIS:""-'- Foi o CongresSO 
quelles que apl'esentaram a candidatura do (Apa-rtes). - . 
Sr. Qttintino Bocayuva, porque V. Ex. disse 
que a bancada fluminense, que v. Ex, repre- O SR. JoAQUIM ALVAR()- Foi o fundador 
senta, está o accôrdo em apoiar o Sr. Presi- do partido republicano em S. Paulo (A.poi
donte da Ropublica, tondo encon.trado diffi_; ados). 
culdade .. - 0 SR. EDMUNDO DA FoNSECA- .A OSSO 

o SR. PEREIRA LIMA - v. Ex. c·Jm a ha- meu aparte inoffensivJ e justo, ao qual nin
bilidade de advogado da roça (riso), procurou guem poderá. oppor a mínima contestação~ 
alterar a questão, p::>rquo· disse muito ter- pois todos nós acceitamos a Constituição do 
minantemente, não fallando do Sr.Presidante S .. Paulo, o nobre Deputado pelo 7° distri• 
da Republica que a bancada estava de ac- cto.; · 
cordo oom a maioria da Camara. Desejc.wa O SR.ALFREDO ELLIS-'"' Eu, quando dirigi 
à candidatura do Sr. general Quiniiino Bo· a V. Ex. esse apar~. havia tomado como 
cayuva, a acceitava como a de um illustre sendo sou um que me havia sido dirigido 
flrtminense, como um· re--publicano sem jaça; em tom aggressivo pelo Dr. Bueno de An
mas teve do sujeitar-se á, vontade da maioria . drada, como depois verifiquei. 
<kl. Camara contra a qual e'ntendia que não o SR. EDMUNDo DA FoNsEc~-:- ..• 0 no
devia d,issentir. (Apartes. 'Este nosso pro- bre Deputado, representante do 7° distr~cto, 
codiinento é logico e político: sujeitamos-nos que eu sempre 1gnorei pudesse ter qun.l
á deci'loo desta maioria, manifestada pelos quer~ vontade contra a minha pessoa .. ~· 
seus delegados na Convenção. (Apartes.) 

Parece-me logico, parece-me claro, pa· O SR. ALFREDO ELLIS- Absolutainerite 
rcce-me perfeitamente explicavel... não tenho. 

0 SR. JULIO DOS SANTOS- A mim parece 0 SR. EDMUNDO DA FONSECA- ... levantan .. 
mais obSC'(J,l'O. do-se, apostrophou-me deste modo : «. V.E:'\. 

não tem competencia pa1•a fallar ... 
0 SR. SILVA CASTRO- E' que a explicação 

não agrada a V. Ex, (Ha outros apartes.) · O SR. ALFREDO ELLIS-Para fallar nã;o i 
O .SR. PEREIRA LürA-.•. a explicação e para.me censurar. . 

q_ue. não póde servir ao meu illust1•e amigo O SR:. EDMUNDO DA. FoNSECA-... porque ê 
Deputa,tlo ~üo meu dist1'icto. . represe.ntante do ba.talhão do seu tio». 

Ca.mara Vol, IV 51 
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. o Sít; . CoSTA JuNIOR-Foi uma .grande in- Um dia., obscuro político da. aldeia., qua.ndo 
Justiça que lhe fizeram. (~poiados . ) _ a Republica. esta.va. em· perigo, eu, · que não 
_. o sa. EDllUNDO DA FoNSEOA-Ess3 a.p::wto eonhecia. os homens collooados na.s altas po-· 

. doeti-me,esse aTJa.rte me fel'iu profundamente, síçÕes, querendo prestat• um servico â. Repu-: 
blico,·oheio de enthusiasmo, desejando que 

porque veiu feril· toda a bancada paulist..'l.. todo~ fizessem os maiores sa.crlftcios para. 
(Apoiados d · a ·salvação das instituições, ou, que já. 

E ti assigrtal-o esse -facto, 81•. Presidente;- entã.o entretinha rotações com o u-obre 
é um Deputttdo de S. Paulo quo o.pMt6;a, Deputado ]JOr S. Paulo o Sr. Alfredo Ellls, 
deste modo a. outro repi•esenta.nte, tã.o dil'igi-me a S. E:<. e dls>o-lhc que oiferecesso 
bem eleito com J todos. os meus serviços a.o Sr. Floriano Peixoto, 

Mas, pa.t•a onde _vamos 'l Que significa. que lhe dissesse que tli:;puze3su de mi!n cou~o 
isto ~ quizesse, qu:e me colloca.s.;e nos _postos ma1s 
· Além disso, Sr. Presidente, o aparte de .. arri'lcados . · . _ · 

S. E:t. ma.gôou·mc, porque S. Ex. foi ihj\Eto. · o ma:rechal accoitou e devo esta f01·tuoa 
O Sa. ALFREDo ELLis-Procurarei cxpli- ao nobre Deputado por · S. Paulo. · 

oa.r a V. Ex. o meu ap·al'te. · O Sa. ALl>REDo ELLIS- A' Ropublica. A 
O Sa. JoAQur:r.r ALVARO-Além do mais, o mim nã.o deve nada. 

tio de V. Ex. , a quem elle se refere, é um O Sn. . EDMUNDO DA FoNSI::CA-:-Mais t1.rde 
dos-chefes republicanos de S •• Paulo. os -cllefos politicos de nosso partido, mn 1894, 
· o s-a. CINCINATO BRAGA- Ainda. que colloca.rain o meu nome na clla.p,a. para. Depu· 

· d · tado estadual de S. Paulo. . v. Ex. sómente o representasse, a.m a .a.ssun Motivos pessoaes ifnpediram-me de, accei· 
representava uma. gl'ande parte do partido tar esse honroso cargo, e o meu nomo.foí 
republicano de S. Paulo. (Apoiados.) subsmuido. . 

O Sá. EDllfUNDo DA FoNSEOA.-Eu sou o ul· · M<!-is t<~rde acceitei o loga.1• do represan
timo dos Deputados. (.Não apoiados.) Sou o tante do Est:Ldo no Congr·esso NacionaL 
mais obscuro dos republicanos, mas posso Nunca. soube que meu tio tivesse tido a.l· 
dizer que posso levantar a cabeoa, deante gmu dia llúalq_uer intervenção nessa minha 
do nobre Deputado pelo 76 <Hstrieto e dizer- escolha., creio quó delta sõ teve conheci· 
1he que S. Ex. não representa. a opinião re- meoto como éhefe politico em localida.dc 
pu"\)lica.na. de S. Paulo, não represen-ta. a opi- do tlistricto. -
·nifio publica de S. Paulo mais do que eu. EL·a.mos ambos ropubllca.nos o vivi_amos 

Sou tão Deputado quanto S. Ex. cada um no seu ~sLo, quando se travou no 
o Sa. ALFREDO ELLlS-Nem eu contesto a mq.nicipio ,que reside, loca.lldado quo r.~z · 

sua autoridade CQmo Deputado. .parte do distt•icto que tenho a bom·~ do ro· 
o Srt. Enr.tuNDo DA FoNSECA-k minha presentà.r, umn. luta pa.rtidaria. Er& mM 

'\'ida. politíca. nã.o é tão longa, _tã:o , brilhante causa ,justa (apoiados) u. quo ollo dcfondb; 
era uma. causa santa. quanto a do nobre Deputado, mas eu não · t h 11 · 11 D d' 1 

occupo esta cadeira por favor de ninguem. Espo$Gl-a. 0 ra a lOl. com o o. e 1quo 
(Apoiados.) todos os meui'l esforços par~ que ollo pudos~o 

Entrei para a vida. politica. em um muni- conseguir a. victol•ia. 
cipio muito distante desse onde é chefe po· O SR. . JoAQUIM ALVAn_o-V. Ex. foi que o 
litico esse meu tio a que . se referiu o nobre apoiou. 
Deputado. . · O SR. EDMUND; DA FoNSEOA- Eu sa.· 

Comecei a trabalhar· na política sem critiquei-mo poln. causa. republicana que 
jâ.mais pedir um conselho, sem que jámais elle defendia, e que era justa e santa. 
tiv:eMe sido procurado por aquelle -chefe Quando cumptehendi q\le elle não podia 
politico. · . mo.ii:l dignamente aupportar fi. dict.a.dura. que 

Naquella. .e.'!phera. em que eu podia tra- se queria. · impor naquella cidade, aconsc
balha.r fiz, dU-o a minha conscioncia, tudo !hei-o a, romper com ãpolitica dos Srs. Ro
quanto se pód.e fazer em beneficio do partido drigues Alves o Campos Salles, como ma.n
republica.no do pn.ir.. da;va. a nossa. dignida.do ; clle, altivo e nobt'O 

0 s1~. ClNCINATO BRAGA.- Apoin.do. Pôde como é, não .sendo capa.z de ter_ um 1umna.· 
dizer que· não ia representar seu tio, quando cho_. um apolo do governo, ~crlfica.ndo se~s 
arriscou ·a vida na ·revolta, serviço que a!_mgos, revoltou-se c declarou-se em oppoa1~ 

pou.;os teOlU. (Apoiados.) · ~~a~~ não me -·declarei em opposiçlo pol' 
O SR. EDMUNDo DA FoNSECA-Tomei parte caúsa disso. Quero restabelecer a verdade. 

na. rovofução contra o Sr. Americo Bra.si- Qua.ndo se diseutia. li~ ba.nmida paulista. a 
li~n:so, a quem boje fiz justiça.. voritlca_ção de poderes, a.s disposiQães queo 
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Sr. Presidente d;t Repnblica estava tomando, Eu l'epíllo absolutamente esta increpação de 
a :pres~ão queeHe cstav:~ exercendo l:iOhl'c a que OLL occupo esta cadeira exclusivamente 
Camara para a verificação de poderes, eu por favor de quem quer que seja. Si eu re"" 
não s-ei si. o Sr. Dr. Bueno de Andrada se presentasse aquelle chefe do p ~trtido repu
recorda, m11s eu lhe disse: « Eu não votarei blicano de Itú, um dos mais antigos e puros 
?Om o St•. Camplls Salles, mas sei quanto chefes politicos do Estado de S. Paulo? eu 
1sto mo · v:~:_c custar, ::~crã.o os meus amigos nfl,o teria razão pa.ra mo ·envergonhar dtsso, 
que pagara.o. » . - porque tinha a certeza de que _l'~J2resentll;ria. 

o s B • - a.CllÜ uma grande parte da opmw.o puhllca, 
_ IL _ u. No DE ANDRADA-E' apura <l:•opi·n-·Lf'o ·republicanadoEstadodcS.Pa.ulo. verdade. · -. - -• <• 

·Tenho dito; (11:1uito .bcrn; mu-ito bom.) 
Ó SR. EDMUNDO . DA FONSECA-Chegado O 

momento, entendi quo não. tinha, eu só, o §r. Bueno de 4-ndrada 
o di_reito de sacrificai' parentes e correligio- (para uma explicaçlfo pessoal).- Já ha qua_
narws quellt estavam sob o bacamarte ; ·en- tro diàs que a,ppareceu na hancada esta no
ten~i que eu nã:o · podia assuwir aqui uma vidade: a injuria a Deputados paulistas. O 
attttude que désse pretex.to a certos chefes orador disse lla dias quo não , esperava jus
do partido · I'epublícano. de S. Paulo a ti1•a- tiça dos seus adversarios; a opposiçã.(}, 
rem uma vingança contra os meus parento.3 pJrém, tom o direito de exigir maximo 
e correligionarlos o ontã.o ti vo a coragem de respoi to por parto dellos. 
fazer este sacrHicio-rctirof-me daqui, nã.o Fomos aggredidus; nada mais fazemos do 
tomei pal'te na votação, não sati~fiz o quo repoltit· a aggressão. · . 
Sr. Ca1npos Saltes; porque não quiz que el!e ' Disso1·am quo us dissidentes estiveram com 
tomasse a minha attitude como um pretexto o Sr. Americo BraZilionso quo govornoa 
para. tomal' depois uma vingança. · · com os mona1•clüstas. Quo tom. isso 1, A 

Não me declarei logo em opposição, por ·administração desse honrado paulista foi 
causa dos factos de Itú, entendi · quo não uma administração immaculada. O oradoJ:• 
tinha o · diraito do assumir só uma attitude homa-se <lo ter osso illustro paulista corr _, 
para ~a.r dL·oit:> a exercerem uma vingança. chefe, si bom quo, U.ada.s cortas circumst<tll 
s:.tngmnaria contra . os meuª corz·oligio- cias, fui oht•igado a. dollo sopar:.~r-8e. 
nm•ios. · . . . Vao ago1·a donwnstrar u falta do furida-

Os homens políticos nem ssmpre se podem mnnto dossa assorção do quo o Sr. Amorico 
mi1lliiostn,r de moniento-. Os nobre::~ Depu- Brazilionso govorllOU com os m:onat•chistas. 
ta.dos sabnm que se 1ios accusam sempre de Narea os episodios d•t reunião eft'octuarl:t 

. quo it n . .1s:m opinião ü sol'odia, mas os ho- em S. Panb, qm~ndu u Uuvorno Peuvisot•io 
men::; ·· puliticos ·toem mui~as l'elações, nã.o nomeou a,quollo i utogro tttlministl'a,lot• <la.
potlem tomar nmu. n.ttil.ude oom ouvirem os quello Estado. Tinhn.-so do vrvcodor <L oloi· 
soutl u.migm:, o;; sous chof'os o corroligiona- ção para a cqnstituinto ostu.dual. Fut•mou-so 
rio:,; o, muir.as vezes, se deixa para mai~ urn pa.l'tidu para osso fim comp;:,st,J do olo· 
t;Hde • uma l'OSoluçli'i.o, se convencem disso os montos republicanos oriundos da propngu.nd:~ 
amigos para a uniformidade de vü>tas. Foi e dos dous antigos partidos monarchicos. 
o quo eu fiz, subi á.quella tribuna certo de O uriico monarcl1istu. quo comparocon ú. 
quo ia curnprit· o meu dever quo ha IDI).is reunião foi o St•. Brazilio Ma.chado, qtlo so 
t!3mpi> tCJrüt cumprido, si não fossem os com· retirou porque a baso partidaria não ostava. 
pr<Jmis . .;o::l, ,':li nãu fosse n. posição do a.ssunür de accord'o com as suas opiniões. 
a. l'Osp ; .. msa.bilidn.de do vinganças contra os . _Narra o modo por que confeccionada a 
mous amigos, e cu não queria dar pretexto chapa em casa do Sr. Pereira. Bal'roto, 
a ellu.s. · · chapa onde o primeiro elemento republicano 

Ni:1Lla desejo em política, nunca solicitei predominava com accentaada maioria. 
carg.) algum e appello pai-a todos os chefes Refere-se á. divisão dos congressit..1.s .pau· 
do :partido republicaQo de S. Paulo para listas em duas correntes : uma mais adea.n• 
que digam se algum dia lhos pedi a in- tada, outra mais· atrazada; tanto em um 
clusão cio meu nome Ba chapa ou me dessem grupJ corno no outro b:wia republicanos o 
um logar. · anliigos monarchistas. 
-.. O no_br~ Deputado' vê q\w não tinha razão , Res.pondendo a . um ·· aparte, diz !! orado1' 
nem _tllroito de me apostroplmr como fez; que apparecem_ monarchistas mas sao nestas 

convenções que se reunem para eleger o Sr. 
Rodrigue,; Alves candidato ú. presidencia da 0 SR. ALFREDO ELUS ~ Eu m:e explica• 

rei, es-tou ouvindo V •. &c com toda a at
tenção. 

Ó Sa. EDMUNDO DA FoNSECA...._ Sl'. Presi
dontc, a. minha oxplicação pessoal estt"t dalh~. 

Republícn.. - . . · 
Rofere-se ao telegrammn. do. Sl'. ·Costa 

Junior dil'igido ao. Sr. Barão de Lucena, 
propondo-lhe o u.ccordo de deixar do · fu..zo1' 
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opposição ao seu governo comtant.o que 
fosse entregue aos amigos o governo do ·Eg
tado. 

O orador faz ainda outras considerações 
de ordem política e diz não ser apotogist:J. da 
politica de selecções, e a prova é que consi
dera muito mais os antigos mona.rclüstas, 
hoje republicanos, do que o Sr. Campos 
Saltes, que, como se sabe, é um republicano 
historico, mas que falsêa os principios ver
dadeiramente republicanos. (Muito bem·; mui-

. to bem. O m·aclor é muito felicita.do por muitos 
dos collegas presentes.) 

Não pretendo tambem tornar tempo fa
zendo a minha auto-biographia política, 
como fizeram os honrados Deputados que me 
precedeearn na tribuna. 

E devo declarar que poderia fa1.el·o C:)ffi 
vantagem tanto uma cousa como outra, 
pórquanto conservo bem g1·avados no meu 
e ;pirito todo.:; rs. factos e inCidentes impor
tante~ que se dcson,·olaram·ne.:~Le paiz desdo 
a procla.mação da Republicn.; o tambem por
que, na maior parte delles, fui insignificante 
soldado, e com tal cooperei prestando aos 
chefes do partido o meu esforço, com a ma
xima lealdad~, desinteres::~e e dedicação. 

0 SR. MIRANDA• AZEVEDO dá um aparte. O Sr. ~IC'redo Ellis (pa~·a uma 
explicação pessoat)-Sr. Presidente, vetera
no da Constituinte, e tendo, po1• muita~ vé- O SR. ALFREDO ELLIS- O q11e affirmo a 
zes, tomado p:J.rto nos debates dest'1 Casa, V. Ex. ê que, si V. Ex. é republica!}o histo
alguns aliás bem violentos e calorusos, con- rico, e dos mais velhos, como declarou, não 

' fesso a todos que nunca me senti, ao subir á menos lüstorico e nem mais novo é o Im
tribuna, tão emocionado como neste mo- milde sold<~do, que jámais serviu sob outra 
mento, em que venho occupal-a mais uma bandeira politica e que nunca, em s11a longa 
voz e solicitar a attenção d:1 Camara. vida, foi outra c::>usn. mais que um obscuro, 
. Devo declarar,enti•ctanto, quecs~a emoção é verdade, mas infatigavel e dedicadissimo 

não me conturb<1 o espirito e não me tira a propugn,tdor· da R.epublica! 
calma. e t\ serenidade, scmdo justificada per- O incidente, Sl'- Pre.:\idente, que mo forçou· 
feitamente pelo facto lamentavel de sor esta a vir â tribuna vae ter agora a dovidacx-

d t plícação. 
~ primeira vez em que, ~sde a Co!l~ti u- Quando o illu"tre representante da mi-
mtc, se quebram na heroiCa. e trad1monal .·. . ;:; . ~. d -,. 
bancada-paulista certoi! preceitos de corte- .now1, 0 ,sr. Dr. ~~ranua Azeve _o, orn.~a, 
. d" e· m smo da união fraternal entre com() co:;~umado bJ.Ilho e eloquenma (apota:-

z~a e, lr 1 ~ • • • dos) profhg<mdo os actos do Sr. Dr. Rodrl-
os seus esforc~dos. e Il~ustres membros. gues Alves, salientou tt'e:3 fados, que consti-

Pela vez prtmmra soffreu, por momento~,. tuiram tres pontos de àccuJação, -demorn.ndo
é verdade, o decoro da Camara, e pela. pr1- se nn. analyse de ca1a um delles e estudando
meira voz tamb~m-o •9-Ue profund~mente os por todas ÇLS faces. . 
la.mento-d~ la.bi?S pau~Lstas-de a·~mgos de 0 primeiro ponto, sobre o qual incidiu a 
hontom sahn·a.m mvect~vas aggress1vas con- cemura de S. Ex., versava sob1•e o facto,.que 
tra os sem honra.dos collcgas. ninguem contesta e é ·por demais conhecido, 

Não ha duvida, e ninguem póie s;ria· de não ser o 81•. Dr. Rodrigues Alves repu
mente contestar, 81·. Presidente, <le que na blicano historico, e desse "facto tirava S. Ex:. 
actual bancada que neste recinto representa a iUação de que a fib1·a _republicana do Sr. 
com toda a. dignidade e com a maior ele- Dr. Rodrigues Alves não teria, na presiden
va.ção de vistas o grande Estado de S. Paulo, cia. da. Republica, a energia precisa para, em 
republica.nos ha que serviram e acampa- uma emergencia per·igosa., defender com o 
nharn.m a política e o Governo do Dr. Ame- risco da sua a vida a ex:istcncia da Repu
rico l3ra.ziliense, quando a este velho chefe btica. 
I'epublicano o Goveeno do Marechal Deodoro, S 
dictatorblmente -e illegalmente, entragou a 0 R. MIRANDA AzEVEDO - Não tinha o 
suprema direcção política o a administração se-ntimento republ~c~no. 
do Est:J.do que tenho .a honra -de repre~ O SR. ALFREDO ELLIS- Confvrme acaba 
sentar. - S. Ex. de confirmar, não tinha o hom'ado 

Ninguem, conforme di:;s3, póde-me con- Presidente de S. Paulo o sentimento repu-
- tostar esse facto e nem tampouco é meu in· blicano, e dahi o prognoJtico que fazia o H

tento vir fazer o lüstorico dessa época, por- lustrado callega de bancada, de não ter 
que, não desejando acalora.t' a discussão, prc- S. Ex. amor e dedicação para so sa'Crificar 
tendo cingir-me, no menor e3pa.ço de tempo,, pela Republica. . 
a l'ó.:lpon'ler aos m::ms illustro.3 collegas, e a Contestei o:n ap;u·to semelhante a:ffl:rma" 
rebater, pont:J pot• p)nto, as accusaçi:íos quo tiva, lGmbeando a solidariedade c a nobr·eza 
lcvant:u·.tm cJntl'a S. Ex. o St•. Dr. lto- de· caracter do illustro P1•esi!lcnte de São 
ctr·i.~nos Alves, <Lclual Pt•csi1leat:) do S. Pa.ub o noss;L occasião s 1lientoi, o do novo o 
Paulo. faQo, o facto !lo não set•nm todos os rcprc~on-



Câmara dos Deputados - Impresso em 21/05/2015 09:27 - Página 13 de 29 

SESSÃO : EM 27 DE SETEMBRO DE 1901· 

tantes da Nação, neste recinto, republicanos O SR. MoREIRA. ALVES- A tyrania ê da. 
his.toricos. · maioria, que acaba de encerrar o debate 
Apez~r disso, estou certo de que, st por- sobre ó parecer do Pará, por intermedio de 

ventura as instituições que nos regem cor- um segundo leadcr, o Sr. Seabra. 
ressell:l: perigo, não haveria um~ Deputàd_g, : 0 SR. BuENo DE ANDRADA-Acho bom de-
um umco representante da Naçao, .· que nao · 
ss. sacrificasse para salval"as, para pro- porem a minoria. 
tcgel-as, ainda mesmo corri risco da propria O SR. ALFREDO ELLIS- Occupo a tribuna 
vida.. tão poucas vezes, q•e suppunha ter o direito, 

Quero dizer, portanto, que não ha fund,a'- que é igual para todos, de defender um, chefe 
mcmto para os receios de S. Ex., pelo facto politico proeminente, injusta e duré!-mente 
de não stw historico o Sr. Dr. Rodrigues atacado neste recinto. 
Alve3, assegura.ndo-lhe que, na firmeza de · Peço, pois, licença aos illustrados repre
caracter daq uelle eminente cidadão podem sentan te'l da opposição para continuar as co n
os mais pessimiªtas confiar, certos de não siderações que expendia quando fui inter
soffl'erem dooepÇtão. . ... rompido pot· innumerQs apartes que se cru-

Não se contir'mará. o prognostico de S. Ex. zaram, produzindo verdadeira confusão. . 
O segundo pmto que S. Ex. no seu dis- Reatando o fio de meudiscurso, vou reba- · 

curso de opp~sição poz om relevo e pela tera ultima accusação feita aú honrado Pre~ 
segunlla vez, foi o da. intervenção indebita sidente de S. Paulo. 
do Ministro· Italiano na confecção de um O illustre membro da dissidencia., ao levao
regulamento sobre immigração, determi- tal-a, suppoz qué as suas palavras produzi
na.ndo o m.odo e o processo que deveriam ser. riam, eivadas de rancor opposlcionistn, o ef
adopt~dos para ·o serviço de introducção feito · que, sobre uma lamina de aço, produz · 
de colonos daquella nacionalidade no Estado a acção e o contacto de um acido corrosivo. · 
de~. Paulo, A accusação oomprehendida naultimaparte 

Declaro aS. Ex. qU:e, pronunciada some- do discurso de S. Ex. versn;va sobre a reacção 
lhantC:' accQsação,senti confranger-se a minha . pQlitica. que, no dizer de S. Ex., estava sendo . . 
a.lma de paulista.. ... Senti revoltar-s(} no promovida pelo Presidente do Estado contra 

: meu intiino toda. a minha. indignação por os amigos do meu illustrecollega de bancada, 
partir dos labios de um pauli::;ta uma n.ccusa- seguindo as antigas normas do tempo do 
ção desta ordem ! Imperio. 

Não, Sr. Presidente, não devemos ,nos Foi justamente nessao(}casião que, por info-
es_quccer, mesmo nas lutas mais acirradas, licidade, e sem suppôr que levantaria a pro
que desçendcmós' de velhos bandeirantes c cclla que repentinamente surgiu ne!lte ro
que nós, paulistas, não toleraríamos em cil)to, que dis~e em aparte a S. Ex., quo si, 
occasião alguma ou em qualquer emer•gencia de facto,·S. Ex. está. roalmeato fazendo re~ 
uma insultante intervenção quo sigl1iticasso acção, não faz mais do que imitt1r o quo fez,, 
mna otfonsa, por leve quo fo~se, aos nossos em 1891, o Dr. Americo Braziliense, que 
bl•ios e.á nossa dignidade o reprosentasso um contava entretanto com o apoio não só de 
ultra.ge á nos~a soberania. S. Ex. como de outros representantes da 

a.ctual díssidencia. . o SR. MIRANDA. AzEVEDo-Foi por isso quo Nadt~ mais fiz do que atDrma.r 0 quo ostá. 
roalamei. . . · , na consciencia de todos os meus collegas de 

O SR. ALFREDO Er .. Lis-Julga.ndo o S1·. Dr. bancada, e para que não pairo sobre essa 
Rodrigue3 Alves pelos seus sentimentos, affirmativa que sustento, a menor duvida, 
V. Ex. devia fazer-lhe a justiça de suppol-o appello parà. o honrado Deputado Dr. Adol
iocapaz de praticar semelhante acto. (Oru- pho Gordo,- hoje dissidente -mas, na
zam-se apartes.) - . . quella época, nosso dedicado companheiro de 

Interrompido como· tenho sido, appello luta. . . 
para. a Camara, que testemunhou a minha Ora, um aparte desta ordem e sendritui
correcção e o meu silencio ouvindo com a tos aggressivos não justificava absoluta
ma.iOl' calma, aos oradores que me precede- tamente o calor e a violencia dos que me ·· 
ram na · trilmiJil. e aos quaes · rGspondo neste foram dirigidos pelos representantes da op-
momento. posição. 
. Não respondendo, porque é impossível, a 0 SR. ADOLPHO GoRDO_ 'l. Ex. dá li-
todos os apartes com que me honram os 
meuil collegas, não pos:3o deixar {le notar a cença1 Qual foi o appello que V .Ex. me fez~ 
intolorancia. da diilsidencia {?'?.iío apo-iados), a - 6 SR. ALFREDO ELLIS - Appelloi para 
verdadeira tyrania que pretendem exercer V. Ex. pu.ra que declarasse si so1lremos ou 
cont!'a. aquellc::; que se levántam para reba~ não em 1891, da. parte do Governo do Dr. 
ter as suai infunda.das aggressões.. Americo Braziliense, e!J.tão apoiado pelo il-
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lustre Deputado a quem respondo, a maior nesta Casa, antes do infeliz e lamentavel 
reacção politica que um partido podia fraccionaménto que veiu produzir o seu en
solfrer. fraquecimento e a diminuição do seu preati-

0 SR. AnoLPHO GoRDO- E' verdade; fo· gio, que foi sempre grande nesta Casa. . 
mos víct.imas de uma derrubada. A propositô, recordo-me de ter visto nos 

Estados Unidos um quadro, que en:iocionou 
O SR. BUENO DE Ar..."DRADA - A accusação a minha alma juvenil. 

é. serodia. · Um grande pintor, com o 8Ju divino pin-
O SR. ALFREDo ELLie - Perdoe-me o ccl, logo após a tremenda guerra que eu

. illustt·e Deputado. Não fiz accusação. Rc- s1nguentou aquolle. paiz, traçou Da tél<t, 
bati o golpe, desferido por S. Ex. contra o guiado pela inspiração de artista, o scona
Governo do Dr. Rodrigues Alvos, dcmon- rio do um vQSto e immenso canipo de ba-

- strando, com a verdade da historia, quo o talha. . _ 
que S. Ex. agora censurava na oppooição, No primeir·o plano destacavam-se dous 
outr7ora defendia quando Governo e is>3o cavalleiros quo, á. redea. solta, voavam por 
acaba de ser confirm<tdo por um illustre col- sobre cadavet>es e eanhõcs quebrados, ao 
lega ora em dissidcncia e, portanto, com- encontro um do outro. Já com as espadas 
pletamente fnsuspcito sobro o assumpto e parél. se ferirem, . olharam-se e reconhece-
sobre o ponto em discussão. . ram·se! . 
. Agradeço a S. Ex. a nobre confirmação Eram dous irmãos· que pelejavam em 
do facto. . campos oppostos e· que a sorte approxi-

Pela ·exposição que acabo de fazer voem mára no t1,1rbilhão do combate e no meio da 
os meus illustres amigos que seria incapaz carnagem. 
dé; faltando com as regras e preceitos de Passaram as espadas das dextras para as 
cortezia, offender de leve siquer, a qualquer sinistras e ambos, no -'fragol' da luta, se 
dos meus collegas, menos ainda áquelles que abraçaram fraternalmente. . . · 
sempre tenho -visto a meu lado, nas mesmas Esse deve ser o n,qsso procedimento de ora 
fileiras, batalhando em pl'ôl da Republica. àvante, desde que rompeu-se a .antigasolí· 

,Foi nesse momento que, atacado violenta- daricdade que nos unia c irmanava. --.. 
mente de todos os la.dos em linguagem ag- Li algures a descripção de um f<:wto, que 
gressiva por innumoros apartes que se en- tem sobre a nossa. situação actual uma, pro

' trecho cavam sem q LU cu pudesse apanhar a funda significação, e do qual se póde tirar 
_origem e a signitkaç.ão .de alguns delles, elevado o patriotico conceito. · 
q:ne respondi de modo aggressivo ao meu, Um caçador das montanhas, perlustrando 
Hlustre amigo. · as quebradas das serras e os pincu.eos monos 

Declaro que a minha educação e os meus frequentados, encontrou numa furnc1, perd~ 
habitos de cordura, nesta: Casa, me. inhibom do e occulto naquollas alturas, um ninho de 
de pronuncim• uma phrase que vá melindrar aguiu.s: · 
a susceptibilidade de um collega ou produzir Nelle se achava ferida·, pelo tiro de algum 
uma magoa. outro caçador, a velha D.guia, tendo a seu 
. Por esse motivo declaro que retiro a ex- lado clous filhos que; apezar- de não terom 

pressão que magoou a S. Ex. (Muito bem; ainda. a envergadura e a força nas àzas para 
mteito bem.) por lustrarem com o seu. vôo as altissimD.~ 

Occupancío a tribuna, nesta occasião, pol' regiões, alimentavam a velha mãe fol'ida,, 
. um acto de gentireza do meu digno collega arri::;ca,ndo-se ~ não poderem attingir o aJ
pelo Pará., o Sr. Serzedello Corrêa, que me mejado ponto quando partiam o1n busca do 
cedeu a, palavra, vou terminar estas co·n- necessa1•io alimento. 
sidorações fazendo uma invoc<içio aos illus- Sejam os dous partidos, meus senhores, os 
tres representant()S da diilsidoncht paulista·, filhos da, a,guia! · . , · . 
quo !U.zmn parto da bancada a que tenho a Trabalhemos, apezar de fracos, animados 
honr<t insigne de pertencer. - pelo mesmo impulso, para curar. os males 

Apezat· de teii.b<lllw,rmos em campos op- que am~tam a vida da Republica, e, si não 
postos, apezar de desfraldat•mo:) b~1ndeiras fôrpossivel consolidai-a e sal val-a, das aggros· 
diversas, devemos guardar na n.ossa bancada sõcs o golpes dos sous inimigos, saibamos ao 
a união tradicional o o f'ratcl'nal respeito e menos m~hir com ella e com elht mort•et', de
aífecto que sempre conseevámos em i;odas tLS fendendo-a até o ultimo inst;wbe d<t nossa 
épocas e em tollos os tempos. · vida ! (llfuito be~n; muito bem. O orador, áo 

Através da luta, em toda,s as omergencias cleiaxw a t1·ibuna, e cumprúnentai:lo p01· muitos 
, e vicis'litudes, podemos o devemos· manter dos seus collegas). · 
.. nas nossas relaç·õcs os mesmos sentimentos, 
a Ihesma. estima pessoal, que sempre foram O Sr. Sei"zedello Col.'·réa (para 
o caracteristico da representação paulista uma explic~ção pessoal. Attençcío)-Sr. Pre-
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sidonte,- y-enho dizer alguma~ palavras por pl'esentante deste Estado (nâo apóiaàos), o · 
um dever de cons.ciencía ; venho dizer algu- unico que aquivinha. pleitear o direito do . 
mas : palavras' á Camara dos Deputados ape- candidato conte3tante, tinliao di\'eHo de ser 
nas par dever de satisfação aos meus amigos _ouvido em -nome de meu Estado, da terra. 

· políticos do Estado que obscuramente repre- em que nasci e que quero e amo, como se 
sento nesta Casa · (neto ·apoiados); venho, querem e amam todas as cousas santa,s, todas 
Sr. Presidente, como um desilludido, como as cousas sagradas. (Apo·iados.) 
um descreut3, como um individuo que não Eni terceiro logar, Sr. Presidente, trata- · 
cvnfia mais nos hl)mens. va-se do meu partido, da sua. vida, da sua· 

·O sa. ~1ucr0 F~LHo-Resignar 0 seu logar conserva"Ção o manutenção, asphyxiado pelos 
n<:t Com missão de Orçamento ... '? processos postos em pratica. de certo tempo 

a. osta parte, deturpando-se a verdade elei..: 
.O Sn.; SERZEDELLO CoRRÊA - Pordoe-me toral, no concerto de fraudes as mais immo

V. Ex.; venho fazer o que entendo que é r <te.:l e as mais indecentes. 
meu dever, o que entendo s:>b a leal e sin- Sr. Presidrnt13, podia Ier nesta tribuna pa~ 
cera--inspíraçãJ do meu patriptismo. lavras com que o candidato diplomado, hoje 

o SR .. BRICIO FILHO -l<' iz uma pergunta ; mou collega de representação nesta Ca.ma.ra.~ . . 
si v. Ex. não quer, nãÇ> responda. el'iticando as observações formuladas pelo 

candidato contestante, se admirara q:ue este 
o SR. SÊRZEDELLO CORRÊA-A pergunta candidato tivesse a louca pretençãode cóm 

de V. Ex. interrompeu o comeÇo do meu 2.000 votos vir pleiteia.r sua eleição, quando 
discurso ; deixe-me nesta hora de amargura ell{3, candidato diplomado, se apresentava, 
ter a orientaçã.o que devo. Responderei ·ao com um n'!lmero colossal de 17.000 votos. E 
aparte. .Sr. Presidente, a Cama.ra; viu que a maioria. 

··· · . . . . da Commissão de Verificação e Poderes, 
O SR. BRICIO ;rLHO-:-Nem quero wfimr .acima de qualquer suspeita, dava. o seu pa-

Para que V· Ex· tvnh~ diversa. recer annullando exactamente por fraudes e 
. O SR. SERZlmELLo . CoR.RÊA .;.. Obedeço por vícios condemnaveis cerca de 15.000 · 

unicamente ás solicitações do meU: patrio- votos desse candidato. .· · ' . 
tismo. . · Mais àinda; Sr. Presidente, o voto insus-

Sr. Presidente, /venh9, como disso, como peito de 1Jm amigo e coi•religíonarío desta • . 
· o nmis desilludido e o mais descrente dos ho- maioria. -~ué fez desta verificaQão de poderes 

mens. uma questão· fechada, na phrase de um_ Sr. · 
ACamara sabia o osmeus amigos político~ Deputado pelo Pará, a Cai'ílara viu que o Sr. 

sa.biam -todos . que~ . desde quo -se ·[tbritt o de- Ar.roxellas Gaivão vinha reconhecer em pare
bato sohre a eleição do Pat•á, o humilde cor insubsistente, que foi destruido aqui, não 
orador quo ostú. nesta. tribuna tinha ·a prcoc· só Pulo rolato1• do pa.recor da maioria. da. 
cupação, quo era um dever imperioso, im- Commisaão, como pelo voto divergente de 
posto á suá conscicncia, á.s suas idéas, ao outro membro da Commissão, o nobre Depu~ . 
seu dove1• do lcalda.d.o pat•ã. com os seus a.mi- tado pelo Rio Grande do Norte, vinha roco.; 
goJ, de vir aqui da il'ibuna da Camara. plei· nhacer o candidato diplomado com cerca de 
tear a verdade eleitoral e defender os direi· 6.000 votos, isto é, S. Ex. reconhecia,, apezar 
tos de um co1~roligionario seu, honra~o, do sou partidarismo e do sua boa vonto.d~ 
digno e cheio do serviços. . · que ll.OOO.votos ern.m dados por frtmdes o 

Eu tinh;:~ o direito, Sr. Pre.sidBnte, o a ,Ca- vicias na. eleição. , 
mara devia cspEwar a minha presença nesta Um partido que assim se afirma é um 
tribuna, a não ser que mo inflingisse . u.tna partido julgado na. opinião, é U:ffi partido 
g·rave injustiça,de discutir este assumpto: em que passará ao futuro como exemplo de alta. 
prímBíro Iogar,porque se tratav<L.neste largo e sincera .dedicação á verdade eleitoral e 
U.ebate de uma das questões capitaes para a aos processos de uma sã .politica republi-
vida da Republica., de uma questão de inter cana. . . 

·ess·e vital para · a manutenção do : regimen E ainda mais, Sr. Presidente. 
representativo ·e para · a - sua 'Vérda<re, de o sa. ARTHUR LEMos-Está. ·fa.llando sobre 
uma quel:\tão qqe na ordeiil política está se 0 vencido. · 
impondo mais que nenhuma outra para que 

. possamos assegurar a est.a.bilidade da Repu- O Sn.. SEltZEDELLO CoRRÊA- Estou dis.:-
blica., a verdade eleitoral e a verdade do re~ cutindo, estou fallandó ·sobre o vencido, já 
gimen feuerativo ~- representativo. que os nobres Deputados tiveram a cobardia 

Em segundo logirr·, t:lr. Presidente, trata- de ·tirarem-me a palavra. (Apoiados-, p,·o
va-se ao mesmo tempo de um interesse vital testos, apm·tes, muito bem.) . 
para o meu Estado, immediatamente inter- O SR. ARTHUR LEMOS - E' uma. offensa á 
essado :n,a que8tã.o; e. eu, embora ol;lscuro re- Camara. · · ·· 
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o SR. CELso DE SouzA - E' a pura ver- em certos livros o despudor ao ponto de netn 
daile. siquer disfarç<tr a lettra. . . . _ 

Affirmou ainda qu_e, emquanto na elmçao 
· O SR. TRINDADE-Não podia haver melhor do meu correligionario, nãío havia encon~ 

qualificativo. trado sinão incorrecção de actas que não 
O SR. SERZEDELLO CoRRÊA.- Sr. Presi- tinham sido concertadas, na do candidato 

dente, o nobre Deputi1do pelo Rio Grande, diplomado S. Ex. contwa por centenas as 
insuspeito aos meus adversarios políticos, fraudes. S Ex. citou um sem numero de· 

' Insuspeito pelo seu voto em relação a essa eleiçõea onde · appa.receram uns taes e3crnta
eleiçã.o, acceitou o criterio do relator do dores estranhoí:l á mesa, especie de capado
parecer da Commisaão e reduziu os 17.000 cios que arranjavam as eleições . 

. votos do canditato diplomado á cerca de 
2.000, reconhecendo que havia nessa eleiçiio O SR.. ARTHUR LEMOS - Nós discutirc-
15.000 e tantos votos de _fea,udes, de .. vicios mos a eleição. 
insanaveis e de abusos. 0 SR.MOR,EIRA ALVES-Qual! não querem 
.·O SR. An.THUR LEMOS- Fraudes, não. djscutir, tanto que encerraram a discussão. 
0 SR. SERZEDELLO CORRÊA. -Fraudes, (H a out?·os apartes.) 

sim, fraudes vergonhosas e tristes. O SR. SE:R.ZEDELLO CoRRÊA-Mas, Sr.Pre-
0 SR. TRINDADE ~E 0 approvado foi esse sidentc, antes de dar uma ligeira;resposta 

ao meu illustre amigo D .:putado por Per· 
parecer, porque o outro era vergonhoso. nambuco, quando me · interrompeu no 
(Trocam-se violentos apartes entre os Srs. começo de minha or·ação com um .apai•te, 
Affonso Costa, Celso de Souza e Antonio Bas- devo ainda dizer qu() me surprehendea . a 
tos.) · deliberação da maioria. na sa.ssão de hoJe, 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊA....;.... Não vale a orientação e direcçíio que deu aos . que 
a pena. irritar o debate, é a voz de um ven- obedecem á sua oiJiniã.o, o leader desta C :~
cid.o que falla, é um partido a:nniquilado no mara, o illustre Deputado por S. Paulo, o--
seu Estado, e sempre, Sr. Presidente, é cos- Sr. Dino Bueno. · 
tume fazer-se a ultima vontade a.os mori-
bundos. 0 SR. MOREIRA. AL VBS - Hoje pa.ssou. O 

pennacho.-
· . Espél'O que os meus collegas tenhttm a. gen-

•tileza de ouvir-me, porque é o ultimo desa.- O SR. BRICio FILHO- Hoje ficou o Sr. 
bafo, é o ultimo grito que dou em nome dos Dino Bueno como parte décorativa do 
meus amigos, que fundaram a Republica e leade1·. 
que trabalharam para a sua organização e o Srt. SERZEDELLO CoRRÊA-Hontem, Sr. 
hoje se veem asphyxia,dos por uma politica Prosidonto, autos do sahir desta Cam~n·a, 
de oppressão e tyrannia;;que consiste em s. Ex .. dirigiu-sé ao illustro orado!' ptwa lho 
transacções sobre tudo o sobre todos. (Apoia· ·perguntar si fallava.. 

dos.) Rospondi-lhe catogoricámonto quo falia-
Dizia, Sr. Presidonto,que ·o nobre Deputa.do· 1·ia, e eu, mais quo ningrtom, precisa. v•~ fa.l

representanto pnlo Rio Gran<le do Norte, in- lar, porque tinha dado collabol'aç·ã.o o apoio 
saspeito porque concluiu o seu parecer ro- ao actmü Governo, ospocialrJJ<.mto na pm•te 
conhecendo o candidato diplomado,. reconhe- financeh•;1 e econonomica, o precisava 
ceu, entretanto, que cerca de 15.000 votos faltar porque devia uma. satisfação fl'annu. Ci 
representavam as fraUdes nos processos olei- lou.l aos mous cori•oligionarioP. o a.migos po-
tora.es (lo minlu~ terra. liticos do Pard.. 

Depois ouvimos a palavra do rebtor Di::~so, pois, as. Ex. que fa.llaria, e S. Ex. 
do parecer, velho <nespcitavel republicano perguntou-mo então si não era possiyel quo 
(apoiados), digno 1·eprosontante da bancada cu i'allu.sse antes do meu colloga de banca.d<lo; 
mineira, representante das tradições . as ao .que lhe re::;pondi: Não, eu fa.lla,rci depois, 
mais j:Jura,s e que ·vciu dizer com a sincori- pürquo o meu collega de bancada tem ma-io., 
dado de sua palavra á Camara que n.s elei- ria , com certeza ganhará, o niio é ge.nero11o 
ções do meu F.hltado eram a. personificação que ft1lle depois; rebatendo a minha, argll
~- a encarna,ção da. fraude,. que os livro::> que menl..ação. Sendo, como sou, tão cor~c ~o e 
tinham vindo oram falsifict.vJos. .. i;olorante, Sr. Presidonte, o meu primeiro 

O SR. ARTIIUR LEM:os-Perdoe•me ; não é cuidado, hoje, aqui chegando, foi procurar o 
isto. · illustre leacler, e não o en~ontr<1ndo, fui o 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA-... que a lettra 
era de qua~ro ou cinco indivíduos e, ainda 
mais, atnr.inou S. Ex, que se tinha levad,p 

Pl'imeh·o a iní:lCl'Cvor~mo para fatiar orn pri
meiro logar. · 

o sa. An.TiiuR LEMQ&.-Dep9it3 do mim. 
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0 Sa. SERZEDELLO CoRRÊA -Como de- _. 0 ?R. CELSO DE. SOUZA- Negaram até o 
pois ~ · · ' drre1to d()_ encammhar a -votação. 

· U:M SR. DEPUTADo-No momento em· que 0 SR. SERZEDELLO CORRÊA- 0 nobre De· 
elle se. inscreveu, julgou-se o primeir-o. puta..do por Pernn.mbuco me perg1mtou si 

O SR. 'Ç)INO Bu~No ~ O illustro Deputado ou vmht~ nesb hora,, natur11lmente movido · 
pelo ParaeSGêtVa m;;;crrptodesdc hontem. pel~ magna pcswD. ldequeme achopJssui<lo, 
. O SR. SERZEDELLo CoRRÊA-Não vi a in- resJgnar o meu cat'go n<t commbsão de or· 

scl'ip ç~f.í.o. Dirigi-me a:> Prcl:!itlcnto da C<m1artt Çítmento. · 
pa.ru. im;cecvor o meu noinc, afim de tomn.r o SR. BRICIO FlLilO -Devo dizer dcstle 
P'tete no do bate em pr•imciro logar. logo a V. Ex. uma. cou.n, c é que nãJ creio 

UM Sà. DEPUTADo- o St'. Lemos esta,va que o cu.rgo da, cJmmissãio de orç;trill'nGo seja 
inscripto de.~de huntem. , · CiLrgo de confiança do Governo. 
· O Sn.. SERZEDELLO CoRRÊA.::_Scja como fôr. OS~. §ERZEDELLO CoR~ÊA- O cargo da 

O le~der .sahia CJ.!lO o humilde Deputado pelo comm1ssao . de orçamento não é caro-;) de 
Para, umco r.opt?esentante de s_eu partido no confianç<). politicl!. do Se . Presidente d0. Re~ 
Estado, part~do asphyxiado pêlo governo publica ou do Governo, é . um cargo de · con;.. 
loc<tt e que nao tem absolutamente o apoio do . tla~ça da . Camara dvs Deputados o não 
Gowrno Federal... · teri<L duvida, porque elle p1ra milil é 

U D 
apenas um pesado encargo de trabalho de 

M SR. EPUTADo-V. Ex. não póde cri- e~forços .(apoiados}, de consagração e dedÍca" 
ticar o leader, por isto que elle ropresenta a çao (apouutos), em depositar no seio da Ca
politica dos governadores:" ma,ra este cargo que tão obscura e immereci-

0 Sn.. SERZEDELLO CoRRÊA- . . . o leader damente represento. (Não apoiados.) 
sabià. qua! a situação do 11!1-mildo Deputado VozEs- Com muita distincção. 
pGlo Para, que falla, e a nao ser o proposito 
fll:me da_ desconsideração pessoal, a não ser O Sa. SE:RZEDELLO CORRÊA-81' . Pl•esí-
a mtonçao de molestal-o... dente, .ven!:o de longa dll.ta na dosc~·ença. o-

O SR. C&LSO DE SouzA- Evidontissima. na de.nllusao dos homens politicos do minha 
Patria, e, antes de dar justaS e fundadas r·a- , 

O SR. Barcro FILHo-Manifesta. zões,doyo d~er que o meu apoio á política 
O SR.. CARLOS MARCELLINo-E preparada. fioa.ncOI:a nao vom do tempo do Sr Campos 

, · - Salles, vem do ten1p.:> do Sr. Dr. Pr~dento do 
, oraes-. · . 0 Stt. An.1'HUR LEMOS-A eleição '<Tem de M 

cmco mezcs. Eu fazia parto, ne:~ta C :~mara, do uma. 
O SR.SER.ZEDELLO CoRRÊA-Sr. Presidente g.I'<1ndo, forte o poderosa aggl'omiação poli

a oloi(:ã.O vem de cinco mozes na commissão' t1ca,quo so chamou ont't•o1·a.a Concontt·ação, 
n:L. Camara, foi distribuhla um dia 0, proon: quo guol'reava a política do St•. Dr. Pru• 
clndo o prazo lega,l, ent1·ou-cm debato n~ donto tlo M~raos; m~s, no dia om quo Ko lo· 
mesma Camara, fa.Uando sobre eUa os dous vu.ntou, . aqm a quostao do acc:n·tlo do L<>ll· 
mcmlH·os da. Commissão, autores <lo voto om dros, ou, ·membro da Commi::;::;ão do Ol'ça.
sq:pa.t,:_<tflo, que . vieram explicar as suas rês- monto nesta Ca:m, proc11roi o Minh1tro da 
trwçoes, o depois o rolato1·, sustontí1ndo. 0. Fazonua do o~tã.o para ostwliw o as:>ttllll>to 
seu parocet•. E mais nínguom tinha fallado. o trazer o mou o~forço, a minln collabot•a-

ção ao Govorno,a quom,no omta.nto, ou fazia 
O SR. ART!IUR LEr-.ros- Eu ia íh.llar. eo1·rttda. o forti::~::;üna opposição. E pot·quo ~ 
O St~. SERZEDELLO Coau.fuA. - g si 0 nobl'O ·Porquo acima do:,; homens, acima. dos 0'0· 

Deputado ia fallar e cu üt tambem fallal' vot·nos, acima do minhas quoixas o tlo ~i
por que convenioncia do ordem publica foi nlms al_!ll.Jiçõe~ estão interol:!ses permanentes 
a,ba.fada a discussão, quando 0 illustro leader tb Naçao, ostao os vita,os. interesses daRe· 
sabta que o obscuro orador que ora occupa publica. 
a, attonção da · Camara,, nunca pr·ctendeu Lombro-me mais, Sr. Presidente, do que 
})l'otclar o debate, nuncn. se . dirigiu a um houve um momento de grandes a.ngustias 
collega ncs\a Camara para .. lhe pmlir qu;~ para, o Governo tle entã.o, dcu.ntc da si tuação 
vot;~s~e desta 0~1 daqueH;,~ fot'mn. ((tp oiarlos), iio<tneoil'a do 'l'llcsouro. 
tendo esta m<1x1m<1 correcção porque. quei'ia Fo1·te e energica opposição se vibrava 
o debate ampio;porque queria, pura e sim- - nestn.Cll;sa, e o obscuro o1'ador, que nada ti· 
plesmente, que triumphasse a -verdade· elei- nha pedido ao Governo, que nada soliciGou, 
tOl'U.l na cont!cnwação que CS(lCl'u va ü ·: lhtudes que· nada espera v ,J, e qne soffl·ia, 110 seu Es
e immoralidades pmticadas 11olo partido 0 tado, a ma.í::1 fJl'te c cruel OPl)OSi~ão ... 
pelo governo que infelicita o seu Estado? O Sa. ARTIIUl~ LE:t~Ios-Cruel, não. 

Camara. Vol. IV 52 
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ANNAES ·DA ·cAMARA. 

O SR. CELSO DE SouzA_:_Tyraníca. a :politica, no sentido das suas idéàs o de 
o SR.SERZEDELLO CoRRÊA- ••• solevantou nossa aggremiação, nos Estados em que 

na tribuna, pal'<t oiferecer á. consideração d;1 tinhaJ?._os g?vernadoros,_ ab;mdonassem essas 
Casa um projecto de ordem financeira, no oppo~1çoes, u;oladas tra.~tdM, ~om esperanças 
se-ntido de attendcr ás nccessidttúes pulJli: · de v1da, rw~da. coi·rupçao e!ettoral que por . 

, cas. · tod.~ p<wto sopra. . . . . 
Mas, Sr. Presidente.>, mais ta.i'ue tom<ira a Fizeram-me sentn: que duv~uava do sua lc-

aggt·onüaçã.o poli i.ica, qnc eu PCPt'CS'JtltilV:J,, ald : •.dc~ctuc os acf'edttn:va tra1dores. 
a orientação 11uo ti vem nc:>::;e momento. C:.üm-mc, c?nformc1-m.o _com a op1mao 

As co usas se encaminllat·arn no s~mt.i!lo üe tlos meus am1gos: acrcd~tcr que a ~once~
dar u.poio ü;politic:1 finaucoira d.J Governo o kaç~o, forte ~l.gg!'cnuaçao partida,rm, não 
este apoio foi dado. ha v_u1 de so dissolvm' ao so:pt'O da.s trans
, No anno seguinte tom<lva conta do poder I acçoos do alguns geuyos.~ 
o Sr. cu.mp:.>s S<•.lles... · Durou pou0o ost,a_lllusno. . 

. · . . Tempos dcp.,is v1 amigos nossos, dos nuu~ 
. O Sn. Mor~EIRA_ ALVEs-Com grande Iofch- dedicados, fazepom uma liga com o St•. Dr. 

cttlade para o pr.uz. Augusto Montencgro c iniciou-se então, nn. 
O SR. SJ~HZEDELLO CoRRÍ~A-. . . o amigos verificação de poderes; a politica tios -gover

politlcos, dos mais prestimosos, da Conven- nadores, sacrificada completamente á.s op
ção, se rcuniPam o~n uma sala desta Camal'a, posir;õe3 nos seus direitos onde ellas absolu
afim de saberem a attitutle que a mesma ag- taruente não tinham o apoio dos govermt-
gremiaçã.o política ia aS::>\lmir, em face do dores. . 
novo Governo. Assim, Sr. Presidente, isolado, vendo os 

Fui dos mais obscuros nes.:;a rouniã.o, mas meus amigos pJliticos, no Estado, a bando
doi a minha opinião . do que, na hora. que so nados, sem fé. nos homens, sem confiança em 

· passá.va, de:1nto das grandes diíficuluades do promessas, sem confi.ttnço.a n:a localidade poli- · 
credito publico, de situação proca1•ia do tica, tomei a deliberação de dirigir-me como 
et•ario naciJnal. do desbarato da fortuna mo aconselhassem osdictames. de meu. :patrio
publica e .pa.l'ticular, nó,:; republicanos o tísmo, e coni.o melhor _pudesse aparar os 

. memb:-os de uma, forte aggremiação, com golpQS qtle a politicagem pudesse atirar aos 
responsu.bUiuu.des nos destinos da Patria não meus amigos. · . . 

··tinham os o dh·eito do, em se tratando do Elles· não podiam esperat' nada do nossos 
< - medidas de camcfim· govcwnam(lntal, quo amigos da vespera. Elles orll.n1os ilotas no _ 

· attonde.;;;om á ordom economica e financoü·a seio dos que dit'igiam a marcha política dos . 
o á elevação d9 m·udito pubUco,não tin.hamo;:J Estados, _porque a . poliüca que se iniciava 
o dtt·eito do nogat• apoio ao GDverno, man- era. a dos governadores c quem tinlu:r govcr-
tcudo as._. linha>'! . da noss~ aggromiaçã.o em nn.dos tudo aclmva liom. . . 
face dú partido domin<.tnto. · Ab,J.ndonados; nos ternos mantido som que 

Agitou-se, então, a que_;-;tão de sa!Jor om já.mais solicita&~emos a benevolencia ou f<~
qué condições pt·estariamod e..;to apJ1o, ha~ vor0s de cruem quer que :seja. 
vendo quem pude:>se affi ·mar que a IJoliticu. Com elles fui para a opposição, com elles 
que o Governo CampJs Salim; ia fazor não irei pa.ra o ostracismo. A · Ropublica terá 
ora uma pulitica do I'O:tç1o nos Est.ul.os, que ainda mn:1 <:n1rora de tospeito aos princípios, 
S. Ex. não tinha h01ndeil·a :politba, que úo moralidade eleitoral, o meus cimigo3 appa
s. EK. tinha uma bandeira unica., quo m•u. a recerão. 
ba.ndoir<t financeira o IJandoira do resta bole- Isto não pôde fica,r .. Isto não póde du- . 
cimento do Cl'odito publico, c1ue S. Ex. il'ia ra.r! 
governai', nos Estaúo:~, com a. Ol'ientaçã.o dos E as:-lim tonho ido, trabalhando, servindo 
partidos ~lti domina.nte;;, ma; som odios, o mou pu.iz o. tanto quanto possível &alva
sem intervenções indebitas. guardando os direitos e intere.;ses legitizpos 

Entã.o, St·. Presidente, declarei «sim» ; do~ _meus amigos nos limites de· minhas 
.concordo em apoio dosin~mes::~ado á. admi- forç:is, como po~so, como está ao alca.l'lce do -
nistl'ação c á poliéica fiuancoim. Vejo que meu trabalho, do meu esforço e da ri.)inha 
o3 nossos amigo.;,quo teom o apoio dos govm·: dedicação, s.em fraquoza J, sem baixezas, som 
nadoro.;, edtão garantidod ; mas, a& O})po:~i- tergiversações. Si mnanhi, · cu, quo até 

· ções, que estão lutando nos Estados, que não hoje, na linha de conducta quo tenho so
teem o ap'oio dos . gov~rnos locae.;, êm quo guido, não tive a menor falta de lealdade e 
·condiçõe.; :ficam 1 do since~idade :para com o meu chefe politíéo 

Alguns de nossos amigos e.5tão presentes, do pa.rt1do a. que portonc:o, o immacnlarlo · 
iricommodm·anH;e e acharam que, obscuro Sr. l>r. Lauro So:lJ'é, ou, ctue na llli.nha 
orador estpve, de alguma sorte, ützondo a. attitudo nunca divei'gi uma. vez siquor da . 
insinuação de que SS.EEx.,uma vez oriontada lealdade e sincm'idade quo dovó' ao.:; seus 
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conselhos, . ouvindo as suas inBpiraçõe:) ·o p8ssoal, pela muita consideração quo lho 
opiniões, si amanhã as diver::;as aggrmnia· merece e indagou si S. Ex-. fi.LllaJ•ia sobre o 
çõos parciaes so colligarom o con t; tituirum assumpto a, recclJCndo resposta amrmai;iva, 
um partido e enfrentarem os altoB problemas pediu-lhe que o 11tessc na sessão do lwjc par·a. 
goraes, debaixo do ponto de vi~ta de minhas encerrar-se o debate. S. Ex.. vesponclon-lhe 
idéas, de minha doutrina, da escola que tenho que não queria. falla.r an1;cs do nohl'c De
seguido. asseguro ao nobre Doputa<lo por putado Sr. Art llur Lemos . Or.• .. tendo este 
Pernambuco quo saberei · ctHnprir o rricu illustrc.Po11ntn:do (icsi::;t,icto da pal<tVl'i\, jul
devcr de pa1·tidario fiel o obcdicn~e :1 disci· gou quo o não menos illnstt•o Sr. S~l'ZeLlollo 
plina. de 'tlG l)UL'tido. · · dcsolwigava-se de vir á t't'ihüna e em taes 

Mi1s,emquant.o as cousas se pass·•rcm co1uo conrHções perltu ao seu nol>ro amigo o hon
se pJ.s:-~am; em quanto as aggrcmia.r:ücs osti- rado ·Deputado pola Bahia · que apl'osentasse 
vel'(lm esparsas como estão, nós, do Estttdo do o requerimento de enccrramont.o da tlis'
Pat'<i.. mi1ntoremos a nossa linha do condu- cussão. · . 
c'ia, lutn;ndp, lutando, ainda mcsrno que sài- Não foi . nisso á mínima. desconsidel'açã.o 
bamo_s cíue vamos morro!'; mas lut(l,ndo p~ssoal ao nobee DeputadJ pelo Pari~, que 
em pt'ol dos s:tgrados e verdadeiros princi- ao ouVir essa explicação certo far-lhe-htL a 

·pios republicanos e· _lutando com coragem e _a justiça que p mlo e qu0 met'eco o .or<Ldor. 
oner·gia para consolid:u' este rc.gimen, e (11-.{uito bem; muito be~)• 
ta.nto quanto ·-possivel para. convencer o es-
pit'ito publico e especialmento os homons O Sr . . A.rtbur Lemos (pw·a uma 
politi!:o3 que nada de.solido, nada de est:.t- explicação ·pessoal)-rliz que, fallando,. faz um · 
vel, nada de fecundo, n;:tda de bencfico, ' ha- esforço sobre si mesmo para ser brovo, llOl'· 
vcm:os de com;tituir .para a R.epublica, em- quo, caso não so oncermsso a di.;cust~lio, 
quanto o processo eleitoral ni'Lo .ior 't.una occuparia a tribuna por quatro horas, sogu. 
verdade (apoiados), emquanto as opposições ramente, para analysar, _um por nrn, os 
deixarem de respirar nos Estados (apoiados), considorandos da maioria. da Commissão do 
emquanto se la.Iiç~~r · mão desses processos Poderes quo conclaiü Pelo réconhClcimonto 
escandalosos, mísera v eis, desses processos do Sr . .Theotonio do ·Brito. 
que dão aos candidatos governista.s centenas Não o faria p)r a.rpor pl'oprio, ma:l, do um 
de mílha.res d'e votos, mas que uma; verifi.- bdo, om satif::t'ação de dictames imperiosos 
cação imparcial vem dizer quo são .filhos d(t do justiça.- e de outro lado, no cxercicio do 

· f1·aude, do escandalo e d<.~ fàlsificação .· . . . uma. legitin1a, defesa, qual era a do glorioso 
Tenho ditó~ (M:uito bem; rnuitobem.) partido' republicano do-Estado elo Pará. 

Esta reivindfcação tinha o direito do fazer, 
O Sr; :D.no Bueno- (pm·a uma porque, contl'arlaiíneoto ·· á, -affirmaçãõ feita 

éxplicáçlio pessoctl) acoima de injusto o pelo nobre Deputado Sr. Sorzodo!lo Corréa, 
p'roc~dimcnto que para com S. Ex. teve o a proprin. maio~·iu. da Commh;são do Podo
honrado Deputado pelo Pará que o preecdou rcs não reconhccou sinã.o em uma dozona do 
na tribuna. · ·· secçõés cleitor:aes do Parà a. oxbtencia lle · 

As homenagens que o orador rende sempre fraudes ; · ·. . ·;· ·· 
ao talento, aos meritos e á dedicação ao A.maioria daquella Commissão annuUou 
tra;balho do Iiobre Deputado que a .C!J.mâra a maior parto das eleições d~ Pará, nã:o por 

· tanto apPeciâ; não podiam pei'mittir _;':;;iLiué"r fraude, mas po1' vb de sir.nples Ü'L'Ogulat•i
uma suspeita de desconsideração pessoal dados. Era isto que o orador quizera, de
partida dó-si. De facto ha. cinco mozes a'olei- ·monstrar á Camara, acompanhando um por 
ção dó Pará occu:Pa. a attençã.o da. Camara, um· os considera ridos. do parecer da maioria 
todas as bancada:s a conhecGm; no seio da da Commissão de Poderes . . 
Commis~ão foi ampla. a di~cussão c qua,ntos , Foi privado do cumprimento deste devor, 
a olla.assistiram bem im·pres.'3ionado:) fica- e uma só compensação lhe resta:- é ·que .. a 
rn.m com a. defesa que di; seu diploma pro- maioria absoluta · desta Camara nao se su
duziu o honrado candidato. , hoje reconhecido jcitou a imposições que · não se coadunam 
e ao orador p:trt:cou que desde então em sou com a.s. legitimas inspiraÇões do brio o da 
favot• formou~sc a opinião da Camara. honra, approv<mdo as eleiçõos do Pará, após 

A pt'~serlt:ado:o paroccí', . pareceu-lhe que tanto.; córtcs proposi talmenté feitos pelo.s 
bast:~.rla qU:e . se . pronunciassem a .respeito membros dissidentes da maioria da c_om...o' 
delle e do voto em separado aquelles que .mi,;são. · ·. . ·.· . 
tinham dir.ccto interesse político na questão. . Aliá.3 não lhe cauaau· estranheza. o modo . 
Qun.ndo se n.pproximou da l\lesa , foi infoi'- de- ententer do. nobre Deputadope.lo Rio. 
llljj,dó de qne estava inscripto o S1·. Aethar Gr·anrlo do. Norte, porqu::wto S. Ex. a.dopt~q 
Lmi1os; dirigiu-se então ao nobre Dopábado um criterio invariavol sempre que lhe saü"_:· 
pelo Pará que provocou essa. explicação sujeito ao estudo papeis referentes a elei-
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ções; haja_ vista o antecedente da eleição do O Sr. Carlos de No~aes (fo Se-
Rio de Janeiro. cretario) procedoá leitura do seguinte 

Covardia foi o epitheto proferido pelo no- ··· 
bre Deputado pelo Pará pn.ra. c<1ractcrizar o 
:Procedimento da, maioria. abs:Jlut<t desta. 
Casa, encerr<tndo a discussão sobre o cu.so 
do Pará. 

EXPEDIE~TE 

Officio: 
Do Ministerio da Guerra, do23 do corrente, 

sar.isfazendo a requisição -desta Camara no 
omcio n. t:39, de 12 do mez findo.-A .quem 
fez a requisição. ( A'Commissão de Marinha e 
Guerra.) · 

O msso lexicon é pobre, pondera. o ora.àor, 
S. Ex. roubou-lhe o unico termo uc que p·)
deria usar p<u'a com o proccdimen to d;t 
Commissão de Puclcres quo, prev<tlecendo-se 
de sua maioria., cxer;;eu sobre nós outros do 
Pará, o~ta. acção de a.sphyxia lenta., tenaz, in- O !!!h•. Bricio Filho- Sr. Presl-
tlexivel. dente, aproveitando o estn,r com a. palavra., 

Quanto á ::mspeiç~ão desta maioria da Com- não pretendo abs>lutam :ntc tl'a.ta.r do caso. 
inissão, não á quizera trazci' ao debate. Ro- da eleição do Pará, uma. voz que é um caso 
pugnam-lhe as questões pcssoaos; ma.s si julgado. · . 
suspeição existe de suu. pn.rte, ft.H'ça é convir Desde que a. Cama.rJ. sobre o mesmo jti se 
que. tambGm existiu da minoria d:1 CJm- pronunciou, eu, Sr. Presidente, entendo que 
missão. Que exis~iu da mo.1oria. poderin. d~- não o devo cliscutir e, com a franqueza que 
monstrar com o exame dos considerandos m1 cara.ct'3rizn., declaro a. V. Ex. que, neste
do parecer.. Ainda bf;}m qnc esta obra de pro- mo monto, o cidaclão que, acabou de entrar 
tellação não foi por aeu.nte e que a. justiça com ·o voto dq. Camara é tão legitimo repre
teve a sua consagrn.ção pelo voto imponente sontanta da Nação como scrla aquelle para o 
de 108 Deputados. qual -reservei meu voto, quando recu<iet . 

Fraudes, para honra dJ partido ropnbli- vot<1r o p:1recor em S3parado, firmado pelo 
. cano do Pará., assegur:.1, póde ser ollas Sr. Tavares de Lyra, digno representante do 
se dêem nos processos cleitoraes, mas só- Rio Gl'ande do Norte. 
mente em condições de n"iio sJrem impedidas Eu não venho, Sr. Presidente, tratar da. 

· :pelos chefes da.quelle pwtido, cujas recom- questão da. eleição do Pará, po~que é uma. 
mendações dos S(}us amigos sã.o do ma.is u.bso· questão ll~Juidada, sobre a qual jâ nos pro-
luto respeito ao direito das opposições. nunci(Lmos. ~ 

Este facto comprova-se com a eleição do Deram-se, p )rém, fac~os n·a occa.slão da 
Sr. Serzedello CorrêJ. e na Camara Legisla- votação que nãõ podem passar sem que al
tiva Estrdual dJ cincJ Deputados, ctuttndo guns reparos ·Bejam feit0s do minha parte. 
de seu pa,rtido poderia, si o quizcsse. tm· São ossos factos, S1·. Presidente, que fa.zom 
eleito,. a totalidade dos representantes do com que ou neste momento assome ú. tri
Estado. : i buna., para. occLtpa.r por ~dguo'i tompo a pt•e-· 

Poderia S. Ex. falla.r em f1>:1ude, S. Ex. quê ciosa a:ttenção do~ collogas que m.o diio a 
pert3nco a um partido qu;1, nas elciçãe3 de subida honra. de o"Scutar a p:1lavra.. 
IS'JS, usou de Ew·eha; como um processo de Ul'ir SR. DEPUTA.DO -Temos muito pra.zor 
victoria. eleitorn.l ~ nisso. . -

Si quizesse edificar <1 Camara nesGe sen- o sa. GERMANO HASSLOCriER-A honra ô 
tido, b<tsta.ria ler a impugnação feita pelo toda nossa. 
Sr. Hosa.nnah á. eleição do St'. Tlleotonio .de 
Brito, constante do · · supplement o do Dia rio 

-Official; recorda que a. gL'ita. de fraude eleito
. rale de su!focaçã.o das . minol'ias não vem 
de hoje, mas do governo do Sr. Lauro 
Sodré. 

Acatando a observação do Sr. Prasidente 
de que a hora está finda., o orador conclue o 
seu tliscurso, dizcnrlo que t:to convoncitto 
estrwu. da jnstiç;L dtt causa U.o Sl' .. Hosann<Lil 
que bempod.ia. d.ispan3ttr-sc ele occup:w a. at-· 
tençãoda Camara, pa.ra provar que a força 
eleitoral do Essado está como partido repu
blicano, honesto, pujante e in venci vol,a quem 
sauda em bem da Reímblica. c elos lcgitimo3 
iotci'esses da. N<1ção. (Huito bem; muito bem.) 

Pn,ss:~.-se â h_9ra destinada. ao expediente. 

0 SR. BRICIO FILIIO-Sr; Presidente, foi 
requel'ido hoje o encel'ra.mento da di.3cussão 
do parecer relativo ao reconhecimento de 
um Deputado pelo 1° districGo do Pará. 

Era o parecer que estava em discussão no 
momento em que este requerimento foi for
mulado? Não, Sr. Presidente; a acta tinha 
ac:tba.do de ser Jida, e o illustrc rcpr•csen- . 
tJ.nte de S Paulo, o Sr·. Miea.nda, Azcvodo, 
tin hct u :!<.Ldo da P'tla v r~ p~tr;J. uma. explicação 
pessoal. 

Por consequencia não era. do parecer rela· 
tivo ao 1° districto do Pará que se estava tra
tando; o assumpto era di ver;:;o .. E vimos 
m~1;a Ca~a. este mt::lo eiteaordina.rio : re
q ueL'Ol'~so o encerramento da discussão de 
um pa,recer que absolutamente ~o gstava. 
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4f3 . 

merecendo a attenção da C.mnro. dos Depu- Pois hem; esta declaração da Mesa foi 
tados. feita ha poucos dias, na se:; :;ão de 24 do cor-

UM SR. DEPUTAD0-:-0 · requerimento foi rente, c tres dia:~ depois na sc3são do 27, o 
intercalado em um discursa. representante do Pará pediu para exercitar 

um direito em condiçõe.; identicas daquelle 
O SR. BRrcio FILHO-:- O nobre Deputado, ql'e exercitouhat,res dias, e a ·Mesa não con-. 

rept·csentante de S. Paulo, tratando de um sentiu que ollo oras::~o, a Mesa ata.cou :1 Jibor- . 
a.ssumpto relativo ao seu Estado, foi convi· dado da tdbuna.. 
dado pela Mesa a interromper o seu dis- Duas jurisprudcncia.s diamctt•almcnte op-
curso, afim de se proceder ás votações ; as posta.s no curto ospaç~o do 72 horas ! ! 
votações tinham de versar sobre um proje-
cto de auxilias dispensados ao Estado de Ser- O SR. MoREIRA ALVES-A· Mesa diz sim ou 
gipe, o sO'bre requerimentos apresentados em não, conforme o interesse da occasião. · 
sessões anteriores! .- o SR. BRICIO FILHo-Ainda mais : ampa, 

Entretanto, um representa,ntc ··da Nação rado no art. 158 requeri votação nominal 
requereu que. fosse encerrado o parecer :pera 0 pedido formulado pelo Sr. Seabra. 
sobre a eleição do Pará, isto é, d0 um as- Quaiquor que soja 0 a.ssumpto a servo-
sumpto que não estava em debate. tado, qualquer a materia sobre que s} vao 

O SR. MoREIRA ALvEs- Esse procedi- deliberar, ao Deputado é permittido im-· 
monto da Meaa é de um:1 irregularidade som petrar votação nominal. 
nome. o hi.nnilde orador que occupa a attenção 

O St•. BRICIO Fruro-Alnda mais, Sr. Pre- da Casa, pediu que a Camara consentisse 
~idente, naquelle momento· ·o Sr. Serzedello que o requerimento de encerramento fosse. 
Cort•êa, estribado em uma disp:lsição regi- votado nominalmente. 
mental, pediu a palavra pàra encaminhar a Ha. occasiõc.:! om que 0 encerramento da 
votação· discus::;ão é do ta.l impurtancia, do tal ma-

B' t~ primeira vez que se tom feito idto 1 gnitudo, quo ê preciso quo cada um Depu . 
Nã.o é a primeira vez; aincla na, sessão do tado tenha a responsabilidade ·do seu voto. 
dia 24 do carrente deu-se um caso nas mos- Assim, levantei-mo parJ. pedir a . execução 
ma'> condições·._ Requereu b Sr. Deputado do art. 158 do Regimento, e, nestas con
Arthur Lemos qüe o pai•ecer. sobre_a_oleicão dições, requori quo se consultascle a Casa 

. do Pará fosse dispens:tdJ do wte~·sticlO, afi:_m ·sob1·e 0 meu pedido. 
de :P?der entrar na ordem do dta da sessa.o · Nosso momento a minha palavra não en
segumte. . .. . controu o deLicado acolhimento que merecia. 

Nesse m~~cnto e~ m? levant~1 e ped1 a A Me:3a entendeu quo não devia dispensar _ a 
palavra para encammhar a votaçao. ~ou_ve nece.:;saria consideração, pa.1•a não dizet· á 
pl'Otestos de alguns membros ~a mawr1~, minh'l pessoa, mas a quem exerce .as fun
houve quem avançasse que ~:sse re:ruer1- cções de representante da Nação (H a apa1·tes~ .. mento era de ordem tal -que nao pod1a sof- · . • · 
frer di:>cussão. Houve neste sentido grandes .. Apotados ·) . .. 
exclamações. Este facto m:J.goou-JP.e profundamente! 

O nobre Deputado pelo Pará. 0 Sr. Ar- porque ~evo confessar que a Mesa, quas1 
thm Lemos declarou: Lembro a v. Ex.; sempre tao ~orrecta, collocada · em U!lla cs
Sr. Presidente, que este requerimento· nã.o phera superiOr, so.ffreu um desfallec1mento 
tem discussão. .· em sua nobre att1tude, ella que era surda 

E v. Ex. respondeu: · · ás sol~ci~ações despoticas e inconvenientes 
«Attenção! da mmoru~. 

, A Mesa sabe que o re1uerin1ento quo . Foi por isso que fiquei b~~stante molestaclõ . 
acaba d.o f<tzor o noln!,e boputado ni'í.J tem a.o vêr quo a Mesa doix:11\1 do cumpdr a . •• 
discus;ã-o, mas nã.o póde nega1· a palavra a dispo~ição do tirt.l58 do Hcgimonto, deixara ; 
qualquot• Deputado P<W<~ encaminhar _avo- de attcndet· ao paui:Jo que um representante 
t:tção.» _ ila Naçio i'ot·mulára, garantido pela lei que 

«ALGUNS SRS DEPUTADO.~- Muito bCJm, nos rege. (Apoiados; muito bem.) . 
muito bem. · Foi um sensiv13l eclipse na brilhante di-

Eu dis3e: muito bém~. . a. ~corr3cção da recção de nosso3 tra.balho3. · . . 
Mesa é a ga:·antia dos t:.·o.balhos da Camara. A oppGsição estd. convich dos direitos que 

De mo.do que foi a .Mesa que declarou quo lhe pertencem, e3tâ. resolvida, qaaesqusr ~ -. 
mesmo .nos casos do l'equerimontos que não que sejam a.s eircumiltancias,- a propugnal~ · 
soifrotn discussão, não póJe tolher a pala- por esses .direitos. E fal"o;ha sempre. (Mui· 
vra ao;, Srs. Deputados quo protonda.m on- to bem, 1nut:to bem . O orador é ou.mprimen~ 
camiflha.r <;1. votn,gão. · · tado). · 
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O s·r. ·Moreira A.lves-Sr. Presi- ox.-pratica.ntes quo perderam o direito do 
dente, venho reiterar a re.?.lu.ma.ção que fiz empregados titulado; (de nomeação) por ef
nesta Casa, ha dons dias, venho pedi1• a feito (j.a lei ol'ça~nonta·:ia n. 490, de 16 de 
V. Ex. que empregue os seus . b::>ns oflicios dezembro de 1893; revogadaJ as disposições 
para que a Imprensa . Nacional cumprã com em contrario. · 
o seu dever de publicar os trabaHws da Sala das seJ.~ões, 27 de setembro de 1901. 
c~~ma.t•a. Não ó possivcl q uc istJ continue· Flem·iquc Lagden. -I~·incu !IIacharlo. 
Si a rmprens:1 Nacional nã.o tom elementos 
p:tra da.r· vasão aos tra.b;tlh:Js ch Ca.mi1l'a, que 
so ma.Iidc fazer a public.Lçiio em outro jol'JUl. 
(Apoiados. Muito bem.) 

O Congrc.3so Nu.cional ·resolvo: 
Art. 1°. Ficam equiparados o.3 fieis e aju

uu.nte.3 de fieis da 2a Divisão da Estrada de 
Ferro Central do Beazil aos da l" Divisão da. 
referida estrada; revogadas as dispo.;ições 
em contrario. 

Sala da,s sessões, 27 de setombro de 1901. 
Hem·ique Lagden.-I1·ineu }.Iachado. 

. Nós não estamos no regimen do segredo, é 
preciso que se saiba o que se p::tssa no Con
gresso ; o que é verdade é que os nossos 
discur.;os não são publicados, pelo menos os 
da oppo.,ição e os discur.)oS dos governh;tas 
são 'todos elles publica~o3 nos entrellinha.dos 
do Jornal do Commm·cio (Apoiados.) . 

Tenho discursos ni1 Imprensa Nacional, 
c9rl'igidos ha. muito tem1)0 e, no entretanto, 
não tom sido enes publicados. 
- E' preciso que a Mes•t providencie a re
speito, mas que nã,o l1l'Ometta só,como fez da. 
outra vez, é preciso que tome a dolibcPação 
de fazer effecti v a a ro~lamação, que é justa, 
pois que eu exerço um direito, procedendo 

Foram aprcscnbdas na sessã.o de 27 do 
·corrente, as seguintes emendas ao projccto 
n. 206, de 1001, fixando a despeza do Minis
teria da Justiça o Nngocios.Interiores. 

dessa forma. . 
. Peço, poiJ, ú. Mesa que dê as necessarias 
providencias para que não K;ja calcado <toS 
pés um dieoito dos Doputtttlos e que chame (t 
ordem n. Impransi1 Naciona.l.. 

Esperando· quo providencia.s sejam dadas u. 
esse respeLo aqui deixo o meu protesto. , 

0 SR. PRESIDENTE- A reclamação UO 
nobre Deputado refere-se sómeutc a dis-
curdos ou a ou~ros traba.Uws ~ ,., 

O Su .. MoREIRA ALvEs-Refere-se aos dis. 
cursos que lá se <1-cham ha muitos dias. 

0 SR. PRESIDENTE-A Mesa, providenciará 
para que seja. attendida .a rccla.mação do 
nobre D0putado. 

O Sr. Henrique Lagden-Pre
tendia a.peesentu.r duus projectod do lei ; já 
disse que não quero importunar meus col
lega.s. 

· Pt·otcndia fazer algumas considerações 
muito rapidi~S sobeo ollcs, mu.s dcixa.roi 
pu.ra. quanuo vier á discu~sã.o, si merecerem 
essa dístincçiio. 

Ficam sobro a mosa, a.té nltorior dolihoea.· 
ção, os ~oguintes 

PROJECTOS 

O Congros3o Nacional resolvo: . 
Artigo unico. Serão incluido3 no quadro 

do 4os oscripturarios da. la secção da ;ja Di
vi;;ão (ConhbiHdu.dc) da Estrada. de Forro 
contra.l do Bra.zil, os auxiliares do oacripta. 

EMENDAS 

Ao~projecto n • . 206, de fDOt 

{Orçamento do Interior) 

Supprima-so a verba n. 20 - Diro~toria 
Geral de Saudo Publica-989:459$000. · 

Sala das SCS3ÕIH, 27 de setembro de 1901. 
-Gerrnano.Jiasilocher. · · · 

O Governo dispcnderá., na verba-Obras, 
até a q úantia de 200:000$-para. _a fundação 
ou adaptação de um cdificio para a Mater
nidade e . Escola. Profissional de Enfermeiras' 
n·\ Capibl Fcucertl, de accordJ com ·o pro-
jecto di1 commi~s~o do Congresso Melic:J. -

Sal<1 das sessões, 27 do setembro de 1901. 
~Rod1·igues L-ima. 

Na. verba obras: 
Fica o Governo autorizn,do · a transferir á 

Associação d(L Polyclinica da. éapitu.l Federa!, 
o edificiG, ern começo de construcç:ão, oxis
tent:) na Praia da Lapa, e. que se de::;tinava 
púa a Maternidade. 

Sala dtts sussões, 27 de setembro de l90f. 
-R01l1·igttes Lima. 

Ao ll. 20-Dieoctoria Geral do Saudo Pn· 
blíca:-accrescento-se: 60:000$ par::t pintura . 
e concertos urgentes e indispcnsa,vcis -~s 
enfermarias e mais (tcpendcncias do Hospi
tal Paula Candido, ·construcçã.o da muralha 
de limitação. 

Sala das sessões, 27 de setembro de 1901; 
-Irine~t llfachado. -Hem·ique J..agden. 



Câmara dos Deputados - Im presso em 21 /05/2015 09:27 - Página 23 de 29 

SESSXO EM 27 DE SETEMBRO DE 190~ 

Vae a imprimir o seguinte 

PARECER 

N. 50-1901 

Projecto da Carn.ara 

O Congresso Na.cional decreta: 
Art. 1.0 As forças tle t3r1·a para o exm'ci

cio de 1902 constarão: 
§ 1.0 Dos otficiaos das ditflw.:mtes classes 

Indefere o rcrf11e1·imcnto em qu,c o rJur.o·da dq, . . do ex :Jl'Cito; 
.Escola Jllilitar do Bra:;il Joaquim 8 obNtl § ~ . 0 Do.~ u.lumnos das OSC)l;ts milital'03 
de Carválho pede que lhe St'}a contarlo, po.m até 880 · praças. 
os effNtos da aposentado1·ia, o tempo em § 3.o Do 28.160 praças do p1•et, dístri
quJ exerceu o logar de ser 'l!ente da antiga lmidas do accorllo com a. organização em . 
Escola Militar da Côrte vigor, as quaes poderão ser elevadas ao 

dobro ou mais em circumsta11Gias extra01·,. 
Joaquim Sobral de Carvalho, guarda da. dinarias. . . 

Escolu.-:Milita:r do Brazil, requer ao Congresso Art 2 .. n Estas pl'aç:.ts serão obtidas pela . 
Nacional lhe conceda a g1•aça de lhe ser con- fôrma. expressa no · u.rt. 87, § 4° da,. Consti
tado com:o t:~mpo de serviço publico par<~ tuição o n.a hü n. 2.556, do 26 de .se
aposentadoria aquelle decol'rido do ll de tembr~l do 187·!, com as ruodificaçõs esta
m~trço de 1868 a 1 de abrll' ·dJ 1881, no qual belocidaJ noJ ats. :3° c 4° d<t lei n. 39A, 
exm•ceu o logar de servente di1 antiga. Escola . do 30 . de janeiro do l8Q.2, continuando em 

- Militar da Côrte. . vigor o ,paragrapho unico do art. 2° e o .. .. 
Nada allega o peticionat•io que dê razão a ·· art. 3° da lei· n. 394, de 9 de outub1•o. do •.. 

tão assignalado favor, nenhum serviço ex- 1896-. 
traordinario ou especial a bem da eausa pu: Art: 3. o Emê1uanto não . for executado o 
blica serviu de motivo a este pedido.·Consul- sorteio militar, o tempo de serviço p;.~.r•a. os 
tada.s as repartições da Guerra, nada advcio voluntarios .será do tt·os annos; podendo o . 
du.lli em favor desta pretenço,ã;o. engajamento dos quo t;vcrom concluido osso . · 

Ora, não sondo conveniente, em um regi- tempo do serviço 1;or logar por mais do um:i. .. . 
men de igualdade, abrir excepçõcs a lei, sem voz s por toinpJ nunca mouor do tro::> annos · 
moiivós de altíssima. • relovancia, o tendo do cada vez. ·· 
soni.pro em vista. o b3mpu1Jlico; e conside· Art. 4. 0 As pr<í.ç~s quo, findo o sou tempo _ 
rando que a lei (decreto n. 117, de 4 do no- ·· do soryiçe, cnntinua.l'.Jm som interrupção n<~.s 
vembro de 1892) excluo o logar de servente filoi1·a·i:l .com engajamento do tro3 a.nnos, polo · 
do numero daquellüs que dão .direito á. a.po- 'monos, terão dü·eito ú ímportancia om di· 
scnta.doria, a Commissão .de Fazenda. c Indu· nhoiro das poças do faedamonto quo so abo·-

. stri<t opina polo . indeferimento da petição. nam gratuitamente aos rcci·utas no ensino o· 
Sala das CõromissõeJ, 25 de setembro do hOl"?-'aSSim á grf~-tiiicação di<n·ia tlo 250 réis, . 

· 1901.·~1. A. Nei'IJa, presidente._ Rcli1tor, ostlpulada na le1 n. 247, de 15 do dezembro ·· 
1TirgiUo B,·igido.-Pinhei1·e Junior.- IJ:ueno do 1894. . 
de Paiva.__:_Adalberto Guimaracs. . Art. 5.o As ex-.pra.ça:3 que de novo. so alls-

Vae a imprimir o seguinte 

/ 

I'ROJEC'l'9 

• tarem com engaJamento ou reengaJamonto, 
por tl•es annos, torã.o dil'uito ás peças de 
fardamento que são abonadas aos recrutas no 
ensino, gratuita monto, o á gratificação diaria. 
de 250 réis. · 

Art, 6. o O Governo providenciará. para 
que nascolonia.s militat·os ::l3j;1m ce>nveniontc- . 
mente localizadas as pmça; q ti c o d.3sejarem 

Emenda do Senado ao projecto que fixa as quando forem excus~ts do SJ1'ylço por con-
Jorças ele terra pam o exercício de 1902 clusiLo do tempo, gal'antindo-a.s na. possJ dos. 

N. 42 D _: 190 l 

respectivos lotes. . 
A Cmnmissã.o de Mttl'lnha c Guerra, tendo Art. 7. o o Ministario da Guerra terá. um"' 

cxaminad' a emenda do Sonado ao art. 5o, registro dos v.,&>luntat'ios, segundo os Estados, 
in fine, do projecto d L Carna.ra n · 42, deste onde tenham verific<tdo praça, para o fim do 
a.rin(), que fixa. as forças de terra para o ex- deduzir-se annualmonto do contingente a se1• 
er?icio de 1902, é de par<Jccr que a mesma sorteado em cadu. Estado (Constituição,:· 
SOJa ap.Qrovada. . .· . m't. 87 e seus paragraphos) o numero ·da>< 

. Sala. .• das Cammissõos; . 27 'de setembro de quelles voluntarios. . · . -
1901.-Alves Barbosa, presidonte.-Rqdolpho· Art. 8. 0 O Governo animará a creação{!.() ;, 
Pai(~Jcio, relator.~O(Zrlos Cavalcanti, vencido. tiro nacional, instituindo premias pecuni~- ,; 
-,Albtequergue Scrcjo. . · · :fios e medalhas de distin?ção para ,serell), · 

I _;,_ ' 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 21105/2015 09:27 +Página 24 de 29 

416 

conferida.s ânnualm:mle, em concurw so
lemne, aos meUtorü3 atimdores, deduzindo-se 
õppo1•tuna.mentJ da vcrba.-Instrucção mili
tar-do ot•çamento do Ministm•io d<L. Guet'1'll-, 
a impol'tancia. qucfvr ncccssa.ri-:l. á. realiza~ão 
desse serviço. 

Art. o. a Rcvogn.m-so 0\,S I] ÍS1JU'Ü0ti~~s ClH 
cont,r<wio. 

Camat';L dos Dcputatlos, 2:3 de agosto de_ 
1901.-Cw·los Vaz de Mello, Pl'csidcnto . .,-
ca,·los Augusto Valente de Novaes, lo Secrc· 
tario.-Angelo José da Silva Neto, 2° Secl'e-
ta.rio. · 

Emenda do s~.mado 

Ao art. 5•, in fine, onde se diz-de 250 
rei S-lliga·SC: de 12;) l'éiS , 

Senado Fcr.l.cl',ll, 19 de setembro de 1001.
Joakím d'O, Catunda, 1 a Secre~ario, servindo 
de Presidente. - Alberto José Gonçalves, 
2° Secrehrio, servindo de 1°.-Rerwique da 
Silva Uoulinho, servindo de 2" Secrctario.
Genm·oso Pmu:e, SOt'Vindo do :{o Secret:J.rio. 
-Antonio Az1wedo, servindo de 4° Sccre
·brio. · 

O Sr. I~resldent;e-Não Imvend1) 
nada. mais n. hatnr, designo para. :.J.ma,nltã a 
soguinto ordem do dia. 

Primeira parto {até 2 1/2 hora.s ou antes): 
Conftinu<.Lção d<t 2" discussão _do projecto 

n. 150 A, do 1901, :parecer sobro as emondus 
apro:>onta.das para a .2" dlscus>ão do prJjoctL\ 
n. 150 A, de 1901, quo or.;a a Recoit~ Geral 
da. Rep ublica para o áxorcicio de lD02 ; 

Continuação da I"' discussão do projocto 
n. 62 A. de 1901, alt&ri.l.ndo a classe la, n. 1, 

·das Tal'ifas ·das Alfandegas; · 
3• discussã.o do projecto n. 121, do 1001, 

autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Justiça o Nogodos Intoritwos 
o croditD de 100:000$, su'lplomonta.r au n. 14 
do art. 2° di1 lei n. 746, do 20 do dezembro 
do 1900; 

Segund11 parte (ás 2 1/2 horas ou antes) : 
2~ discuasfuo do projoctrJ n. 112 A, do lOOI, 

auturiza.ndo o Govct•no a abrir o crer!itu de 
100;000$ ao Mini:>torio d~ IndlHh'in,, Vüçi1u 
o Obrn.s Publicas, com o fim de· sm· on:tro
guo a.) Sr. Alberto Santos Dumont como 

2a discusslo do projoctJ n. WG, de 1901, 
antorízand'J o Po(lcr Executivo a abril' ao 
Ministcrio 1la Ju ;tioa o Negoclos Interiores, 
'o credit.o de 13:300$ P<Ll'<t pagmncntodo pre
mio e impressã-o de l. 000 exmnplaras da 
vbrCL~Theoría do P1•ocesso Civil e Commer· 
ei:tl--~~~~np.J~ta pelo 1J1•. Joã.o Pereira :Mon
toit'<) ; 

2" diSCUlSW do pl'Oj[)Cto 11. 13:{, ue 19~}1, 
autol'izando o Poder ExecuU vo a abrir ao 
Ministerio du. Ju~tiça c Negocios Intel'iores o 
credito de 8:850$, supplemeuta.r- á. verba 9"' 
do art. 2°. da lei n. 746, de 29 de dezembro 
do 1900; 

2a. discussão do projecto n. 7 A, do 1901, 
<.wGuriza.ndo o Govcl'llO a conceder isençã.o 
do dit>oitos·do importl1.ção ao materiál quo 
fot• ímportRdo pelo Estado do Pará para o 
obastoclmonto de agnn. a cidado de Bolém, 
rostituin.do-so as qnJ.ntüts já. pag:1.s ; 

2"' discussão do pl'Ojecto n. 189, da HJOI, 
creando varios cargos na Repnt'tição Gera:! 
dos Correios e ma,t•ca.ndo-lhes os respecti
vos vencimentos ; 

Discussão tlnica do projecto n. 162, de 
1899, concedendl) á viuva do jurisconS11lto o 
ex-Senador Joaquim Fotício dos Santos a: 
pon~ão mensa.l de 500$000 : 

l" lliscussi1o do p1•ojecto n. 139 A, de 1901, 
cstaholccendo qu~ a$ etapas dos _offi.ciacs do 
exercttu e flri. armada nunca. serão inferiores 
a. l$400, qualquer que seja a. guarnição a qtw · 
pertcnç1~m, salvo as excep<;ões da lei ; 

Discussão unica do pr ojecto n. 147, de 1901, 
concedendo ao Dr. Amaro Rodrigues de Al· 
buquerqne Figu·:::iredo, 2• tenente cirlu·giã.o 
contract&{tp tia arm<1dn., uma. pensão de tre
zentos mil réis mensaes e autoJ.•inmdo Q G:o· 
verno n. ab1·ü· o necessario credito ; 

3· discussão do pi'ojecto n. 257, rlo I 900, 
au·torizando o Poder Executivo a. abrir ao 
Min1steriu da Mttrinha. ó credito especial de 
13:000$ para pagar os voncimentos quo, no 
corrente anno e no proxirno futuro, compe
tem r.o cx-sccl·ctrtl'io do oxtiacto Ar~oaa.l de 
M<1l'inha. de Pernambuco Juã.o Sabino Pereira 
Gim.ldos ; · . 

2a discussiio do p1•ojcc o n. 173, de 1901, 
tl.utorizn.ndo o Pudor Ex.ooutivo a. n.br ir ao 
Ministerio da Guerra. o cr edí&o ex.traordi
nario do 68:105$189 para execução da S(}n· 
tença. em ultima, iustaucia, em fa.vot• do te~ 
ncnto-cJronel Prvcopio José dos ~eis; 

- premio pelo result;ado de sul!' exp~rlcncia de 
um balãu dirigível ; 
·. 3" discussão do projncto n. 115, de 1\JOl, 
autorizando o Governo a <thrir, por cout<1 
dll Ministerio da Justiç:t e Negocios· Interiv· 
res, o credito de 53:580$940 para. pagamen
to do diversas obras c mclhol'a.mentos no 
edificio do Lyceu de Artes c Officios, ho,ic 
proprio U1,1,CÍOUt1.l ; 

1" discussão do projecto n. G A, de 1901, 
dccla.l\1Udo a.bulida a accumulação das cn.
deiras de logica e dB litteratura do Internat o 
c d.o Externato dl) Gymnasio Nacional, sob a 
regcmcia do um só cat hedratico, e mandandq 
pôr em concurso a.s cadeiras [}.UC vag<1rem' ·· 
em cJnseQuencia dessa dispusição ; 

Discussão unica. do pro,jecto n. 160, de 
1901 , aútoriz;ando o Podel' Exccrutivo a con-
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ceder um anno de licença, c}nf o ordenado cido ás forças legàes durn.nte o periodo re
a q11e ti ver direito, ao bacharel _ Manoel volucíonn.rio de 1893" a 1895 ; 
Jgnaçio q~rvalho . de Mendonça, juiz seccional 3a discussão do projecto n. 264, de · 1900,. 
do Estado do Paraná;_ . . . . . au~or;zando o Govet>no a pr9roga1• o prazo " 

Discussão unica do p-í:'ojecto n. 186, de 1901, conceiídJ á Sociedade Montepio Geral · de 
estabelecendo quo ao engenheiro _ Aristides Economia dos ServidJl'es do Estado pa1'a in-. 
Galvão de Queii•oz, aposentado no cargo de demniza.r a:> Thesouro Federal da quantia _ 
director da. Secretaria do Ministerio da -Agri- de" quo lhe é devedura, até que essa insti- _ 
cultura, Viação o-Obras Publicas, compete, tuiçãQ regulaHze sua .. situação, pJdendo · · 
desde a aposent::idol'ia, o ord-enado de: erige- 111esmo releval-a do pagamento da impor
nheir.o-tiscaJ de i::la. classe, correspondente a ta.nêia om que ficou alcançada no ann~ de .,. 
25 annog de s~rviço ; . 1899; 

Discussão unica do projecto n. 267, d,e 1900, 2a di~cus:>ão do _projecto n. 43 A, de 1901, ·· 
autorizando o Poder Executivo a: conceder autorizando o Puder Executivo a abrir ao 
uma pensãõ de- 1$500 diarios, a contar de Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o 
abril de 1898, ao ex-empregado da Estra.d!i creditJ oxtraordimwio de 2:827$800 pa1.'a. pa- -
de Ferro Central dePernambuco Luiz Affonso gamento a · D. · Eugenia Torreão Corrêa de : 
Ferreira ; · - AraujJ, viuva do juiz de direito em disponi~ 

Discu_s "ã,o unica do projecto n.~ 100, de biiidade . liacha.rel Lindolpho Hishello CorrêJ. 
1900, elevando a 1$ diarios a pe:Q-sllio e soldo de Araujo; . · _ . . 
que percebeo 1° c<vlete r~formado, com hon- 2a. discussao do projecto n. 120, ·do 1901, 
ras de al.fére3 do exercito, Orozimho Carlos autorizando o Governo a abrir ao Ministerio 
Corrêa de Lem·os ; · · - . da Guer1·a o · creclito extraordiria1•ío- de 

3adiclctls:-Jão do proje~to n. 127, de 1901., 2:40l$800para pagamento ao marechatJosé 
dispondo sobre á contagem da antig!lidade de Almeida Barreto, eiu virtude de sentença 
do posto dos officiaes do exercito a que sere- do Supremo Tribunal Federal ; · . 
feJ?em os art3. 1° e 2° d'1 lei n. 350; do 9 de Discussão unica .· do projecto n. , 190, de _ 
dezembro de 1895; . . 1901, antorizanclo o Governo a conceder ao · 

. 3" discussão do pl'ojocto n. 58, do 1901, niachiriista de 2a. classe da-· Estrada de Ferro-
autorizando o Poder Executivo a -abrir ao· Central do Brazit. Achilles Arnaud Coutinho 
Ministei·io da Fazenda o . c1'edito extraordi- um anno de liçença, com ordenado, · p:1ra ::. 
na rio de 8:000.~, para pagamento doa.luguel tr~tar de sua saude çmde lhe convier ; . .. ·· .. 

. · da casa onde funccionoü, de setembrO a de- 1" discussão do projecto n~ ·72, de 1901~ de-
-zembro de 1899, a Delegacia Fiscal no Es- clara.ndo que gozarãoda franquia pJstal a ·. 
tado do Rio Grande · do Sul, e o sup_plementar cor.·ospondencia ·e as revistas elos . Instit:ntos - · 
de 20:000$ á verbo. 9a-Çaixa de Amortiza.- Historicose Geograpb,icog doBrazil;do Pará; , · 
ção-da lei n. 7 46·, de ·2J de dezembro de Ce:1rá, Bahia, s. Paúlo; Paraná e Santa Ca" 
1900, ar~. 28_:-Assignatur~s de'notas . . · · .. · . tharina e dJs Institutos Archeologicos de- ~- : 

2a. discussao do- P!'Ojecto, n. 68, de 1901, Alagoas c Pernambuco; 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao · · ·· 
Ministorioda Justiça e Ne

0
0'oc. ios. I.nt.eri<t'es c _la. discussão do project()..n. 113 A, qc 1.901; " 

autorizando o Governo a abrir -o credito 
credito de 3:957$200, supplementarao _n-.VI do 16:-060$-- pár.a pa.!!ar ao bacharel Umbe- .·. 
do art. 4° da lei n. 746, d~ · 29 de dezembro) ~ 
do 1900, p<11•a vostun.rio - e· calçaao_·jã 10 lino de Souza · Marinho os seu~ ordenatlos, 
u.lui'nnos gratuitos que,em virtudoda mesma como juiz de direito em disponibilidade, de
loi, foram · admittidos no Internato' do Gy- corridos de 22 de abril. de l89,f<t 31 de de· 
mnasio .Na.cionai, cujo numero foi elevado· de zembro de 1~00d; · . . . . 
50 a 60 · - · · · · · · ·· · 1" discussao · o projecto n. 22 A, de 1901~ 

3a di&~ussão · !i:J projecto· n. 77,de 1901, inandan.do dispensar do3 exames praticos de . 
relat~vo á. omondtt.-offerecida na 2a. dis~üssão· que co~1tam os arts. ~a e 29 do. regulamento :: 
tlo project.o n:. 217, de 1900, autorizando ·o do 31 ae .março ~e. l8ol os officraes e praças . 
Puder ExecutiVo .·a abrir <to Ministorio dá do e:x:erCito, habilitados com os cursos d~ 
Guerra o credito ospecíà.l de 8:415$600, para armas a: que pert,~n~OJ? e dcrogando a. ' let._ 
pagamento---d os · vencimentos _do teQence~ n. 39 A, de- 30 . d~ Jat?Ciro de -1892, 11a pa.rte - ~ 
coronei Innocencio Serzedello ·Corrêa reves- referente -e este assumpto.; 
.tido ao . serviÇo do-· e~e~·cito e de _ iente da .· la discussao elo projecto n . l06A, d_e 19()1 •. 
E-scota Militarpor acto legisla ti v o ; .. - . . . autorizando "o Governo a abrir a.ü M:inisterio 
. 3a. discussão do . pr~jocto n .· 205-, . dê-J898,. da · Jn:-Jtiça e .. Negocios .. Interiores o credito·· , 
autoriz.a.ndo o Governo a ...• mandarpagaí• aos necossario para .• o pagamento do premio de -
Dr.3. Francisco Antunes Maciel e Arthur viagem, de que tr(l.ta o art. 22rdo CodigQ' 
Antunes Macie1 a quantia: de ,389.:500$; im- de Emino, conferido · a P~dro Demosthenes ·· 
porta11cia do.gado vaccum e cava,l~ar -forne~ Ra~he; · · · ' · 

Cam~rt~t . Vol •. V, - · 53 

·.~ . ~· 



Clinara dOS DeptJados - lm!)'OSSO em 21/051201 5 09 27- Página 26 de 29 

418 ANNAES DA CAMAttA. 

Ja di:>cussão do projeeto n. 174, de 1901, la discussão du pL'ojecto n . 158 A, de 1901 
mn.ndando que o Governo da Republica. in-- tnrn<1ndo extensivo au Mínistorio da.'Ma
dcmnizc, com a qmwtia de 70:000$, t~ Victor riilhn. o docroto n. 232, de 7 de dczcmb.t•o 
Meirelles de Lima., pelas despcza.s que fez do 18U4, 11a. parte que or:ganiza os estados 
com a. pinturn., montagem e cu.~tcio do Pa.- maiores do Ministro da. Guerra ·e do aju
norama do De3cobr·imento do B~·azH (com d.ailte-gAneral do exercito, e dando outras 
sttllstitutivo da Commiss5.o do Ot·çamento ao providencias ; · • · · · 
projacto n . 261, de 1900); 1"' discussão do projecto n. 142 A, da 1901 , 

· 1 .. discnssão do pt·ojecto n. ll A, de 190l, roorganizando o corpo da ongenhoiros na
autorizando o Poder !Sxccutivo a. abrir-um vaas e fixa o possoal.do respectiv'p qtmdro 
crcdi.to da CJ.tHI.ntia. de 2.:638..1;045 ao Minis- ot•diuariu. (Com pa.rcccrós das Commissões 
tet•io da Fazenda. pa.ra pa.gamento de forra.· do Ma."riulm e Guoera. o Orça.mento); 
gens; r~gut~ e objectos de expediente foro e· Discnssão unica do projecto n . . 200, de 
cidos pela Companhia. das Agua.s de Maceió 1901. autorizando o Pode1· Executivo a con· 

. ~e· outros, . pot• çonta do .. Ministerio da Guerra, ceder um anno de licença. ao conductm· rla 
dura.nt~ os exercícios d~ 1894• 1896· 1897 tt•em da Bstra.da de Fer1•o Central do Brazil e 1898; · , · ·· 
-.. . Nova · discussão do :pt•ojecto n. 153 E, do Francisco Alves da Silva Prado; . ·. . 
1900, additivo destacado na. 3" <l(scns*io do Di.scu~são unica. do projecto n. 20i, dé iOOl, 
pt•ojectu n . 153, om vireu<lc uo n.1•t. l 3~l do ;wtof'i7 .. a,ndo o Governo a concedo r ao Dr. Fcr- · 
Regimontu Into1•no, autoriz~ndo o Governo uaudo Tcn·a., assistente da cadeira. de clinica 
a transferir para Manoel ·Maria VoUez a dot•màto-syphiligraphicn. da Faculdade de 
concessão feita a Julio 'Bencvide:> polo de- Medicina do Rio de Ja.rieiro, mais um anno 
ereto n. 99, de 7 de outubro de I892,podendo de licença., çom todo o ordenado,· para tratar 
prorogal·n. po1' mais cinco annos; de sua t~aucle; 

Discussão uuica do pro1oot~ n. 71, de 1901, 2& discus.~ão do projecto n. 203, de 1901, 
autorizando o Podm· Executivo a cnnccdol' a autorizando o Poder Executivo a abl'lr ao 
Antonio de Santn. Cccil.iu. Junior, fiol do the· Ministerio da. Fazenda o credito de 21 :34(3$4.56, 
so\lt'cit·o da. Delegacia. Fi:sca.l do T}).esouro Fe- p:l.ra; pa.ga.r a A. A venier & Comp. e a Corrêa. 
det•n.l no E.->tado de Minas Get•aes, um anno Chaves & Pinto, de accor.io com a; sentenyiJ. 
·do li?cnça }lll.l'<l k<\ta.r de sua saude onde llle judiciaria. que mandou re~ti.tuir-lhes o que 
conyJCr; _. . . d~ mais :pagaram á Alfmdega. desta. G<~-

Dr.l;ctr.ssa.o unte:~ do IH'OJI:lClo n. 184, de p1ta.l; . . · · , 
1001, rmtoriZ;Lntlo o Poder.• Executivo a. con- ·, ,.. ' . . · 
ccdm• dou~ n.n nos do licenç<t, de accordo com Dl:scu~sao muca. do proJecto n · 148, d~ 
0 <lhlPOl>to no §~· <lo 0\l't .• l o rlo rogult\mento 1901: . autori~~do o .. ~overn~ a. ma.n.d~t 
vublicado JliL m•dom do <ha n. 495, de 17 do cont~l ~o c.~PL_tao de fmo··'l..ta FU:\UClSCO C,1.~l~ 
J•Lnoil•o tlo 1HtiG, ~Lo capltão do corpo de on- to~ '1 ,uülc Uldad~ . da d.L:n. da. pr~moça.o 
~onltoil·o~ Alft•utlo Soat•u,; do Nascüuonto J.qt ellc posto, em 20 <ia a.hul de 1890, 
ll<J.t':\ tt•a.t<H' do l>eu~ intet·os:sos; · Discussão· unica do :{lrojeeto n. 242, do 

Dl~cus~ã.u unien. tlo projecto n. 188, uo 1\JOl, 1895, olovando a 100$ JUOllS<t3s :L pensão 
rolatl v o tL omond:t do Senad o <LO pr.·ojocto n. que percebo D. Cybclo d.Q Mcndouç~ Souza. 
l 7 l B, o e 1900, da. Cam:Lra dosOoput.u.dos, que Montoir•v, viuva <lo toncoto honora.rio do 
<mtoriz:~ o Govnrno t~ m<Lndrw pa.gtw ao ca· excrcil.o llcleotloro A volino de Souza Mon
pitão d.e ft·o.gatrL honor:u•io o 1• tenontn re- toiro ; 
f?rnmdo .~o~J:~tino i\I~u·Q~cs .''c S~u~a •t IJuan- Di»cttssKn unic;~ u~ l)l'O,jccto n, 191, elo 
t1a: 1lo l.83,)!."eSO, <lilfmcnça. de :-.ohlu quo I!J01, concedendo iL D. Atnolia. C:walcanti i lo 
~?1X~ll de l'Oecb,~r· um;dn. H~_70, dat..~ flo ~~l_;~ Alh~qUOl'qlJO, _ yiuv:.t do CU.}>itâo do Ullgú• 
rcformf!>, até 1807, elo .a.c~m_ do c~m ,L doutrt· nhcu·os Auto mo Cavalca nti do Albuquerque · 
na co1lttdu.. !W a.v1so do Mmt:-;torto da Fazon· umo. pensã.o mensal de 100$000 . ' 
da. de 7lle .)anotl'O tlo 18G9; , . _ . ' . . 

l" !liscu~~fio do pro,jocto n. 157 A, dc.H)Ol, . . 3a }t:~cussa.o elo Pl:O.J~cto r:· 46, do ~901, 
dcclo~J'a.ndo qun no . ca,so ele I iecn!;':l. a nm ·ll~t~ll?. .. t':do o Potlm J•,xocuttvo a. abt'll' llO 
lcnt'? cathe~t·;ttlco d:t . l!: ::col<~ ~a.v:~l :-:et·á. a ~-~u m.;l,e t ~r~,;~a Õ· Grt~r·r:•· . ,? c~edit.o · oxtt•aoJ•dinr\-... 
cadm l'<l. rcg1ll.it pH.lo lento ~ub:;t.ü.uto ,,, q.uem I to thl L~.5~'lOO, P·L~d. paga.mouto do .orde
competir na occasião oexer•cicio das funcço.ões na~o a que tem dtrmto o a.lmoxai'lfe do 
de repetidor desta cadeira, com voto em se- ex!tnc~~ Al'senal de Guerra.. de Perna.nmbuco 
parado; · · .lnao Ghmaco dos SantosBern<Ll'dcs; . 

DiscuSSt"í.o unica. do projccto n. 283, do 180:3, 2" discnssii.o do Pl'Ojocto n, 160 A de 1901 · 
c~nccdendo a D. Julütna. Mor_cl Ga:rcez J:<tllta, C?11ferindo pt:ivilcgio Il<l.Pa pa.gà.J~onto dà 
vmva do tenente tlo exercito pwgo Ua1•coz drvrda...provcuwnto (te sala.rioB do traba.lha
~alhu., t~ pensão annua! úo 900$000 ~ dor ru1·a.1. · · 
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Vieram <i. mo~<t as seguintes · decla.ragõê3 
de voto·-

José Duarte, Epanl.inondas Gracindo, Araujo 
Góes, Raymuudo de Miranda, Joviniano de 
Carvalho, Rndríguo;-; Doria, Fausto Cat<â.oso, 

DECLARAÇÕES SealJra, Neíva,í\.tlgu::; to França,Milton,Fran
ci~co Sodré, Manoel Caetano,Eugenio Touri-

Declaramosque, si estiveémnnosprescnte->, nho, Paula Guimarães, A!ved· Bal'bo:.;a , Adal
terimnos dado o no.>so voto a favor do pa~ bGrto Guimarães, Augusto de Freitas, Rodri.
rocer da maioria da Commissão de Poderes, gues Lima, Tolcntino dos Santos, Paranhos 
reconhecendo Depunad·o pelo }o districto do Montenegro,Galdino Loreto,Pínheiro Junior, 
Pará o Sr. Theotonio de Brito. Celso dos Reis,Irineu Machado, Henriquó La-
Sal~ da_s ses_sões, 27 de __ setemhro de_ 1_901 . gdcn,Augusto de Va.sconc.~llos,Barros Franco 

Junior, Lourenço Baptista, Silva Castro, Cus· 
-MOJ~ei?·a Alves.- I?·ineu Machado;- Esme· . to_dio Coelho, PerCil'a Lima, Julio Sa.ntos, 
raldinó Bandei,·a.-&aldino L01·eto.- Cinci- Martins. Teixêira, Olivoira Figueiredo, Vi
nato Bl'aga.-Affonso Costa.. . . riato Mascarenhas, Francisco Veiga, José 

Declaro que, si estivesse present(), na oc- Bonifacio, João Luiz, Penido Filho, Monteiro 
casião, teria vot;.tdo pelo parceél' da maiori11 -da Sil v~ira, Esperi.d:ião, Bueno de Pa.iva, Al
da Commissão, ~·econhecendo Deputado pe1o ft:edo Pinto, Fr·aneisco Salles, LooneL Filho, 
lo di~tricto do Pará o Sr. Theotonio de Adalborto Ferr.tz, Lamourtil3r Go-dofretto, 
Bl'ito. Mayrink, Landuipho . de ·Magalhães, Carlos 9 

Sa1a das sessões, 27 de satei:nbro de 1901. Ottoni, Manoel l•'ulgencio, Eduar·do Pimcn-
-La?>tm·tine. 1 tel, OlegariJ Maciel, Lamartine, Gustavo 

Gódoy, Fernando Pi·este~. Moreü•a da Silva_, 
Declaro que, si estivesse presente á SG ;sã:o, Do mingues de Castro, Dino Bu.:mo, Valois do 

no momento -da votação do parec-1r n. 42, Castro; Costa Junior, Adolpho Gordo, Rod.ol
de 1901, sobre a eleição iara úm Deputado pho Mirand:1, Joaquim Alvaro, Edmundo da 
federal pelo 1° districto do Estado do Pará; Fonseca, Luiz Piza, Caji\,do, Oincinato Braga, 
teria votado pelo reconhecimento ·do candi- AlfL'edo Ellis, Azevelo Maeques, Hermene
dato Dr. João Ho.:;annâh de Oliveira. gildo de Moraes, Tdxeira Brandão, Ovidio 

Sala das sessões, 27 de setembro de 1901. Abrc.mt.es, Benedicto de Souza, Lindolpho 
JosrJ Monjm·dim, . Serra, Alencar Guimarães, Lamenha Lins, 

Levanta.-se . a sossão . ás 4 horas 0 45 mi- Ca.l'lus Cü. valcanti, Paula .·Ramos, Francisco 
Tolentino, l\arboa:t Lima., Soares dos Santos, 

nutos d<t tarde. Angelo Pinheil'o, Germano Hasslocher,Fran-
cisco Alencastro, Aureliano Barbosa, Vespa
siano de Albuquerque, Alfredo Varella, Cas
~iano do Ní.l.t~cimonto e ·Diogo Fortuna. 

l'1·esidencia r.lv Sr. Saty1·o lJi(ls ( 2u Vice-·1-'re
sitiente) 

Ao moio-diu. procodo-so á cllamada, a-qu~ 
J•ospondcm o . .; Sr.~. Satyro Dia.s, Ca1•los de 
NovMs, Angelo Noto, Agapito dos San
tos, Luiz Gualborto, Cat•los MaL'cellino, Albu· 
qnot'rJuo Screjo, Ga.briol Salgado, Sà Poüoto, 
Hosanah do Oliveira, lmlio do lkazil, Serze~ 
dollo Corrêa, Urbano Santos, Luiz Domin· 
gues, Jos~ Eu'-ebio, Ghristino Cruz, Guodc
lha. Mourão, Cunha · Madins, Thomaz Ac

. cioly, Virg-ílio Brigido, Noguoim Acciol:Y", 
Francisco Sã: Frederico · l}orgcs, Sergio Sa· 
boya, . Gonçalo Souto, Eloy do Souza, Tava
res do Lyra', .Pereira Reis, Lim:J. ~ Filho, 
Cammo de liollanda, Celso de Souza, 
Toixeim de Sá, Gomes do Ma.t'tos, Bl'icio Fi
iho, João Vieira,Pereit'a tle Lyra, Mahquias 
Gonçalves,· Julio de Mello, J~lpidio Figuoi
l'edo, Pedro Pérnamhuco, A1lonso Costa, 

Deixam do comparecer com r,ausa parti
cip1l.di1 os Srs. Va.z {le Mollo,Gastã.o da Cuuha, 
José Boitcnx, Ped.t•o Che·rmont, Antonio 
Bastos, Rodrigues Fcrn :~ndcs, .João Ga.yoso, 
João Lopes, Augusto.Scvoro, Soares Noiva, 
.Trindade, Silva Mariz, Ermirio Coutinho, 
Moreira Alves, Esmeraldino Bandeira, Cor
nelío da Fonseca, Estacio Coimbra, Castt•o 
Rebcllo, Tosta, Vergue de Abreu, Marcolino 
Moura,. Dionysio · Cerqu0íra, Jo.sé Monjar(lim, 
Sampaio Ferraz, Riml Ba.l't'otlo, Ma1·tinlto 
Campo3, Nilo Pcça.nlw., _ Pereir<t dos ~antos, 
Aureliano dos _Santos, Rangel Pestana, Es
tevão Lóbo, .Ildofunso Alvim, Carneiro de 
Rezende; Neccsio. Tavares, Arthue Torres, 
Nogueira Junto r ,Lin<lolpho Cactano,Rodolpho 
Pa.ixão, Mircmda Azevcdo, ·Paulino Carlos, 
Antonio Cintr<L, Manoel -ALves, Xavier do 
Valle, João C<tlldido, F1.•a.ncisco Moura, · Vi
ctol'ino Monteiro e Pinto da Rocha. 

E sem causa. os St•. At'í.Jllil' Lemos, Anizio 
de Abreu, Joaqúim Plres,Ra.ymundo Arthur, 
Arroxellas Galvã.o, Silvio Romero, Felix Gas· 
p<~r. Educ~rtlá H<~mos, José Marcellino, 
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Nelson de Vasc:mcello3, Oscar Godoy, Sá 
Freire; Antonino Fialho, Deocleci<tno de 
Souza, Alves de BI'ib, Joa.quim Bravos, 
Theophilo Ottoni, ivfenteiro de Barros, An
tonio . Zacha.rias, Henrique Salles, Padua 
Rezende, Oliveh•a Braga, Bueno de Andrada, 
Marçall~scobar, Riva.davia Corrêa e Campos 
Cartier. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e po.;ta om discussão a acta. 

O Sr. Ut•bano ~antos-Sr. Pre
sidente, peço, a. V. Ex. que se digne de 
1nandar inserir na acta a declaração ql.le v.ou 
enviài'á Me.;;a. · 

O Sr. President-e- A declaração 
• de voto do nobre Deputado será tomada na 

devidll con.3idern.ção, assim como as decla-· 
rações de outros Sr.3. Deputados. 

O §r. Çosta Junior (1)..:::... Sr .. 
. Pl'CSidente, pedi a palavra para fazer uma 

rectifi.cação sobre o resumo dos debates pu-
blicado no Dia1·io do Cong~·esso de -hoje. · 

Este resumo, na parte que se refere ao 
di~curso do Sr. Deputado Bueno de Andrada, 
nã.o reproduz a vel'dade do que aqui se pas-
sou. .. 

Leio ne.3tc resumo o seguinte : 
« Refcl'C-se n.o telegramma do Sr. Costa 

Junior, . dirigido ao Sr. Barão de Lucena, pro
l10ndo-lhe o accordo de deixar de fazer oppo
sição a.o seu governo, eomtanto que fosse en
trcg1Je.aos amigos o governo do Estado. » 

Isto não (J :tbsoluLamentc verdade e nem o 
~r. Btwno de Andraúa av:ançou semelhante 
l1l'0}1DSiçã.o. 

Dos Annacs daquelle tempo consta a op
posição que fiz ao Se. Barã.o de Lucena, cllefe 
do um governo, pa.1·a mim, nefasto e corru
ptor c quo de mim recebeu a mais forte das 
opposições. 

Assim sendo, SL·. Prcsi<lcnte, vê v: Ex-. e 
vê a Carnat'<t que eu nií.o podel'ia de modo 
algum tee pensado, siquor, em lhe presta1• 
~~. . . . 

O Se. Dr. Bueno de Andra.dn, referiu-só a 
um telegramma do Sr. Dr. Campos SaUe.:; ao 
Sr. Barão de Lucena, telegramrpa que o Si• : 
Bueno classificou, c_omo um documento de 

'. apoio, mas que tambemDão é ·verdade. · 
· A historia .ainda é de hontem, ·· 

O Sr. Bu.rão de Lucena; ao ser .nomeado 
Ministro do Sr. Deodoro,foi quem procurou 6 
Sr. Campos Salles, declarando-lhe qul3 era 
intenção do Governo não fazer alli a menor 
mudanç~a e receber, para organizaç·uo do 
Estt~do 7 ~s ~m\s in::;pir·twões. 

· Mais tarde, querendo, talvez, vin·gar-se da 
attHude dcs repre.sentantes do Estado de São 
Paulo, aqui na. Ca.mara, resolveu, na s1,1.a. peo
pria phrase, liquidar o partido republicanJ 
daquelle Estado. . . 

Para esse finr fui procurar o Sr. Dr. 
Americo Braziliense e o encarregou de Jazer 
uma politica de rea.cção. · · · 

O Sr. Dr. C~mpos Salles, nessa occasião, 
teregraphou·ao Sr. Barão de Lucena fazen" 

· do-lhe sentü· que era inconveniente aquella 
interv-enção violenta no Estado .de S. Paulo e 
da va-lp.e as razões ' po,t: que a~sim pensava ; 
mas, absolutamente nao se poz -ás suas or
dens, como afiirmou o Sl'. Barão de Lucena. 

Deste facto é testemunha -occular o meu 
honrado collega, o Sr;Dr., Moreira da·Silva; 
e .bem .assim · todos aqueUes que, naquelle 
tempo, acompanharam a politica pau·lista. 

Não é, pois, verdade, que o Sr. Dr. Cam
pos Salles tivesse se· collocado ao lado do Sr. 
Ba.rão de Lucena e muito menos que eu mo .. , 
tivesse, por te1egramma, dirigido a S. Ex . . 
o Sr. Barão de Lucena. (Muito bem ; muito 
bem.) · . . · 

O Sr., Ser,z;edello .Corrêa- (•) 
Sr. Presidente, solicitei. a palavra para ·pe· 
dir a V-. Ex., como Presidente desta Casa, 
provid~ncias, no sentido de haver melhor 
revisão dos discursos prónunéiados aqui na 
Camara, feita no ]Jiarip do Co."!g1·esso. (Apoia- · 
dos.) . ··. . . · ' 

Frequentemente, os discu;·sos veem cõm
pletamente deturpados, .çon-tendo verdadei
ras tolices e,- ás vezes, exactamente o contra.
.rio do que· o Deputado disse ·aqui; ·nesta tri-
buna. ,,- · ·- -

Ainda hontem -pronunciei Um discurso SO'
bre assumpto que dizi~ respeito á. politica 
do meu Estado e propositalmente eu o revi 
com o maximo cuidaao: . 

Entretanto, Sr. Presidente, "tem verdadei
ros disparates esse dis~urso ! 

Por vezes se me~ attribuen:i. apreciações 
exactameute.contl'arias áqueUas que emitti. 
. o SR. CMiSIANO DO NASGlli:Il~NT0-0 ver" 

dadeiro e Ützer como já :fiz ha dous annos: 
declarar solemnemente que não sou respon
savel por aquillo que os redactores me attri-
buem, nos resumos dos. discursos. · 

0 SR. FAUSTO CARDOSO-V. Ex: . nlto tem _.., 
raz~(), dirigindo-se .aos .Srs. redactores; tra.:. 
ta-se de revi,;ão dos . discursos, na Imprensa 
Ofiicial. · ~ · 

0 SR. CASSIANO DO NASGil\I:ENTO-Reti.ro
me ao,pes...;oal encarregado desse ·se1'viço. 
_JL_ ' ·-··· . 
~ / 

(I) Este discUl'SO não ·foi t·evisto pelo oNdol'. 



Câmara dos Deputados - Impresso em 21/05/2015 09:32 - Página 3 de 10 

SESSÃO i~M · 2$._:'J)jf:sETEMBRó,:i5E J~{J~ •·. · ·, ·.· 42t" --
O SR. SERZEDELLO CoRRÊA-E' assim, Sr. · Como homem de sciencia, a sua vida ac'a

Presidente, que este discurso C!lcerra · yer"" de mica foi uma ilLuminaçiio de estudo e de 
dade~l'OS disparates, api'eciações· exactamon- talento~ Como profissional o exercício. da 
te conti'arias áquellas que fiz. medicina foi para elle um sabio e utilissimo 

Tratando-, por exemplo, do pàrecer do Sr. sacerdocio. (Apoiados da bancada fiumi
Arroxellas Galvão, eu disse que elle era in- nense.) · . - · 
subsistente; no emtanto, o Dia1~ío Official · O SR. PEREIRA LIMA - Era 'um medico 
cqlloca na _minha bocca a pala na -sub- muito caridoso. 
stancioso. O SR. JuLIO SANTO.S ...,.. Como particula.l' 

Finalmente, para cumulo dos disp~l'ates; concretízou todas as virtudes privadas quo 
eu niesmo me chamo illustre nesse dis lhe angariaram a estima dos . seus concida-
curso. . . . · dãos, a ·dedicação desinteressada dos . seus. 

Eu peço a V. Ex., pois, como . represen- innumeros amigos e, mais 'do que tudo, o 
. tante . mais directo da Camara, zeloso . da ·amor e os carinhos de sua extremosa esposa, 
- verdade de tudo que se passa na sessão, que lançada por uma fatalidade -inexoravel, no 

,. providencie.· do :melhor modo ao alcance de luto eterno do coração-a viuvez: - . 
V. Ex., junto ao-Poder Executivo, para que Como Qidadão, são. iiiestimaveis, inapre
esse . estado de cousas lastimavel não .con- ciayeis os serviços prestados pelo illustre 
tinuü'. · extincto. 

O Sr. President:.e- A Mesa em
pregar;á a-sua boa vontade para satisfazer a 
reclamação do nobre Deputado. · 
_ Em seguida .é approvada a acta da sessão 

antecedente; · 

O Sr . . Julio Sant:.os -Peço ~ 
palavra pela ordem. · . · .· 

o SR. •PRESLDETE.--:-:- Tem a palavra o no-
bre Deputa.do: · · · · 

Procurare~, Se. Presidente, em poucas 
palavras e em traços ligeiros, desQrever a 
vida politica do·· illustre cidadão que acaba. 
de desappa.recer. · . 

Flúminense dos mais conhecidos, desde o 
tempo do Imperio, ó finado exerceu na As
sembléa Provincial da · antiga . província dõ 
Rio o cargo de Deputado, e, cousa potavel, 
circumstancia houye em que foi elle o unico . 
republican9 eleito entre dous partidos, libe...; · 
ral e _conservador e com igual numero 
de eleito~; que occu];mvam a Assembléa 
Pro-vincial ; tal -foi, porém, o seu pro-

o Sr. ...Julio Santos -Sr. · P-re- cedimento, tal a correcção coú1 que so 
- ·sid~nte, a imprensa desta manhã trouxe houve, servindo assim de fiel de balança . 

a. noticia .do -infàusto passamento do . il- entre os oous partidos, que, em vez _de per·:-· 
lustre chefe politico e.distincto brazileiro, der na est11na de qua.lquee delles, esta, por 
o Sr.· Dr • . José· Thomaz da Porciuncu1a, Se- assim dizer, como que se reforçou e se 
nador da RepulJlica. augmentou. (Apoiados). · . 

Espírito claro, intelligencia de primeira Posteriormente, Sr. Presidente, quando se c 

ordem, 0 notavel cidadão que acàb 1,-de des- fundou a Republica, elle se· achou entre os · 
apparecer.de entre os vivos, era uma das que nãJ mostrava:n~. açod~mento _Para a 
glorias da Republica. _ occupaçao d~s _ posrçoes entao conqmst~das, 

. · • · . mas sou esptrrto (le verdadetro I'epubhcano 
Dentro em alguns mstantes, seu corpo ~a~ ·não se furtou ao trabalho nas deliber·ações do 

desapp~recer p~ra sempre na terr", essa partido, á continuação . da. propaganda no 
amphm a my~torwsa, ao mosmo tempo bl.'lrÇ!) sentido de fortalecer a Republica e, dadá 
C_l'eador _da vrda, urna funerea da morto·, e a primeira opportunidacle, não fLtgiu aos 
sm~9 nao ter• neste mmnento, ,palavra~, serviços qu.e delle se exigiam. . 
p_luases com que eu possa traduzn o . sentr- Dentro _de pouco tempo teve efl'ecttva
timen~o profundo que me perturba a alma. mente de occupar 0 logar que acâbava de 

O SR. OLIVEIRA 'P!GUEIREDo- E de todos ser_ deixado pelo n:~eu illusr.ro co-estadoano e . 
nós. · ·· amigo, o intemerato e illustre republicano 

Dr: Pe.dro Tavares, que exercia o cargo de. 
lli'esidente do Estado do Maranhão. . . · o SR. PEiiEIRA LIMA E OUTROS SRS. DEPU· 

_ TADOS-Apoiado. . . _ . 

O SR.: JuLro SANTOS_.:,_ A Gamára . dos 
Deputados me desculpará a natúral emo
ção deste · momento, tal é o pezar • que me 
vae, na alma pelo · fallecimento de um 
homem por quem tinha verdadeira _e3tima 
e a qu~m vot~va . profundo respeito e admi
raçã(l. · · · 

Para ·lá partiu o p~. Porciuncula e do 
modo por que geriu aquelle Estado durante 
os ·_· primeiros tempos . da · Republica, em que 
foi preciso ~anter a ordem, organizar . e . 
reorganizar serviços; podemdar .testemunho 
o.3 illustres Deputádos _que aqui repr(3sen tam 
o Maranhão. (Apoiados _da bancada _do- Ma· 
rarthão,) -
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0 SR. LUIZ DOMINGugs. - 0 Maranhão 
deve muiti1 gratidão <1_.1nemoria do Sr. lJr. 
Pot'ciun-cula. (ApoiHdos.) 

0 SI{. UIU3ANO SANTOS - 0 governo do 
Dr. Porciuncula foi um governo do tole
rancia c de sábia administ1·ação. 

O Sn.. JULIO SANTOS - O n)otivo que 
fez com que o· illustro republicano deixa.ssc 

,. aquellc posto, ainda, mais dignifica c hom·n. 
a sua memoria.-

Dera causa ao facto um .desaccordo com o 
·Governo Provisorio sobre o modo por que :-:;e 
devia entender ·o exercício do direito de 
voto dos cidadãos nos Estados. (.:lpoiades dct 
bancadct do Ma1·anhao.) O Governo Provisorio 
-tinha lhe mandado uma lista (los Semtdores 
que deviam ser-eleitos e o Dr·. Porcluncula, 
entendendo que essa escolha ora da com
petencia do Estado, que não se devia, sujeitar 
a candidaturas officiaes, resi.4in ao Goveeno 
Provisorio o dernittiu-se. 

Não queremos criticar o goYerno do então, 
a cujas intenções devemos fazer justiça ; at~ 
tendendo a. que o general e seus ·sccretarioH 
entendiam quo ainda. não era tempo de en
tregar a escolha dos homens e dh·ecção dos 
negocias, publicas inteiramente ao .IJOvo, ·o 
que antes era seu dever tutelai-o. · 

Não bastaram taos razões ao Dt· .. ·Porcíun
cula e a sua retíra.da .foi immediata, desde 
que o Governo não quiz concordar com o seu 
modo deve~· , aliás digno e honroso par<L. seu 

·governo, e · o unioo que estava dentro do 
espírito domocratico de uma organização 
republicana. 

A esse tempo, os seus correligionarios do 
Estado do Rio de Janeiro, em dcsaccordo 
com o Sr. Portella, clamavam por smt pre
sença para quo viesse ac{ui reorganizar e re
unir as forças dispersas. Ha alíi, na Camara 
dos Deputados, quem possa dar testemunho 
dos te facto. · · · 

;í tosti. (lo novo p:wtitlo assim formado, ro
tit·<tndo-sc pctra a viria pl'ivada o Sr. consn
llwiro Paulino José Soaecs de Souza. 

Aqui está como se formou o Partido Re
publicano Vluminen'se, quo deveu ao illustre 
morto a sua organização, não·sendo este dos 
seus mcno1•es sel'viços, pois a cxist.encia de 
dous partidos é semp1•e mu beneficio no 
systema dos governos representativos. 

Este beneficio é, portanto, um dos muitos 
que de7e o Estado do Rio de Janeiro ao emi-
ncn to extincto. · . 

Postcrior•montc, ainda, Sr. Presidente, de
pois dos a.contocimentos do. 23 de novembro 
de 1891, deu-se a revolução no meu Estado, 
pela qual foi deposto o governado: Dr. Por
tella. Ahi começou a phaso ma.is intensa o 
a c ti va da politica patriotica do Dr. Por
ciunculc'l.. Victorioso, á testa do grande par
tido o chefe da revolução, tendo sido accla.
mn.do 11olo povo chefe do ·goVerno, . tc-vo 
isenção bastante para não parecot' suspeito 
t\ seus concüladã.os na.quelle momento, en
tregando o poder á lealdade de um velho . 
marinheiro, que foi o almirante D. Carlos 
Balthazar da Silveira, . que nomeou seu· 
secretario o notavelllomem político De. Mi
guel de Carvalho, constituindo-sa, então, um 
segundo governo provisorio, após a quGclu. 
do Sl'. P@rtclb. ·Após seguiu-se aeleiçã.o da 
Constii;uinte, <t que presidiu o Dr. Porci
uncula, organizando-se o primoroso codigo 
que se chama a Constituição politica de 9 
de ab1·il do ·1892 do Estado do Rio de Ja,;. 
neiro, que .tem s~rvido de padrão para gran
rle numero de Constit,uições de Estados da 
Republica.. . · 

Dous annos e·mezes governou o Dr. Por
ciuncula com os seus secretarias, organizando 
todos os serviços do E~tado, e essas lóis feitas 
e clabomdas sob sua.lnspecção, por assim 
dizer, imrnodiata e dos so.us dignos secreta
rios Miguel · de Caevalho, Antunes do Fi
gueiredo e Barcellos, ahi estão para gloria 
daqúclle governo,. que instituiu naqucllc 
E-stado, .. até entã.o em dictadura, ··a ordem 
política, judiciaria. e administrativa. 

Foi net~si1 phi1Se que occorreu a re-volt& do 

Militava., então, aind<\ na, Republica. e na 
vida polit.ica activa u mallogl'ado propagan
dif:lta Silva .l:t.I't1im o co111 olle muitos outros 
republicanos historicor~ que sontiàm a falta. 
du uma dir·ec\·.üo e de um chof0, e quJ.appcl
hvam para o Dr. Porciunculu. para· que 
viesse congregai-os o dil'igil-os. 

Não li.tltou o illustre morto ao a.ppello de 
seus <tmigos. · 

13 <lo setembro.. . _ 
A capital do meu Estado, que éra então 

Nithorvy, foi ·o ponto d~ m:ira, por assim 
dizer, ambicionado pelos revoltosos, qtte 
queriam alli installar a sua capital. 

Ma.is tal'do, organizado o pn.rtido republi
cn.no historico fluminense, fez a. liga. ·com o 
partitlo quo a.cabava dl3 ser organiwdo 1)elo 
Sr. consulheiro Paulino .losê Soares de 
S_ouza, .dos elementos dispersos do partülo 
hberat e do partido conservador, sob o nomo 

·de partido repuhlic~tno moderado. 
Esta união se fez pal'a dar comlmtc ao 

gcivqrno do Dr. Portelht em março de 1891. 
Declarada. otncialrnente a. derrota dos par

tidos colligados, continuou o Dr. Porciuncula 

A Camara dos Deputados não póde tal 
vez imaginar quanto foi preciso de he
l'Oismo, tu.ctica, valor e civismo, durante 
aquelle pcriodo de ameaç::ts diarias de 
entrada das forças r<Jvoltosas em, Nitheroy 
quanta one1'gia foi necussa.ria. para, com 
um~L pequerm !in·ça do policia do 80 
praças, som munição, illudh• o mu.ntet• ú. 
distancia todn. a Im~rinha.gem d<L esqundl't\, 
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Nesta occasmo, Sr. Presidente, dando Victorino; ora Ministro do Interio1• o da 
exemplos de valor, civismo e coragem (apoía- Justiça o Sr. Dr. Alberto Torres-, ·qui1ndo, 
dos), ao lado dos voluntarios que se apre- por uma má. apreciação do Governo, foi , 
sentavam, o Dr. Porciuncula. mantcvo-so invil.,dillo o E~tado \do Rio do Janeiro por 
com os seus socretarios á testa de todos os forças federaes, sob o pretexto do manter-se 
serviços, _animando a. pequena milícia de a liberdade do voto. 
que dispunha á defesa da cjdade .. : (Apoia- · Faco justiça ao Dr. Alberto Torres, então 
dos; muito bem.) - · Ministro do Interior, que, sentindo-se ferido 

em seus brios de membro do Governo e do 
O SR. BRrcro FILHO - Apoiado. Dou o íluminense,procedeu de um modo nobilissimo, 

tostomunho disto. renunciando o seu cargo. · 
O SR. JuLIO SANTOS -.:. ... e só foram O Sr. Dr. Porciuncula, tendo noticia do 

muda.das a.s repartições publicas qua.ndo ele desa.cato o seu Estaclo, ützondo-se solida.río 
todo foi impossível mantel-as na cidade com ao _seu amigo. e correligionario, imme
bombardeada. . diatamentc, sem esperar carta revogatoria, 

Foi attendendo ao valor, coragem e ser- partiu para esta cidade para tomar o seu 
-viços de todoS' es.-;es homons, á testa dos Logar nestas bancadas, onde rompera. a op
quaes estava o Dr. Porciunculà; que o Marc- posição ao Governo do Dr.Ma.noel V~ctorino. 
chal Floriano Peixoto a este conferiu a.. · Foi assim que tor1os 0s fcwtos da vida deste 
paterite de general e a seus secretarias as de homem tiveram semp :·e um movel que os 
coronel, patentes muitíssimo merecidas. dignificava. . 

Não posso rememorar aqui nem mesmo Ainda depois, Sr. Presidente, foi o illtlS-
as principaes occurrencias que se deram, trQ finaclo eleito Senador da Republica, na 
mas devo lembrar á Camara que foi nesta vaga do Jwnrado cx-Senadol' Dr.João Baptista 
occasião que se deu o combate de_ 9 de feve- La per, procedendo ahi com a sua costumada. 
reiro, em qrie o general Ramos derrotou as inteireza de sempre, e com aquelle crite
tropas commandadas por Saldanha da Gama, rio que o tornavam credor da estima e res
que invadira com os seus bravos marinheiros peito geraes naq1,1ella Casa do -Congresso. 
as ruas da capiti11 fluminense. . São estes,rapidamente, de simples roemo-

Achava-se então á test~ do serviço da. ria, os factos mais importantes da -vida do 
cidade o Sr. Miguel de Carvalho, mas homem illustre que acaba de desapparecer 
centuplicand-o-se o Dr. Porciuncula po1• seu dentr•e nós. · 
lado em providencias por todo o territorio Es:pirito alevautado, car.a.cter sem jaça~ 
do Estado, mantendo a ordem publiqa e :político tolerante, conciliador e correcto sem 
dando todas as providencias para a sua de- artificios nem atrectação, o_ finado deixa :rio 
fesa. mu,ndo em que viveu, na Patria a que 

É isto só podia conseguir o goverpo conci- serviu,um nome laureado por triumphos suc
Iiador e perfeitamente orientado de um cessivos nas innumeras causas que pelejou. 
homem talhado para aquelle momento. deixando no coração de seus amigos um va

Devo ainda lembrar que, tel'minado o cuo impreenchivel e nas altas eminenc..ias da 
seu governo, não cessaram os sons tra- representação nacional um exemplo de tra.
·balhos. balho perseverante; uma tradicção de ])robi-

Dopois do pequena estada na Europa, dade e de honestidade ininterruptas e a -me
aq~ti chegando, foi enviado em missão _1•o- moria. de uma lealdade á. toda prova, e tão 
servada, pelo Sr. Dr. Prudente de Moraes, rara nestes tempo.-; . (llluito bem.) 
como nosso · ministro para o Uruguay, Tt·atando-se, poi:;, de um Senadol', do um 
óndo foi predta.t· serviços de auxilio e pro- antigo membro desta Casa, do um antigo re
tecção aos nó:;sos patricios b<Ltidos pohLS presontante do Brazil no estrangeiro, creio 
forças logaôil, per.:;cguidos para além das obedecer aos cstylos, pe11indo a V. Ex. se 
froJt.toiru.s, fóra. cte sua patria, som meios digne consultar a Ca.sa si concede que se sus~ 
de vida o soili•endo todas as mü;erias e pri- penda a. se:;são, que se. lance nn. act<~ um voto 
v ações. de pezar, sendo mandado um telegramma de 

Alli foi levar-lhes soccorros, congre- peza.mes á viuva do · illustre extincto, em 
gal-os e repatrial-os, servindo a uns com nome desta Ca.mara. (Apoiados; muito bem, 
alimentos, a outros Aevando o conforto é muito bern.) 
animação para que confiassem ·no futuro da 
patria e lhe restituissem 0 seu amor. - O Sr. Bar·ros Franco .Junior 

Ainda a . retirada do illustre extincto (·)-Sr. Presidente, embora divergente da 
da.quelle posto foi por um motivo de honra directriz que, nestes ultimos annos, orientou 
e brio. · o pm}samento politico de José Tl10maz da. 

A Camara deve lembrar-se de que então 
ostn.v<t á tosta, do Governo o Sr: Dr. Manoel 

. · ....... (1) Este discurso não foi revisto pelo orador._ 
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·porciuncula, vejo-me obrigado a occupar a 
attenção da Cas(l., para.abundar nas consi-

. derações que acabam de ser adduzi :as pelo 
illustre representante do Estado do Rio de 
Janeiro que me precedeu na tribuna. 
(Apoiados; mttito bem.) -

Companheiro do illustre morto, ao iniciar
se a'·propaganda republicana, no meuEs
tado ; trabalhandó junto a elle, por uma 
longa seric de annos, posso trazer a esta 
Casa o testemunho verídico e real dos inol
vidavcis serviço::; por elle prestados â causa 

até o ultimo instante, embora seu ail.ver~a
rio naquelle momento, não posso guardar 
dentro em mim esses sentimentos que venho 
manifestar perante a Camara dos . Depu · 
t<1.dos. Dizendo que ella levante a sua se,:;são, 
consignando nn, acta .um -voto de pezar pelo 
passamento de.Josê Thomaz de Porciuncula., 
a Camara dos . Deputados tem consultado 
os interesses gerao> da Nação e praticado 
um acto de justiça- (Muito bem; muito bem. 
o orad01· e cttmprúnentado). . 

da Republica c á da Pateia. (M-uito bem,.) O Sr. Brieio Filho'- Sr. Prasi-
Republicano emerito ; propagandista acti- dente, ·a Ca.mara dosDeputados consentirá. 

vi::~simo ; medico caridoso, nu antig<t ex- que eu tambem profira duas palavms, ácerca 
cidade imperial, José Thomaz da Porei- daquellc que se chamou. José Thomaz da 
uncula nã.o poupou esforços nem sacrificios, Porciuncula, illustre cidadão que, depois de 
para que se tornasse uma realidade, no meu ter nobilitado uma cadeira nesta Casa, como 
Estado, a ideia republicana. (Apoiados ; representante do Estado do Rio, foi honrar 
muito bem.) . uma cadeira no Senado Federal. · 

Senhores. uma voz lançada, a idcia, ; uma Ac,tbamos de assistir ás homenagens dis
-vez-concretizados os esforços dos pa,triotas, pensadas por dous dignos membros dare
nesse sentido, em momento algum, José presentaçã.o ~uminense. De um lado escut;t
Thomaz da Porciuncula esmoreceu ; nmn mos a voz dolorida de um seu correligiona
um só momento elle duvidou envidàr todos rio, o Sr. Julio Santos, que lamenta o des
os esforços para a consecução e realização apparecimento do companheiro de todas as 
do seu ideal. . · · horas, do batalhador de todos os .momentos. 

Ao proclamar-se a Republica, foi elle con- Do outro lado ouvimo-3 as expressões sentidas 
vidado para organizar o Governo do Estado de um adversario, o Sr. Barros Franco Ju
do Maranhão e a Camara acaba de ouvir, nior, que nobreme.nte vem fazer, no instan
da honrada deputação. desse grande Estado te supremo, inteira justiça ás qualidades, 
brazileiro, qual a impressão que elle deixou aos merecimentos, aos ele-vados attributos 
entre os seus habitantes. dó eminente homem publico. A vozdJ ·ami-

Mais tarde, José Thomaz de Porciuncula, ao go e .a voz do contr;~.rio em política. 
lado de Santos Werneck e Silva Jardim, no · 

· me:p Estado e téndo, como companheiros, O SR. PEREIRA LIMA- V .Ex. póde dizer: 
·Alberto Torres, Mauricio de Abreu; Sebas- de toda a deputação. ,. 

·. tião de Lacerda, emfim-es~a pleiade de pa- O SR. BRICio FILHo_:_Este facto é bã.stante 
· triotas que illumina até hoje o Estado flu- significativo, útlÍa bem_alto .. Qúando demon
minense com os fulgores do seu talento, im- strações da.3sas sã._o assini feitas é _quo aquelle 
primiu uma direcç.ã.o superjor aos negocias a quem são dirigidas mante-ve sempre bem 

·da minha· terra. (Apoiados; muito bem.) alta a sua linha deconducta, bem puro o seu 
Realizada a contramarcha governa,mental nome, bom immaculado o sciúaracter, bem 

do Estado fluminense, José Thomaz·do Por- firme a sua abnegação. (Apoiados; muilo 
ciuncula teve a dita de dirigir os trabalhos bem.) · . . . . 
da Constituinte do meu Estado, com supe- Nã.o venho aqui, Sr. Presidente, remc
:rior abnegação o tino raro. mo1;ar todos os importantes feitos do grande 

. Em seguida, eleito governador, teve oppor- morto; elles .são muitos e bastam para en
tunidade de demonstrar a supet'ioridade de grandecer a sua memoria .. (Apoiados.) 

· ~ua intelligencia o abnegação. Não venho descrever o papel saliente que. 
&,enhores, são jncalculaveis os serviços .elle representou na propaganda republicana, 

prestados por José Thomaz de Porciunc~la onde foi de enormes 'dedicações, onde bata
no momento em que dirigia os destinos da lhou heroicamente, onde..trabalhou instante
Constituinte fluminen~e naqúelle tetrico e mente, concorrendo com efficacia para o q,d
e.;curo instante em que parecia .que ia des~ vento do 1;egimon que despontou em Í5 de 
apparecendo do mappa das nações o noss'o novembro de 1889. (Apoiados.) · 
paiz,.em presença do medonho vendaval que Não me proponho tambem a desenhar a 
com a revolta de 6 de setembro ameaçava sua extraordinaria. .lealdade, urna das mais 
fazer sossobrar a nossa nacionalidade. completas que tenho conhecido. (.llfuito bem.) 

A historia é de hontem; c eu testemunha Não mo p1•oponho a traoar a sua. eminencia 
ocular des:;;es sacrificios, desse heroismo, du. politicu., já no seio do .~ou purtido,jà nos Esta
superioridade nota. vel com que ello se portou dus que administrou, com a rimior cJmpo. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 21/05/2015 09:32 - Página 7 de 10 

SESSÃO E1rf 28 D~ SÊ,TEMBRÕ DE 1901 

toncia,com o maior tin·o, com a 1hais com-' a solicitude com que ia levar consolo aos 
pleta. honradez. (Apoiados.) quo,cn.hiam feridos. "O hospital de sangue 

Não pretendo ainda fazer a descripção do que dirigi, auxiliado por uma pleiade de 
medico, caridoso e bom, exercendo a sua bravos ac:1demicos; nasceu ao seu influxo, 
profissã.o junto a todos os quo dollo ~e acor- dollc recebendo os primeiros elementos, o 
cavam, quer fossem abastados, 'quer fo13som primeiro apoio para sua installação. Depois.~ 
po bres,som indag~r das condições de fortuna, sua visita passou a ser constanté áquella casa 
sem indagar quáes os proventos a colher e, quando não podia visitar• os doentes, en- · 
çom os soccorros aos enfermos. viava auxílios de toda a cspecie, juntando 

Não venho tratar disso. assim os S<3us aos esforços do Governo Fe-
Ha uma pasilagem da minha vida que me dera!. 

obriga a dizer qualquer cousa do desappare- Como veem não podia. ficar silencioso ne5te 
cido. - momento; cu devià manifestar a mais funda 

Tive-occasião de conhecei-o hem do perto, sauda.P,e pelo brazileiro que parte de uma 
durante.. ~1m tl'ocho bem agitado do minha vez. 
oxi~tencla. Permittam, poi::;, que eu addi- Falle o illustre representante do 3° distri-
cione minhas homenagens ás dispensadas cto do Estado do Rio em nome do.s seus cor- · 
pelos dous distinctos oradores que me prece· .r~ligionarios; falle o digno representante · 
doram na tribüna. ·· · · . do l 0 districto em nome dos adversariosde S. 

São homenagem; simples, muito singellas, Ex;; eu fallo em nome da gratidão, em nome 
mas são sinceras, sahem do fundo do cora- dos que se bateram pela Cctusa rla Republica., 
çã.o. · · dos que soffreram, dos que padeceram, dos 

o SR. OLIVEIRA. FIGUEIREDO - -São muito que expe1•imentaram os horrores de uma 
honrosas. guerra civil. (Apoiados. Muito bem; muito 

O SR. BRICIO FILHo-Rebentou a revolta 
de 6 de setembro, Sr. Pre~idente, e, como 
soldado · do b:\talhão a.cademico, tive que 
prestar em Nictberoy, os meus serviços mi
litares . Ao chegar á cidade da ouka banda, 
deparei logo com a figura sympathiéa . do 
_nobre· presidente do Estado, o Dr. Thomaz 
Porciuncula. · Conhecemo-nos, então, e :ti-
cá.mos a,migos. · - · · · 

bem. o :oradm· e muito cumprimentado). 
Consultada a Camara, são unanimemente 

approvadoJ os requel'imentos dos Srs. Julio 
Santos e Barros Franeo Junior. 

Foram apresentadas na sessão de 28 de 
sc•tembro, ao projecto n. 206, de 190l; fix.n.nJ.o 
a despeza do Ministerio da Justiça o Negocios 
Interiores, as seguinte 

EMENDAS 

Ao projecto n. 206, de 1901 

(Orçamento do Interior) 

Foi isso durante essf1 Iucta terrível, ·que 
dividiu os brazileiros em dois grupos, qu~ ac
cendeu odios entt•e irmãos, odios que devem 
:ficar esquecidos, apagado.>, para que só 
:fiquem de pé a bravura, a coragem e o he
roismo, de parte a parte, manifestações 
essas a serem aproveitadas si alguma vez o E' o Governo autorizada a entregar ao 
cstran~eiro ousar invadi-r o sólo da Patria. Instituto .Historico c Geographico Brazileh•o 
(Jipoiaaos); · . . a quantia de 3:000$, como auxilio ás despozas 

Foi em uma phasc assim tão angustio: a- pelo mosmo feitas com a acquisiçã.o de 
que tive a opportunidade de medir as qua- documentos existentes em archivos estran
lídatles de ·homem de Estado do compatriota geiros relativos f~ 1-Iistoria do Brazil. . 
agora. colhi_do pela morte ; foi .enpão que Sala das sessõe3, 28 de setembro dê. 1001. 
pude. a val_1ar bem o seu pa:triOtismo, _a _:__paranhos J11onteneg"ro. ; 
sua mdomrt~ coragem. (Apotados ; mtt-tto 
bemr - Accrescente-se onde convier : 

Ti v e occasião dá admirar .a e~ergia c~m · Fica 0 Governo autorizado a abri:.. 0 cre
que defendeu o po~to de Pres1den,.te esta_d~a.l: dito de 5:036$300, paraindemnizar a c amara 
e!U boa hor!l confi':do pelqs seu::; pn.tr~cws, ·Municipal tla cidade da Fort?-leza, das ~espe· 

. hve o ense;o _de t.e.:.tem\mhar a Sf)remdade zas ·realiza.das com 0 forneCimento de livros, 
com qll:e ?-cud1a a todos os ,chamamentos, .. ~ papeis e mais objectos pJ.ra 0 alistamento 
tranqmllidade_com _que dava todas as. or- 1 ·toral federal revisõe;o; e eleições .. 
dens, · · a prev1dencza com q uc atten(ha a e 81 ' _ ' . 
todas a~ . necessidades. (Apoiados). :'- . . Sala. das ses~oes, 28 ?c set~mbro de _1901.-

Chamàdo pelaforçà das circumstanciàs a Nogucn·a .t1ccwly.-Fredenco Borges.-Sr.n·
diri crit• um serviç:o de ciruJ•cria na faltà de gio Savoya. -Gonçalo Souto. -Joiío Lopes.
out:t~o mais, competente; 

0

ffi~is q,apaz . (ntío 'Vi1·§ilio Erigido .-'[!homa:: A.ccioly .-.ilgapito 
apoiados),observei constantemente o carinho, dos Santos.-Fmnctsco Sd. 

Ct,lll41'.t Vol V 51 
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ANNAES DA CA.MARA 

Na veeba-0 bras-lO: 000$, repartidamente 
p<tra as obras dos ho3pi taes de ·Alienados da 
Diamantina e Ita.bira, no Esta,do de Minn,s 
Geraes. 

Sala das sessões, 28 de setembro do 1901. 
-Carlos Ottoni. 

A' verba n. 26, aüdicione-se: - Mais a 
quantia de 40:000$ para com1n\t de mateda.l 
necessal'io aos ga1Jinetcs c laboratorios da. 
Escola· de Minas de Ouro Preto, e para mu
dança dos laboratorios de ehimica. e docima.
sia, que a.inda estão no· antigo edi:fido da es
cola. 

2" discu:;são do projecto n. 112 A, de HJOI, 
autorizando o Góve1•no a abrir o credito de 
100:000$ ao Ministcrío da Industria, Vlaçlio 
e Obras Publicas, com o :fim de ser entregue 
ao Sr. Alberto Santos Dnmont como· premio 
pelo resultado de sw1 experiencia de um 
balão dirigivel ; 

3n discussf.o do projecto n. 116, de 1901, 
a.utorizando o Governo a abrir, por contn. do 
:Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, 
o credito de 53:580$940, para paga.mcnto de 
diversas obras e melhoramentos nó edi:ficio · 
do Lyceu de Artes c Officios, lloje proprio 
nacional; . 

23, discussão do projecto n. 16ô, de 1801, 
Sala das sessões, 28 de setembro de 1901. autorizando o Poder Executivo' a abrir ·ao 

-Cm·los Ottoni. • Ministerio da Justiça e Negocios Interiores 

Ao n. 37:- accrescente-se: -- 3:GOO$para 
pagamento de um cirurgião dentista.. 

Sala das sessões, 28 de setembro de 1901. 
-Faüsto Cardoso. 

o credito de 13:300$, para pagamento dó pre
mio e improsslio de 1. 000 exemplares da 
ob1'a-Thcoria de Processo Civil ·e Com
meecial-composta pelo ·Dr. João Pereira. 
W:onteiro; _ 

2"' discussão do projecto n. 133, de 1901, 
Para o resta,bclecimento e custeio da autorizando o Poder Executivo a a])rir ao 

«Colonia. Correcional» creada pela lei n. 145, Ministerio da Justiça e Negocios Interiores 
-de ll de junho de 1893-10(}:000$. Reduza se o credito de 6:850$, supplementar á verba ga 
em 100:000$ a verba lita (despezas secretas) do art. 2° da lei n. 746, de 29 de dezembro 
da Policia do Districto Federal. do 1900; 

Sala das sessões 28 de setembro de 1901. _2" ~iscussão do projecto n. 7 A~ de ]901, 
' . autorizando o Governo a conceder 1sençao de -Jocío Vieira. 

1 direitos do importação ao material que fo1· 
•· - . · importado pelo Estado do Pará para o abas-

O Sr .. President..e- Nao havendo teéimento do a()'ua (t cidade de Belém resti.-
na.da ma1s a tra~~r, . des1gn,o J?aya seg~n~a- tnind.o-se 1,lS qtf'antias já pagas; . ' · 
fe1r~,. 30 do conente, a se"'umte rncLm 2a. discussão do projecto n. 189, de 1901, 
do dia. creando varias cargos na Repartição Geral 

Primeira parte (até (ts 2 1/2 horas ou dos Correios e ma1•cando·lhes os· respectivos 
antes): ven.cimentos; · 

Continuação da 2a. discussão do projecto Discussão unica do projecto n. 162, de 1899, · 
n. 150 A, de l90l, parecer sobre as emendas concedendo á vinva dó jurisconsulto e ex
aplyesentadas para a 2a.lliscussão do peojecto Senador Joa.quim Felicio dos Santos a ponsã,o 
n. 150 A, do 1901, que orça a Receita Geral mensal do 500$000 ; · 
da Republica para o exercício de 1902; 1n discussão do projocto ~1. 139 A, ele 1901, 

Continuação da l n discussão do peojecto estabelecendo que a etapa. dos otnciacs do 
n. 62 A, de 1901, a.lteeantlo tt cla.sse P, n. 1, exercito o da. armada nunca scrào inferiul'CII 
das Tctrii'as da.s Alfttlldegas ; a l$,!00, qualc1uer que seja a, gu:wniçã.o a que 

3a di~cussã.o do proj<'cto n. 121, do 190 l, pertonr:;nn, sal v o as cxcepç-.ões da lei; 
autorizando o Poder Executivo a abl'ie :w 
Ministel'io cht Justiça e Negocios Interiores 0 Discussã.o unica do projecto n. 147, de 1901, 

d -~ cóncedendo ao Dr. Amaro Rodrigues de Al· · 
credito e 100:000$, supplement<1r ao n. 14 buquerque Figueiredo, 2o tenente~cirurgiã.o 
do a1•t. 2° da lei n. 746, de 29 de dezembt•o contractado da armada, uma pensão de tre-
de 1900. . zentos mil réis mensaes e autorizando o Go- · 

Segunda parte (ás 2 1/.2 horas ou antes): verno a abrir o necessario credito; 
3a discussão do projecto n. 122 A, de 1901, 3"' discussão do projecto n. 'f!}J7, ·de. 

aut.orizando o Govemo a. conceder ao cidadão 1900, autorizando o Poder Executivo a abrir 
João Pereira Barreto ou á sociedade que elle ao Ministerio da Marinha o credito especial 
organizn.r· a garantia ele juros de 6 % o de de 6:000$ para pn,g<tr os vencimentos que; 
amorl;izaç:'io orn 20 annos d<t r1uantía de no corl'cnte anno e no p1'0ximo futuro;.com-
2.000:000$, p:tea l'und<ll' em Araca.j!'t (Ser- pctem :to ox-seceetarío do extincto Arsenal 
gipe) um banco (lc credito agdcola movel; de Marinha de Pernambuco João Sabino Pe-
e d;1. outras providencias; retra Gil'aldes; 
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SRSs,io EM 28 DE · SÊTÉMBRO n:E 1901 

2a discussão do projecto n. 173, do 1901, nàsio Nacional, cujo numero foi elevado de 
autol'izand'J o Poder Executivo a abrir ao 50 a 60; 
Ministerio da Guerra, o credito extraordi- 3a discusslo do projecto n. 77, de 1901, re
n<J.eio de 68:1!:15$189, p<tra execução da sen- lativo á emenda o1ferecida na 2a discus;:;ão 
tença em ultima instancia em favor do te- do projecto n. 217, de 1900, autorizando o 
nent'3-coronel Procopio José dos Reis; Poder Executivo a abrir ao Ministerio . da 

la discussãodo projf'cto n. 6 A, de 1901, Guer1•a o credito especial de 8:415$600 p::tra· 
declarando abolida a accumulação das ca- pagamento dos vencimentos tio tenente-co
deü•as de logica é de litteratura. do intei'- ronel Innócencio Serzedello Co1·rêa, revel'
nato c do Extel'oaio do Gymna~io Nacional, tido ao serviço do exercito e de lente da Es·. 
sob a regencia de um só éathedratico, c cola Militar por acto legislativo ; 
mand:.tndo pôr em -concurs) as c;\deira.s q_uo 3" di..;cnssão do projecto n. 205, de 1898, · 
vagarem em consequencia dessa disposição; autorizando o Governo a. mandar pagar ao.~ 

Discussão urtica do projocto n. 169, de-1901, DI'S. Fr<tncisco Antunes Maciel e Ai•tlmr An· 
autorizancb o Poder Executivo a conced01· tnnes Maciel a quantia de 385:500$, impor-

. um annJ de licença. com o grdenado a que tancia do,gado vaccum e caval!ar fornecido 
tiver direito, ao b:l.Charel Manoel Ignacio ácl f .. )l'(;as legaos dUl'ante o pcriodo t·ovolu._, 
Carvalho de Mendonça, juiz seccional do clomtrio de 1893 a. 1895 ; 
Estado do Paraná ;. 3"' discüssão do 'pt•e>jocto n. 264, de 1900, 

Discu.-;são unic<t do projechn. 186, de 1901, autorizando o Governo a proroga1· o prazo 
estabelecendo que ao engenheiro Aristides concedido á Sociedade Montepio Geral de 
Galvão de Queiroz, aposentado no cn,rgo de',·Economiét dos Scrvidore;:; do Estado pal'a in
directo. r da. Secret_ a. ria do Ministerio da Ag.ri.- demniza1· ao Thosouro Fed01·al da quantia 
cultura, Viação e Obras Publicas, compete, de q_ue lhe é devedora, até que essa in.;titui-" 
desde a aposentadoria, o ordenado de enge- ção regularize SLH1 situação, podendo mesmo 
nheiro-fiscal de 2a classe, correspondente a relevQ.l-a do pagamento da impcrtancia em 
25 annos de serviço ; quo ficoú [l.lcançada no anno .de 1899 ; 

Discussão unica do prujocto n. 267, de 1900. 2a discussão do projecto n. 43 A, de ·190I, 
autorizando o Posler Executivo a conceder autorizando o Poder Executivo a abl'it' ao 
uma pensão de 1$500 diài.'ios, a contar de Miilisterió da Ju§tiça c Negocios Interiores o 
abril de 1898; âo ex-empregado da Estrada ct·adito extraordinario de 2:82i$800 para 
de Ferro Central de Pernambuco Lui:& Af- pagamento a D. Eugenia Torreã.o Corrêa de ~ 
fonso Forreü•a ; Araujo, viuva do Juiz de direito em dispuni-

Discussão unica do -projecto n. 100, de · b!lidade b~charel Lindolpho Hisbello Cor
HJOO, elevando a l$ diarios a pensão o soldo rea deArauJo; 
que percebe o 1 o cctdete reformado, com 2" discussão do pt•ojecto n. 120,_ de 1901, 
honras de alferes do exercito, Orozimbo autorizando o Govot'no a abrir ao Ministerio 
Ca,rlos Corrêa de Lemos ; ·~ da Guerra. o credito cxtraordinarià de 

3~ discussão do project() n. 127, de 1901, 2:401$80,0 par<t pag<tmento. ao mal'echal José 
dispondo sobre a contagem da antiguidade de Almmda Bar_reto, em vu•tude de sentença 
do posto dos officia.es do exercito a que se do Supremo Tribunal Fedora.l; 
refet•em os arts. 16 e 2° da lei n. 350, de 9 Discuss[o unica do -pt'ojecto n . .190, de 1901, 
de dezembro de 18!J5; autorizando o Govemu a concedor ao ma· 

:31\ discnssãl) do projocto n. · 58, de 1901, chini.;ta do -211 ~lasse .da gstt'ada de F~rro 
n.ut.ori:.~ando o Poder E~ocuti v o a. tuln•ir ao Coutl'al do B1wzll Achllt.~s Arnttull Coutmho 
MinistBrio da, Fazonrl:.t o credito ex:trn.ol'- um anno do licença, com ordenado, par:a. 
<linario do 8:000$ p n·u. pagamento do aluguel tmtnr do sua saude onde lhe convier; 
da casa onde fllnccionou, de setembro a de- . !'I· discussão do projecto n. 72, do 1901, 
zembro de 1809, a Delegacia Fiscal nó .Es- declarando que gosarão da franquia postal a 
tado do Rio Grande do Sul, e o stipple1nentar corresp:>ndencia e as revHtas dos Institutos 
de 20:000$ á verba ga.- C~üX.a de Aniorti- Historicos e Geographia do Brazil, do Pará, · 
zação ;__da lei n. 746, de 29 de dezehib!'O de Ceará,-Bahia, S. Paulo; Paraná e Santa Ca-' 
1900, art. 28- Assignaturas de notas ; ' tharina o dos lnstitutos Arclwologicos de 

· 2"' discussão dó projecto n. 68, de 1901, ati- Ala.góas e Perna.mbuco ; , 
orizandó õ Poder Executivo a abi'ir ao Mi-- Jil. discussão do projecto ti. 113 A, de 1901; 
nisterio ·dá Justiça ·e NegociaS Interiores o autorjzando o Governo a abrir o credito de . 
credito de 3:957$200,supplementar ao n. VI 16:060$ para pagar ao bacharel Umbelino de 
do art. 4° da lei n. i46, de 29 de dezembro Souza Marinho os smts ordenados, como juiz,· 
do 1900, para vestuario e calçado de lO do direHo em disponibilidade, decorridos de ·· 
àlumnos gratuitos que, em virtude da mesma 22 de abril do 1894 a. 31 do dezembro de 
lei, fora.m _ ~dmittidós no Internato do Gym- ·1900 ; · 



428 

. la.discussãodoprojecto n. 22 _A, de 1901, lo tenente reformado Collatino Marques d0 

mandan(to disponsa.r dos exames .praticos .de Souza. a quantia de I :837$680, differença de 
que cogitam os arts. 28 e 29 do i·egulamonto soldo que de~ou de rec~bm• desde 1870, (lata. 
do 31 do março do 1851 os officiaes o praças .ela :stm reforma, ai;é 1897, ·de .. accGrdo com 11 
do exercito habilita.dos com·. os cursos das doutrina contida no aviso do Ministeri6 da 

. armas a quo pertencem c derogand.o a lei Fazenda, de 7 de janeiro de 1869 ; 
· n. 39 A, do-30 de janoü•o de 1892, na parte P discussão do p~ojecto n. 157 A, de 1901, 

. -referente a este assu~pto ; declarando que no caso de . licença ~ um 
· P· discussão do projecto n. 106 A, de 1901, lente cathedratico da. Escola Naval será. a 

autorizando o Governo a aln•ir ao Mioisterio cadeira regida pelo lente substttuto a quem 
da Justiça e Negocios Interiores o credito competir na occasião o exercício das funcções 

·' necessario para pag<l.men to do prerilio · de de repetidor dessa cadeira, c0m voto em ·se~ 
viagem, õ.e ·que trat<1 o art. 2.21 do Codigo pa.rado ; .. · . . 
do Ensino. conferido a Pedro Demosthenes - Discussão unica. do projecto il. 283, de 
Rache ; 1893, . conce.dendo a D. Juliana Morei Garc~z · 

. . y• discussão do proj13cto n. 174; de 1901, Palha, viuva do tenente do exercito Diogo 
.Iliandando que o Governo da Republica in- Garcez Palha, a pensão annual de 960$000; 
demnize, com a quantia de 70:000$; a Victor !S· discussão do projecto n. 158]\, de 1901. _ 

. ·, Meirelles de Lima, pelas despézas que fez tornando extensivo ao Mini.)terio.da Marinha 
• com a pintura, montagem e custoio do Pano· o decreto n. 23~~ de 7 de dezembro de Hi94, 

rama do Descobrimento do Brazil (com sub- na parte que organiza os estados-maiorBs do 
. stitutivo da Com missão de Orçn.mento ao Ministerio da Guerra e do ajudante general 
projecto n. 261, de 1900) ; . do exercito, e dando outras providencias ; 

}a. discussão do projocto n. 11 A, do 1901, }a. discussão do projecto n.142 A, de 1901, 
autorizando .. o Podet·.-Exccuti\<o ·a alJrir . um reorganizando · o corpo de engenheiros na-: 
credito da quantia de 2:638$045 ao Ministe.~. vaes e tl.xa o pesspal do respectivo quadro 
rio da Fazenda para pagamento de forr·a.gens; ordinario. (Com parecer~s .das . Commíssões 
agua -e objectos de expediente fornecidos de Marinha e Guerra e Orçamento) ; 
pela Companhia das Aguas de MacPió e ou~ Discussão unica doprojecton. ?OO,de190l, 

_ tros, :IJOl' conta do Minh;terio da Guerra du- autorizando o Poder Executivo a conceder 
~ rante os exercicios de 1894-, 1896, 1897 e um anno de licença ao cçmdnctor de trem da. 
· )898; . _ . · - Estrada de Ferro Central do -Brazil ' Fran-
. · Nova digcus::;ão do projecto n. 153 E, de cisco Alves da Silva Prado ; " 

1900, additivo destacado na 3a discussão do Discus::;ão unica do projecto n. 201, de 1901, 
projecto n. 153, em virtude 'do art. 1~3 autori21ando o _·Governo a conceder ao 

. do Regimento Interno, autorizando o Bo· Dr. F6rnando Terra; assist~nte da cadeira 
verno a.; transferir par.a · Manoel Maria de clinica dormato-syphiligraphica da Fa~. 
VeUez a conces;:;ão feita a, J~üio Benevides culdade do Midicina do Rio de Janeiro, mais 

· pelo decreto .n. 99, de 7 de outubro de um a.nno. de licrmÇa com todo o ordenado, 
· 1892, :podendo proroga1-a por ma:is cinco para. tratar de sua saude ; ' 
an~?s; ·-_ . . . 2a discussão do projecto ri. 203, de 1901, 

D1~cussao umca do l)rOJecto n. 71, de autorizando o Poder -Executivo a abrir 
1901, autorizando o Poder Executivo a con- ao Ministerio da Fazenda. o ·credito de 
ceder a - Antoni? de Santa Ce?ilia _.Junior, 21:346$456, para pagar a A. Avenier & 
iial do thc~ouren·o da Delegacia ~1scal do comp. e a Corrêa Chave.> & Pinto, de. ac
Thosouro Federal no. Estado . de . Mma.s Ge- êordo com a sen.tença judiciaria que mando~ 
raes, um a.nno de hcenç~ para tra.tar de restituir-lhes ó que de mais pagaram á. AI-
sua. saud~ onde. lhe conv1~r; fandegadesta Capital ; 
· D1~cussao. umca do proJ~~to ~· 184, de Discussão uníca do projecto n. 148, de 

)9\H, antor1zando o J?od~r Executivo a con- 1901 autorizando o Governo a. mandar con~ 
ceder do~s annos de h~ença, de . ac~ordo hr ;o capitão de fragata. Francisco Carlton 
com o ~rsposto ~o § 2 do art~ 1 ~o a antiguidade da data. da promoção ú.quelle 
regulamento puhli~ad~ na ordem do d1a -posto em 26 de ábril de 1890 . 
n. 495, de 17 de Janeiro de 1866, ao c a- ·. ' _ . . . .. . . . ' . 
pitão do corpo de engenheiros Alfredo Soa- D1scussao umca d~ proJ.ecto n. 2~2, ·do 
res do Nascimento para. tratar de seus 1895, elevando a lOO:tl mensa~s a pensao que 
interesses ; - pe_rcebe p. CylJele de Mendonça . So~za Mau-

Discussão unica do projecto n. 188, de tmr:o, vmva do tcn~ntc h~norarw do. ex~ , . 
1901, rela.tivo. á emenda do senado ao pro- erc1to Heloodoro Avclmo de Souza Monteuo; 

··· · jecto n. 171 B, . de 1900, da Camara. dos Discussão unica.do proje.cto n. 191, ele 1901, 
Deputados, que autorizq. o Governo a man- concedendo a D. Amelia Cavalcanti de A1bu
dar pagai' ao capitão de fragata honorario e . qucrque, viu.va do capitão de engenheiros 
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Antonio Cavalcanti ·de Albuquerque,. uma 
pensão mensa.l <te 100$000 ; · 

3"' discussão do projecto n. 46, de H.lOl, 
autorizando o Poder Executivo a abrir · a,o 
Ministerio da. Guerra. o credito extraordi
ni:1rio de 4:225$800, para pagamento do or
denado a que tem di.veito o almoxarife do 
extincto Arsenal de Guerra de Pernambuco 
João Climaco d.os Santos Bernardes ; -· 

2a discussão do projectp n. 160 A,. de 1901, 
conferindo privilegio para pagamento de 
divida proveniente de salarios do traba.
lhador rural. 

Vêm ü. ~nesa as s·eguintes 

DECLARAÇÕES 

Declaramos que, si estivessemos presentes· 
á sessão de hontem, teríamos votado a favor 
do parecer da_maioria da Cornmissão de Pe
tiçõ0S e Poderes, relativo á eleição do 
p~'- -

Sala das sessões, 28 de setembro de 1901. 
- tl?·bano Santos;--:Luiz DomingLtes. 

Declaramos que, . si estivessemos presen
tes á sessão de hontem, teriap1os votado 
pelo paeecer da maioria da Commissão de 

. Poderes, na eleição do Pará. 
Sala das sessões, 28 de setembro de 1901 • 

-Barbosa Lirna.- Diogo Fortuna. · 
Levanta-se a sessão á l hora da tarde. 

riato Mascarenhas, l)'ranci;;co Veiga, Jo,3é 
Bon i fa.cio, João Luiz, Monteiro de Barros,· 
Penido Filho, Espericlião, Bueno de Paiva, 
Alfredo Pinto, Francisco Salles, Leonel 
Filho, Antonio Zacharias, Carlos Ottoni, Ma- : 
no2l Fulgencio, Mayrink, Olegario Maciel, 
Rodolpho Paixão, Latnartine, Miranda Aze
vedo, Fm•nando Prestes, Dino Bueno, Costa 
Juniór, Adolpho . Gordo, Edmundo da. Fon.; 
seca, Cajado, Cincinato Braga, Alfredo Ellis, 
Hermeriegildo de Moraes, Teixeira Brandão, -
Ovidio Abrantes, Lindolpho Serra, ·Carlos 
Cayalcanti, Paula Ramos, Francisco Tolen~ 
tino, Victorino Monteiro, Aureliano ·Bar
bosa, Vespasiano de Albuquerque e Diogo 
Fortuna. 

Abre'-se a sessão. 
E' lida e posta em di:3cussão a-1'cta. 

O §r. .Hei•edia. de Sã (sob1·e a 
acta) ·-'-Sr.· Presidente, pedt a p·ü wra, em 
primeiro loga.r, porque. a acta lida hoje na 
Mesa me dá como ausente na sessão de sab~ 
bado, tendo cu coinporecido aqui a cumprir
o meu dever. Desejo que se faça neste seií" 
tido a 'devida rediftcação. Aproveito o ensejo -
que se me o1ferece para fazel' uma recla-: 
ma.ção, de todo proceàent3, quanto a.o fleslo~ · . 
camento que te!Il soffrido, na respectiv,~ .. 
colloc:tção na ordem do dia, o meu pl'ojecto 
em relação ás etapa.s, que t~m cad<t dii1, ido...-; 
mais :para o fim da ordem do' düt, dando-. 
logar ·a outros que absolutamente nãJ teem· 
direito á melhor collocação • · 

O projecto ·sobre ll.s etapas. dos offiéiaos<: 
da armada e do exercito não é projecto de'• 
interesse individm~l, é antes de interesse':' 

109" sE~SÃO EM 30 DE sg-:'EMBRO DE 1901 de duas classes c deve merecer a atten-· ., 
ção do Congresso, tn.nto m:ds quanto clle; 
·tem por fim rcpt•imir os prejuizos que>. 

Presidencia rlos S1·s. Vaz de 1l:lello (P1·esidente) :a.ctualmento t~em as classes armadas da-
. e Ca.rlàs de Novaes (fo Seo1·efario) ., Nação, projuizos esses corisequentos dq forne· 

cimento, que actua.lmente é feito ao exet•cit.o. 
Ao moi6.:dia. procede-se á chamada; .~ que de generos que soif1·endn reducçõcs influem · 

respondem os Srs. Vaz de Mello, Carlos de para que haja sem motivo plausivelalt6~":: 
Novaes, Angelo <Netó', Agapito dós Santos, ração nessas mésmas etapas. · 
.Luiz Gualberto, Gabriel Salgado, Hosannah 
de Oliveira, Serzedello Corrêa,. José Euzebio, V·. Ex. sabe que quasi diariamente 1nc,'.;'·, 
Guedelha Mourão, cunha Martins, Nogueira estou empenhando para. que o meu projecto;\ 

-Accioly, · FredericQ Borges, Gonçalo Souto, sub1, tanto qua.f!to possível, sempreterir ou~.,·~: 
Tavares de Lyra, Pereira Reia, Lima Filho, tros e; sendo assim, não posso de fórma ai:.:.:;:: 
Silva Mariz, Bricio Filho, João Vieira, Julio guriw. concordar em. que clle por sria. vez-=: 

· dJ Mello, Estacio Coimbra, Elpidio Figuei- seja preteddo pot• outro:- O que acontecº~'' 
.rodo, José Duarte, Epan~:inondas Gracindo, em relação ao meu peojecto, acontéce ein' 
Raymundõ de Miranda, JovJ.niano de car- rélàção ao do Lyceu de Artes e OfficiQs, que? 
valho, Rodl'igues Doria, seabra, Francisco tem sido· deslocado para :se preferir outros,~ 
Sollré, Manoel Caetano, Eugenio Tourinho, con:o, :p~r exemplo, o qu~ se refere ao abas.~·) 
Satyro Dias, Al':'es Barbosa, ~dalberto Gui- .tec1~p.enuo de ag~a. da c1dade de Belém, J.lP:.-~ 

· mn.rães, Hered1a . de Sá,· ll'meu Machado,· Para. . ~"'::~: 
Raul Barroso, Julio Santos, Martins Teixeira, O SR. SERZEDELLO CoRRÊA- Parece que- ' 

.. Oliveira Figuei~~edo, . Theophilo Ottoni, Vi~ os pNjectol3 13obem na o~dem de collocação~·-
· .. 
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na. ordem do dia, couforme a influencia dos 
Deputados que os aprcsentain. 
. 0 SR. HEREDIA DE SÃ-Esse projectorela

tiVO ao Lyceu de Artes e Offidos foi prejú
dicado por um de menor impormncia, natu

. ralmente porque alguem int1uiu junto da 
Mesa. para que lhe dés~e esslL collo~aç~ã.o, col

- locação que V. Ex., re'éto como é, não lhe 
daria si estivesse presidindo aos trn.ba.lhoil 

· m~ occasião de organizar-se a ordem do dia. 
. Faço esta-reclamação esperando que v. Ex. 
_ não deixará de attendel-a. · 

O §r . .João Vieh:;.a (sobre a a.cta) 
S~·. Presidente, não: co::ltumo importunar 
a Mesr~ Q, por isso mesmo, venho fazer uma 
reclamação. · 

Fui autor de.um projecto que vem des
de a metade da legislatura passada e sobre 

' o'qual a respectiva commis.:>ã.o deu parecer 
fa.voravel e muito honroso, sendo o mesmo 
projectJ approvado sem debate em duas dis
cussões, ainda em 1899, isto é, na ~egislatura 

· a~terior; em seguida, na3a discussão, foi vo
tado um requerimento de-volvendo de novo 
oprojecto á mesma commissD,o, mas, ulti· 
mamentG, a Commissão do Constituição, Le
gislação o ~ ustiça deu parecer a.conselha.ndo 
a sua adopção, apresentando emend.Ls sobre 
pontos secundarias. Este projecto figurava 
na ordem do dia e foi retirado della, não 

· se1 por que razão. 
O projecto é de manifesta utilidade publi

ca, de interesse para a adminsitração da. 
justiça. 

A minha reclamação ó a seguinte: que V. 
• Ex. colloquc ele novo e:-~so ·próject,o, que tem 

o n. 103 c quo (\ do corl'ente anno, na 
ordem do dia o ao mesmo tcmp() coHoque-o 
do modo que ll08KU. ser vot;ldo nesta sossã.o 
sem protcri(}ão das leis annuas c do pro
jectos -porvon tu r a de maior utilidade do 
que este. 

O Sr. :1:-~reaidentc - T01ba.rei na 
·'devida consideração as reclamações do;) nobre~ 
Deputa.uos. 

.-' 
O Sr. Bricio Filbo- Sr. P~·osi

dente, o passamentt) quo ante-hontem tive
mos de lamentar, de um illu:;tre ciJadao 

-- cheio de serviços ao seu Estado e á Repu
blica, imllCdiu que eu fizesse a reclamação 

, que ora formülo. · 
·.Desejo sabe1· si figura con:ügnado,na acta de 

27, o desagradavel incitlente que se passóu, 
por occasiã.o du. votação do parece e sobro .. a 
eleição do P<mí, e desejo sa.ber, porque, si 
não está consigna•lo, cu qnoro (1ue o tique·, 
como romoYso áqucllOl:l que o provocal',un, 
hem como ensinamento a. os. víndOUl'()S, _ 

Orava o íllustrado rep1•osentanto do São 
Paulo, o Sr. Dr. Miranda Azevedo, o dts
corria. áccrcn. de assumptos relativos ao sJu 
Estado, qu~~ndo V. Ex., do a.lto dessa cadeira, 
o convidou a interromper o seu discurso, 
p<tra que se procedesse ás votações . 

O que se devia votar era o_que constava 
da ordem do dia, Í;)to 13, o projecto relativo 
a auxilias dispens .. tdos ao Estado de Sergipe 
e ainda os rJqueriw-ento~ apre.•;enta.dos e en
cerrados em :;ossões anteriores; 

UM SR. DEPUTADO-Materias todas oncel'
ra_das. 

O SR. Bru(iro FrLno-Quando um Deputado 
está discursando, está com o direito de levar 
-por deante o seu discurso, dentro dos limito3 
da ordem do dia e dentro das determinaçõea 
regimentaes ; a acceitação do convite para 
interromper a sua oração é simplesmente 
uma gentileza de sua parte, uma deferencia 
para.com a Mesa, porque nadê1 o obriga a in~ 
terromper as suas considerações. (Apoiados.) 

Nessas condições, Sl!. Presidente, só se 
pôde aproveitar ó intervn,ll:). da oração· 
para votar as materias encerradas. 

Ora, não foi isto o que se passou. 
Ao acce(ioi' o repl'esentante de S. Paulo ao 

convite da Mesa, nós vimos que, em meio 
das votações que estavam marcadas, levan
tou-se um representante da Nação e requereu 
o encerramento da· discussão do . parecei' 
relu ti v o á eleição c).o lo districto do Pará. 

Já não desejo St\ber si assistia a esse Depu
tado o direito· de fazer o pedido que for
mulou ; o que pretendo é perguntar si o . 
alluuido parecer estava em discussão e si 
novos moldes estão taxados para os encer-
ramentos do tli~cussõos.· . 

O Su.. SEIÚ!mELLO Con.n.1~A- Para isso a 
Mosa não tinha Reginwnto. 

O SR. B1ÚCIO F1r.no - Desójo saber si, 
interrompido por esso modo o discurso do 
illustre reprcsentn.nte de S. Paulo; tinha 
cabimento o que solicitou o illust1•ado Depu
tado pela Bahia, o Sr. Seabr11, que, não sa
tisfeito em assim insinuar que se encerra.sse 
um debate ainda nãó·prindpin.do, pediu mais 
a Pl.'efereJ;J,cia para o voto· om scpal'ado, ela
borado pelo Sr. Tu.va1·es de Lyra,e finalmente 
propoz que a vo.tação fosse nominal'. . 
. A pergunta póde parecer extravagante, 

mas é nocol:lsaria, porque tambem fiz um re
(luorimento e não.fui attendido- p01• V. Ex. 

Ha arrui dous pesos e duas medidas~ Peço 
que se evidencie que, de um lado, os pedidos 
feitos pelos Deputados govet•nistas teem uma 
soluç~o _e que os podidos dos Deputados da 
oppo))lçao tecm outra. (Apoiados e não apo.ia~ 
dos.) . . _ 

Ainlt~ mais: qua.ndo V. Ex. acceitou ore
querimento do Sr. SeiJ..bra, e quando ia. per~ 
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guntar á Casa ·si concordava com o encerra- : l<i devo dizer a· V. Ex. que o pedido de 
monto impeteado, o representmtc do Pará, votação nominal que nã.o foi escutado pela 
o Sr. Serzedello Corrêa, ergueu a sua voz e· Mesa, ape:zar do timbre forte, estridente em · 
pediu a palavra. para eneaminhar a votação. I que sempre f~llo, fui ouvião pela Cam(1J'a, 
Pergun. to: assisti.· a a. S .. Ex. o dire.i.to. de for .. -

1! nobdo peh tachygraphia c consta d. o Diario 
mula r este pedido '? do Cong~·esso. · 

. Elle, provavelme.nt~, ante.'l d<? fazer o pe- UM SR. DEPUTADO-A camara toda ouviu. 
d1do consultou a JUl'ISprudencta. da Mesll., ' . 
lendo, as palavras proferidas por ella tres O SR. BRrcro .I<'ILHO'-Isto causou enorme 
dias antes .deste incidentE$- estranheza, não só ao humilde orador que 

Foi no momento em que o Sr. Arthur Le- neste momento occupa a attanção da Casa, 
mos, tambem rep-resentante do Pará, pedia como âquolles que puderam presenciar os 
<lispcn~i1 do interstício pa,ra_que o parecer acontecimento.~. . . , 
ácercf1 da eleição daquclle Estado pudesse Quero que o fa.cto fique consigni1do na 
ser dado para o debate do di11 seguinte. Na- acti1~ repito, como remorso para aquelles 
quelle instante tratei de e.nMminhar a vo- que o . praticf.l.ram e ensinamento- para os 
tação. No momento em que a .palavra me vindouros. · 
foi concedida, o nobre Deputado pelo Pará .-.Nesta. época de convenções, parece que se 
proferiu ,as seguintes palavras ·: ·«Lembro a reuniu uma convenção especial, onde ficou 
V. Ex. que estes roquerimentos não tcem combinada a rolb.a, custasse o que custasse, 
discussão.» . .. ficando igua~mente combinada a negação da. 

Houve tumulto, prote.3tbs, apoiados o não pali1vra a qualquer membro da ·opposi- · 
apoiados. çã;o, sob quf1lquer pretexto. (Apoiados •. Pro.;. 

Então a Me.3a, pelo seu orgão competente, testos.) 
declarou o seguinte: A cadeira de Presidente da Cama r a é um· 

«Attenção ! A Mcs:t sabe que o requeri- posto de responsabilidades; o papel repre
mento que acaba de fazer o nobre Deputado sentado pela. Mesa é muito alto, é muito im
não tem discussão, mas não pódo negar a portã-nte e, embora eleitos por uma maioria, 
palavri1 a qualquerDcputado para encami- uma vez oocupando esses logares, os repre.; 
nhar a votação.» · , s~ntantcs da Nação <].eixam de ser represen• 

Alguns · Srs. Deputados disseram: Muito tantos de uma facçã.o e só teem. que dis--
bem . . : · tribuir justiça com igualdade, tanto áquelles 

Eup:Jr minha vez disse: «a correoção da que batom palmasaoGove~no,comoáquelles 
Mesa é a garantia dos trabalhos di1 Ca- que fazem opposição <t acção governamental. 
mara.» (Apoiados.) 

' . -E t ~ 8 . p 'd . t . E.si. isto acontoco quando o prtrlamonto está. 
. UM SR. DEPUTA.DC2_ .a e 0 1:, .resi on: d1vtdrdo, deve acontecer tamhem quando a. 
,tc~re~conto_u .~ue nao tmha. 0 dumto de fa Mesa é escolhida., não pela Cam;u•a dividida, 
zer vtolenma8• . mas pela Camara inteit•a., como a.contecen 

o SR. BruCio FIÍ,no --.Puis hom, teos com a actual, quo mm•oceu os no~sos a.pplau; 
dias depois, n.ponas com unt intervallo sos, !J.UO !'oi oloih ·com os nossos suffragios. 
curtíssimo de 72 horas,no instante em que se V. gx. sal.Jo, Sr. Presidente, o que se pa.s
levantava o Deputado pará.ense p:wa gozar de sou ao ser r•esolvida a eleição; V. Ex. co
um direito, 1ial como o d<t sessí'io do dia ~2{ a nhccc osacontccimon·tosquo se desenrolaram, 
Mesa impediu c1ue S. E:c cumpl'isse o !J.Ue .:.l. sahe as poripeci<t:-J que então se deram, as 
conscieucia lhe aconselhn.v<L (,1poiados .) ' passagens quo occorrm~am. · 

g como estava resolvida a. comprimit• a V. Ex. sal.Jo qnc não hoqvo o menor ob~ 
oppusição, cu~;t,ts:-;e o que ~ustassc •. foi leva-· sta.culo do nossa pa.rte para que V. Ex . . fosso 
do. por dca.nto a compressao. (Apowtlos e não collocado nesse p().~to honroso, sa:be que <tS 
apoiados.) . . . hesitações, os conluios, as combinações, os 

Firmado no art. 158 do Regimento, reque- pla.nos de alijamento não .partira.m de nosso 
ri votn.ção nominalpa.ra a proposta do rc· grupo.: · 
pre::;eutante bahiano. · . , Não venho pedir uma providencia, "Venho 

Formulei o pedido, lJasoado, como .se vê, ap:ma.s pedir que fique consigúado na acta o -
em disposição. do Regil?!ento, porque con- ip~iden~e q_ne occo!•reu D?- sessão de 27 e que 
íorme ·declarei na ses:;ao de sabbado, ha 101 um mc1dento bem tr1ste, ~. longe do . que 
casos em que--:nm encerramento· de discussão fôra licito esperar. (llfttito bem.) 
se reve:;te da 1naior importancia, rech.t- Ao retirar-me da tribufla,recordando estes · 
mando eschtrecimento8 que podem influir no factos com magua, com o coracão constran• 
mo<lo de delihcl'í1l' da Camara.. gido, compete-me accrescentâr a V; Ex. 

Nem is~o, Sl'. Presidente, se me fez; nã.o que o c1ue se passou na sessão de 27, com os 
se me deu; representantes da opposição, foi um i\llpe~ 
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trment.o 1 i~pi'1u q1w tl:> l'Ü'[II tJ l 'illH' nto.- d L' .\ .-:s i lll. n o t· ·.dnr n:\,1 ,..,,. R 'I'\' Í i t ti:< \l l tl r.•. 
t' ncurr amenttl n:lo •<tt' ~n.ki t, :s "' deb:rw, n :·to rt t l'~o ex L t' : tY:v~:t ll G" . ,. i<~ll'utu ,-, 1 i ll.! :!. '.l. 
t el!lll di.<C.t t , s à o . · · 

s in:'iü •k 11111 llll ' l•' e-< ~ab~· lc• . · id " JH'i o l ~ •· :~il lll' ll · :'\~o .<E\ ti'M :I oll' !1111 jl0-!idtl tl C t1 b pt' IH it d e 
· · · · 1 L<l i ni;et·no ~l;t C:~111:~r:t '' 'l ' lll 1-l ' llt ~ [,[o tt-;:td •> i n ',e l'.>U t '.Hl o n dr qnalipl tl t' t •lll' l\ 1 liH'Íf 1' I1 \ C, ;~ 

· 1 l 1 [ d i .l l'i.'l' L~ lltll :S \· • ·Z~\~ . { Trrh'f'rd · ~' t ' i ~t Pi/ I J.\' tt 11,' i"-l't'' Pf' tt o 1 11 qn:t :\,'. pn: u: :<~e l'Jl tl'<ll' t\Jll , ll · 
· 1 .l f t'3 ~ () .YJ'. JYrf' .... 'Ú/e,d,• 1'·'c'l' t " 1'' (ltl(nr:;d, / Yl\ a .~(,hl'ü ~t rhx i<\o ct lH' OI~ ' l'Íl'. lll'ls u..\ nm 

<'<1 $0 a 1·,.,-;p<:'i l o dü ,111:-d 0 r,_1,gim·Jil tü Ji8p líL• . \~~ ignaLt, para qnt' t'd !l>t" •lu' .\nn:tt'' iJ IH' 
O.> h OIH':tdO ' llWlll i >l'tl~ d:\ IIIÍ II UL'Í<l d i l' Í!.!' ll l 

CXpt·ü--':la !llC' IHG. dia.l'i :ll!lt) lll<~ ;t ,: lll:l i:: ,·, •ht; lll t' ll I L'" q J ,_j l l l';: ~ tu-
0 Sr~ .. Sr;Rzt:nr:LLt1 C.lHHB.\-Com tl cxpli G~1. ri a s eon t q.t o < ~ .. , .,,I'IW th l{ep:t hlic:t, ~L'iil 

o ]l i'tH' ..:tli t ll•:~IHo d t~ a.n t.e- ltoiHClll ! Dou;-; }lc:;o:> que :t m:t.iol'i<t 1.1.~ in ·.;.-•t' l'OHtpa. 
e ,[na~ lllCLli;la~ . (.-lj>oi<!dos.) EtHt'c• t<ttHO, lllll ll t• •lllbt•ú J:~ m :t in ri:t. ' ' 

\) St: . l'I:.Ei'IDE:\1' !·~ -:\ .\ [c.~:t nitn di~c U LP : luu ni lrlo• <ll'êl.l[o,· . t' ,;T,; i. na Gt·i i'IJ!l:t. lt:l. q11 i! ~ i 
t•St.;i. cl nfeodcndcl o ~cu }Jr oee•hmento . lll ll:t it ·l t':L. , ·on ~ l : tr. t t •lllt •iil · int.t•.:'t'lllllpid · •. 
o~ 1n·ecc(k ntc.i da Ca.mar:t <to no s tm t.ido ati.tll ,[,• t•x pl i• : •. t· t•m q IH' d ~ ~P· ~' i •:à•-' r.·g-í lllt ' ll · 

da cleci.,?io w ma,La pela .\lc-':t. t' o,:r.~t ni'iu pt·c tal~'.' !'.l li• Lu .l l_Ja t·:t J\··• l ll.'n•l ' o t ':t t.:< !l'l':t m c o t" 
CiS.1 d ._'lllOO~f,l'i\1' a SU:l illlj)l~l'Cial id ~\I. [ U llôl ,[j. th dt-' L'I':"~;-Lil . 
recçào ti o.:; tl'a ln lllo;:; da Casa. (Apoiw los!] i iti ó i .-\ ,·.n ··l ll ôlr i.er olt• !ll U~j.-; ), [';l.d.u '[tl l' JII'O ' ! ' l] o<:J 

Gp oi<!rlos . ) , ' tlu ;u:.- tll'do t.:Oiil t> R v g lllll!llto. l'l'•JllO!'C Jl,Jo ll <t 
Do ,jnizo or:1. c•XLernado a ~ m l'C.>pc i ~o p:'.~ l o ht>l'a d:u \'i)t t ç i'te>, ·-:h ura pt\J,Pti;~ 11:rra l'•' 'l >l!' · 

Sr. Dopntél.do Brido F'i llw , elb :1ppolln, p:t.t':. t· ; lli ~DL>) :.: .•k tnl· u t·.<rw 1h or,[t~m ,[ ,l d ta. d' 
o tl:• . JU'il m \0 ::-: 1• . D .I_[HH<I'l•J li r ic io Fi!11n. pn~ic'n · t ll-: l i t _ e düf' ll<'< l' t' :ll!H ~_!_~~ , , ,_, , •'·II •.'. IITil 
( .-:l; "'ft-le.:; . ) JJtJ·tlto d:t dt ,;t; H;<;q o , [a l'·k l•;an tl•J f ·' tl!Si l' td<~ 

O noht'•-• Dnpntad" T. t\lll razã.o :tpi>.ii <L > c111 du P :u·:·L. (.i1 11 i l o 1!,·,,, ; " ' ' 'ÍI•' f,· ,n . ) 
n ma p:ü·tc de sua J ·ncl<llna•~i'íú •.. 

OSR. U1ucw FrLH•I-Somp t·o tn ttll •J alg 11nt:1. 
c nt~i/1 . 

() S tt . PllE.SlDE :'\TJ~- .,, i:; !;u 0, qu t iÜ u ~lO 
Jtio t.n· :;itlo a l;tcntliLlo pela 'Ic:>:t n o suu l l(;
dJd •) tb vota.ç·:'io J :o nlin <~J p:1.r :t o T ''~'flt : •. l'.i
Jn ento d.c on,~.:l'l'il.lll f:~nto: 1k 1·n , p•.~n•m . cl t ~
c l::tl·a t· ao nabt·c: Dt:pttt :J; lo, C·llll a lo:,!•L'L•ln 
quo m e. r;;u·nr: r.(:J.ü;:~. , IJII O rdio OttYi c• ~üll 

p erlitln, pr>iS, !lo ~on1,rario , tm·i:t imme
diat :unntlt n snlJinctt.itlo <t Yut us o SCtt recllw
rlmon t•J . 

~) S1·. Süt•zeclello <.!': o•·l·(~a 
( jJ1 ( í"U HiJUJ e:• .~ll/ ~·(~11•,'•70 j )f 'SSno/}-~1 ' . J ll' ! ~ ·~ i.d .. 'J1-
i,e, V<l llhn ~i. h' i b llrl il · p: tt·:~ p c tliJ · : ~ \' . i·;x . 
u m't ll.':p!ie:v)o . 

\ ' . L•:x., no ei<JI' :trlo c;tt·l!'<)\, ,t.Ll.W t ' XPI'ei ' . t\ 
~P lll rlu I' l•.l:t ll <'.n itH lJl ;l , o p t•itn:>i t'ol in r .• >i' p r.· !.: : 

d.J l~ ú :.!ill tf.~ nru . a .~ d t•( j~tit• :-:: d t~ \ '. l·:x . t l l i \~ tHll 
['Pio llll'IL>'i f'; t:é. ~ l' .i ttrbJit'l tol,·rt •·i: t, )•:..n \ -. 1-: x . 
111(\S I'tlO, jl:l1':1. ;1 \ ft•.< t 'JII(' l't'] il'•'S .'n r.:t. o'< I• ('l lll' 

ts~u q tW ' li I tl.,sejl) qur: V. Ex. 1 >lf' ti ú n 111:1 nx
plk"·(·iio fi.n'lll<LI c c:tr.cgtJ l'i t·a :t 1·espei L>J d ll 
i nc ideure lt:tl·i.do ~· Jl>t'e ;~, r+· i·:•l " ll <i i':t.t-:.í . ,j ,. 



SESSAO E M 30 DE SETEM!3RO DE 1 901 

mo<lo que ~c s:úb:.L o Wt?, do hoje mn di:1.nto, I er_!!lH t.itnido r::-:sc; prin r:iJ1io _ s:.d ut:u· . com _iro
dovonws e ]JOdemo:-; lazoe nestn U:umt, t':L. ma l1:1,l'<J, u,-1 no>:s r,s I'<::õolflr?Hl;.; e dclJIJor':,ç:oe::: . 
(i\poiwlos .. . 

Sr . ProsiClonte, uf(o c:> l;()u longo de a<:COJ· 
l;tLI' u, intm·pr c t:tl;.lí.o quo ' IOLt o nobre licp rl
t<tdo lJcl:ê B:J.hict a respeit•J do rc•ruerimontos 
qnc nií.o toem diseu:<~ii.o, cmbm·~t o ltcgi
ll1011 G() fnllo em dis :ns ;;\,,) do I'fl<Jur:l'imont o c 
nti•> em 11111 debato I[HO 80 tr:.LYO '" ro~JH.l il;o 
rlo morlo po l' flllll :-~o dnvo voi.:u· osso mesrno 
l'O(lttüt'imon l;o . ::i;\o COU:'ét S dísl;incl;a,) . (;lpma-
dos c apartos.) · 

l\l ;ts não r:wo c:.tbod<tl disl;o. 
O <pto lliiOt'u, ;qwz:tt' dos pl'cccdontes c -:.La

lJt:lcch!os llOl' c ->sa. llwsm:t i\lo:;:t om sen::tdo 
coutr :tt·i o :L dnliber;v,::'tn qw; en t.c:nd.nn rla,t· : .~ 
JW'llüil.o d.o pa.t·m·.t:t· ll;t eh: i,;i0 n<l P :tJ·;L 
(al"'rlt's), o IJ ur: dnsPjo :nht:I' ( , si. u;-;~;1ndu 
lllJJ ih:JlltÍ:ado n:r, ll'iillliW, p:u·;~ nma n\pJi,:n.<;:l o 
pt ·.~:'t r ; d, lll l:tll<ln niw ln " '·'llllt pÍ<J rl oc:l<.LI'<tdo 
O!ll rJi:cW.llSSiÜJ (~ iL i\[o~~L Íll l.l :l·r <r ill pO (J.'iSI.l 
Depu L:~do p:u·u, p r·nn;•ler-st: á, rota•Jio de rrt<L
Üll'ias o 11 etn'l' :tuas ... 

o ~1:. C .\.-;"fA:\0 no NAscnu:xTo - N:ío 1] 
lle nuiPJ'ia p()r ene(H't·:w. 

O SR. St·:ni.IWI·:t -1/J CotutF:A- . . . 1!0 ma
terl:t j;'~ (JOCOl'l'lLlÜl, 'i Ú .lkit.o ; 1, (llln.] CJ III)l' 
l>cpnta<Lo petl i.I· o (lllect'l';wlnn i,o d.n m:ltel'i:t 
'llle nào ..,;; tava em d.iscnss.i.o . .. 

A r.uuxs Sw; . lJL!TTADo-; - !·;~ta é q uc ó a 

O St•u l:,.re~!dea~;e--0 nohr·c Derm
·Gado 1lcsnjn, S<tbnr si No podi:1 ou uúo l'O<lUe
t'GJ' o enciJJTmuento do }Jrtt•ocm· n. H ;;ç ·1 

() S1<.. Stm zrWJ::Lr.o Cmm f:A-N:r.s f:ond. it:r.íns 
crn qrro f•Ji. li-}Jr i;Sun t;vl(J o;tc vr~1lido ele 'on
eer'I'am._·:: .r1, núo csbndo em rl iseu ~~ãn o 
JlliHtno pn. :'f!(:,n· e t.e11do :.;'id.o in tm·eomp ido 
p tlf' V . 1<x . , l.di.I H d r~ :'li.! -p rflr;f~due :t vot atJi.o 
r.Lts Jrl iLt " l'i :r,,; da. u. dr ::'fl d.r : d i;r,, um DcpULii.dO 
r111e e.owva com a, 1: davl'a. 

O Sr. I"'I"e!>ii dente - lUJo;pontb n. 
V . l·is . r.:om o IU•g itncntrr e crm1 ::t. ui·rJ.mn do 
il.in . O i_l l ' f J.Í<~e !;u :.~ l;h :',Vi l,--:::e em diseus'; c•r c J, 
M.c:,;a, ti ll lm itllll l lllc i.ado "~ ordem d rJ dia .. 

() Sn . Sistczr: L•LLUJ Co1w b. - XãiJ •i ·ver · 
dadB . (!1t·otosf,l s ·,:eft,JJitenfr:.s . jSr)~~í1t- o:~ ty,-, ,,~ 
JHt.n os. O /)';~. J)rcs-irlt:n l c, "i'f.}r:lt~ 'tna o, r.~ l teuçr?!J . ) 

O ~r . I ... residente }c :\Ir; '''· tinb:1 
aHnun··iado :t, or·dmn du d .. iu., tan i u qr1c.; .h dr.
(:.l<U·ou ]lO I' Jn ; t, i~ de UllliL YOI- IHlS \a C~L ' [J. 'J LI\: 

;1~ Cx plk: t•;(ic::i jH !~SnctUS :>C d<tf'Üm ll iL OJ'd i~ !H 
do d üt. n " ' r;u1i'l" a dlllit.i,idu cxpl ie:>.t;ur;c; pns~ 
sun,o.: :Lnt > ~:.; do <t l llHtfl < r. i.~td il. a OJ'ilcm do d io, . 

. \. .\i t:':L, vort:mt•l , annnneio tl :J. ordem do 
d.ia. (. lpartcs; protestos .) 

lii!Cs í;;l.o. (Trocam-se ;ngifos apar lrJs. ) A \ les:.t não pôde entó r· em tli:-:eu~são com 

(1:\ fiM · IJS nuhr c·s Drputado:>, p rohiho-llw o R ·gi.-
O 0n. Sr:Ju r':lll·:r.r.o CoJuu~.\. -- · · · - 1nun~u , e,;ü~ apen:.•,;; rt: . .,r"JundL:ndo ~t }H'l'<.,_·.·n t;w, 

terh ni~u eJi! 1leb:tte. f rgw 'o1. o 11 o b m lJc:p 11 •;é,do . 
O l[UC o H.egiuwnt.o d iz, Sr. Fl'eSi•lent.n, ,; A Me:<c tinll:L :um:.ncütdu a ohL·m do di;~ , 

qno, ri:tdo p:Lt'a cJí.-:e :t;:;.-; iu qll:.ti•JUé t· ]Jl'O.ÍIJL: l;o , IJ!l.u ul<J l 'Cd!ll ;1, fJJ !:•.\ t·,c o Sl' . JJ,;pn'.a •lo 
on csttLbc lccida, e'i;'" r.li,;e ll~ .•. ·:\o , o litopil&ado }lf<l' S. P ·lllh IJai'·t tnn~ OXIJli ·'Jr·l.· J T ,.. , a l· 
tem ) dil···HI de IJl'Opü l' o r.nc·c J'l' ' tTl11'11 hJ !l·· • ' ' ' ( cL , . li , • ' J~, u ' 

' L J .~~ . " · ' . < · ,.'' nfto tlet.:Ltl'<tl'<t rp w e ,tn.YCL C!Jl tlbcn.-- ,lr; o 
n~c>;ma dt.-:<:n~s:t~1 o q~te os~e rccl'tm'JlilCth<J , 1Jl'Oj1Jc l.o, mas tin!r.:J, annundado a oniCJu tlo 
nao tr;m rh::~cu~san. .· tl .,· ~·· rlt• ·r. ~ cor·t , ... Lv·, e J·tll.,l.lll 'l.l'l. 1 0 '"' 1' ··• 

l . - t · l) . -· ' l I I' '" . "' n• ~ "' ' " ' t . I e J ' -' ' l ' "' A t1 elÇU.tl to i1l'iL lt:t,n CSvil,\'<1 e m I. O J<t ,o, a ui CUS'et•J u 1 P '1.l' 'C"' ll LJ·) ·-
Ml'Sit n;lo ltO.\' ÍiL :mnruw i.;ulo :i di:;c u~s;lo t.h o . o< . ' '. L: [) , . • . -· 

p;:u·eem· so!Jl'e nsla ele içií.o (apo:·rulo:;J , ao VAtUo~ 8R~ . DEPt.:TAno,;-::.I a:s nito c~ i;;J,Y<t 
CIIJl/,l'<bi' ÍO Ílii,C l' l'Olll]JI:t l um lJfllHtr;arl o quo C:S· Clll dÍ' (' ilS.<fl.o. 
tn. v a fa lltwdo , p:u·a nl il<L m:p I iear;;'w pe .. ; :>u:t l 
ali IH do eun.;c nr,it• tlUO .~c pl'ocudt;.:se ;~ ,·u
ta<.·:i:o da-; tnütWi:c~ enüut'r:ttl<t . .: . Pm· col i:'U· 
g uintc o que t'II pol'gunto a. V. Ex. ú :;i <L 
i\IO$ét S:tJ1l~eiUJW, OSII! ]H'<íet;tli m Cll l.O C ::iÍ, 
de !tojo um ,[e:wte, qnalrJ.rtnt' De('t tí adu pJirln, 
in tur!'ompid.•J o tl iseru•::;r) !ln um tH tbt ·o sol.1 
(jliithptm· JH'l'textu.J imLil' o oneen:unentu •h 
dis: · u~~iw de 'J rJ<d!JllC.t' pt·uj1:ctu. :Ju.i<l elle 
d<:. f]ll e natll l'üi.<L t'ul', ;ünd.ét n;\o d t•c lcc]·a.J ;, <L 
d i.:;,;us.;:"rtl . 

lin:<njo OltYit· tln V . Kx., eo l!l iL t't·s pot H:tl>i
li üa.tk do ,;eu <" ,ll'if" , C<i!!ll :c l'Pspotts:tl •li i
;];u l , ~ d:t 11 1i~~•"ú; q1H'. d: ·< l\!ll r~~~ n!, :l, I!Pst: l ~ · a 
d.c:ir<L, L'o rrt I ) t ·:~pil'il,o du j ihti <:a 'l'W ;! , · ~~~ 
pi'esülir :L t;odn~ :t~ sll: t~ d P!i. het•:t ,:iíc~, s i i::! '" 
:::;e pórle faw c·, P ~:>i, '·"-' l11 •ju um tlca 11 te , L" V ~ 

O Sr: . P.RESllr.lc:\'J'E - U 11w. t:Oits;., · ü 
~~:> ti!.t' em rlisett.SSfiu, ontl'a co t t.~;J, 6 :tl •r ir-.;;; '" 
disen;.:s<lo, sàn con~m; dil'i:l':<ts. ( 11,!vk- .) 

O Rogi munto dispuo que se lWBs:t n~qUt'l'm· 
nnCPl'l'•Hnento de q ttal<.[UCl t' pl'OjflCW em 2'' cli.~~ 
euss:\0, mna vez q uo :;;"bt·e e.lle so ;;e :lli:.,m 
prUllUIIC.ÜuJo dou,; Ol'it ·]Ol·t-o; j;~ oC 'i.Íll ltam 
p l'Oilll lh'i:t(lo _-;;I ·os o "{Jl' IJ.i; •,:io t,~:i:.:1,\~a ll:t LJL':i
JJlU.i.r:t p~LJ ·t;e d_;t nPd( \l il d.- di -~ L j_)i1. ;·;t. -~ ~ -~- l' di)~ 
c n tid.u . 

l )u t·t.:;~ !J~;, ,, _p rli ' IH' í\ ' J-::.i:t ._: d n-' Yu t;; -,_.; ·ú_ ~ ;, q u :d~ 

tp !Ul' iL qnr L;H!u . T l t'-. • Jl 1, ~ ~t:-:'i .~ -~- C' u di
l'i'i ! - · ~ d l~ ;qll'(\:'Pll t·;u: l' e! llt ;y;·L :H' n ~u p .:: ~ ! i n ,·{u 
i tr\'el-.-::"tu th o t·ck:tu do ,ua, Ul' .':(<'i'ici:tn i'i'êl'<'~ .. 
1 ·:~n cías. p(>~J c ígnaln teutt.~ l'ccv:t~~-;c i' d t'lJ (·- ·~- i·~ 
l'<l!ll l)ll r u , [._. ll lll:l. d f.-L'US.-'<Í.O . 

..... 
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" o Sn.. SEll.i"J·:oJ, r,r.o Colutf:A - ;1!agnifica c qnc a.:•;im sendo, niio IDdia censurar 
hermencutica (aw trles). 08 repnhlicanos que apoiar.1m o m;1rechal 

Doodot•o c o ministceio Lucena. 
O SH .. Pn.J::SIDEm'E- 0 nol.Jrp Duputauo pela. lle.>pJndendo, disse P seu nJ bre co.lleg.a 

Bahia podia requerer o encerrarp.en:o da que si o Sr. Barão de Luce~a tivesse.accel· 
discussão do parecer; assim como podw. fa- ta•io o apoio que lhe offerecHL o Sr. Campos 
zel-o a respeito dé qualquer peojecto nas Salles, S. Ex . não acompanharia o seu par
mesmas condiçõc$, desde qüe o Regimento de . 
iuodo .altrum a isso se opplinha, desde quo tidq. • · · - d. b D 
nenl,uma de suas disposições impedia-o de.fa- Folga com a declaraçao 0 no re ept~-

"" tarlo, de quem não esperava conducta. dl-zel-o ( ncw apoiados) . ·. versa . . 
O nobre Deputado qu~r dizer que havi~ um Agora vae .Provar o quo afP.t'Juoq c~m re-

or ador na t r ibuna. c que, por c<inseguwte, ·ração ao t elegramma do .Sr . c~uop_os SaUe;3. 
a Mesa não o podia fazer? Citou de memoria os termos do telegram-

A Mesa podia. fazel-o, primeiro porque i:na ·do Sr. Cttmpos SaUes. . . ~ 
tratava-se do uma.e:\plicação pessoa.!, que é Uma vez, poréni., que o nobre Deputado o 
por sua naturcz<1 uma discussão ligcü·:1, I:a- Sr. Costa. Junior refeee-se de novo ao caso, 
pida, um incidente; não se tratava da dts- o orado!' leril. um artigo do Sr . Angelo Pi-
cussão de um p1•ojecto, de um parecer ou t d Fed l br d 
assumpto semelhante e mesmo que se . . t. t•a- ilheiro, já então Depu a o ' era , pu tca. o 

na. secção livre do Estado ~e S . Patdo, on~o 
tasse, p.adaimpedia que fosse o oraucn· mt~t'· se ih,zcm positivas referencJas sobre o apO_!O 
rompido para se votar c por e..,;sa occasBo ol:fcrecido pelo Sr .Campos Salles ao Sr.Barao 
votar-se qualquer r equerimento rcferen.te á de Lucena. 
ordem do dia; segundo, porque o encerra- O actual Sr. Presidente da Rep. ilblica 
inento só não póde ser .l'equ.erido e.<;tando o 
orador ria tribuna fall<1ndq sobre o assumpto, jamais contestou este a rtigo. 
cujo encerrauiento se pede; o que não se A um aparte !lo Sr. Costa Junior pedindo 
dava ria ócca~ião . . . . . os termos do ~elegramma, respo~de que o 

Assim, nada impedi.a qu!l o Depútàdo qúe · a~tigo . do illustrePeputado do lho Grande 
i'allava para umae:iplica.Ça.G P.cssoal pud'esje nao fo1 1mpugnado. 
ser interrompido par~ só proc3det• á votaçao Emquanto não fôr .. contest:1do. o · que se 
o que por essa. occa.smo se vo tasse o roque- contém: no artiao que -acaba de ler a sua.<J.f
i•imento de encerra.mento. (AJ10iados e ncro firmativa. está de pé. (Muito bem, muito bem.) 
aTJoiados ,· apm·tcs . Soam os tympanos . ) C ·ma. . o" ·,

8 
. Carlos Ma·

1
·cel / 

cc.- . · • · omparccem l <> o., ..,t , . - • 
qrei? .que o no!Jr~ Depu tado deve estar lino, Albuquerque Serejo, Sá Peixoto , Indio ~.9 

sat1sfeito com a cxpllcaçao da Mesa . B.r.azil,, Lniz Domingues, Chdst ino Cruz;Jôao 
VozEs-Não :1poiado ; não cstamo.s., Gayo>o,-· Joaqtiini PiL·ea, _ltaymundo . Ar thue, 

. . · , • T Virgilio Brigido, João L•lpes, F'mnCisco Sá, 
.-ü_, SR. SE~ZEDE ::w CoRRE.~-; ~·> cxp:lca: Seegio Saboya, Eloy de Souza, Soare.s .Noiva, 

çoe:s de V. Ex. n,w me sati-,fizc tam a J~olu Trindadn, Cu.millo de Ho!l;J.ncl.a, Eri\111'10 Cou-
tamente: • _ . t inho, Celso de S:lllza. Gomes U.c Mu.Ltos , Pe-

0 Sa . PRESIDi;;NTE-A i\•Iesa n:\da. mats fez reü·a do Lyra, M:tlaquias GonçaLves; Esme-. 
do que cumprit· o Regimento. ( .. -!poiados e nilo t•a.ldi no 13<mlteira., Pedro P erbari1buco, Alfonso 
apoiados ; apm·tes . Soam os ty~mpt~nos.) Cosb, Araujo Góés, Fausto Car·doso, c.astro 

Tem. a palavra para cxphca,ça.o pessoa.l o H.eh~llo, Nei v a, Augusto França, Milton, 
Sr. Bueno de Antlt·ada. Tosta, li:elix Gasp<tr, Pa.nl ;vGuima:·ãe:::, Ro-
~ dl'igúes Lima, Tolen tino dos Santos, Piuhcit·o 

O Sr. l:lnen o de And t·ada Jun io·r , -José· Monj <~r-dim, José Marcellíno, 
(pm·a uma expf.icaçü:o pessoal) - Seria indeli · lietll'i•pw La.gdcn, ·Nelson de Vasconcellos, 
cado si não a.c-wli s . .;c :w appello qnc lhe f'oi O:,ca.r Uodoy, i\ngnsto de Vaswnccl los, Barros 
feito na. ni.LiÍ11a, :<f!S<;il.n pelo·sen nuhrc co ll cg.,. Pt·a.nc•., .ln niol', I..Oill'Cll ("O l3:1pt isl;n, , Alves de 
o Sr . Co?t:.t .lnn iot· . . 11ei 1:·) . ~ i ~ V:t. t"<t.~ f. t:o . C tl ~t.rHl i o Coelho, J 'e-

il.ffirmon , f.'ltl tli -<~11 1' . ."0 )WOfm'j, ]n hn. di;H, f•P.iJ·;t l.iti1:T., .)r"t;l.r111Ítll flt "ú\"03, f1a.s [ã,n na, 
que o illustrc Sr. Campos· S:dlc:'!, llcpois ue Cunh !. , Adalh3rta Fenaz, Lamouniee Go
so ter declarado em opposição ao St·. Bariio doft·edo, Hemique Sa.lles, ~~qdulph.:t de l\1::1-
de Lucena, telegraphava a S. Ex. ou ao ma.- ga. lhãe:'!,. Eduardo Pimentel , Moreira. da Silva, 
rccha l Duot.l oJ'O, pro:nc ttentlo apJial-os, cn,so Bueno de Andrada, Joaquim Alvaro, Luiz 
o Estn.do de S. Paulo continua;,;,;c sob a di- Piztt, Azevedo Marque,;, Bcnc(licto de Souza, 
l'Ccçii.o polil.ic:\ cio seu pat:tid.o. Alencar Gnimai"ães, Lamenh a. Lins, Ma<:çal 

Aillrmóu mais r1ue o Sr. Cost.a ~ u n i o1· , sol- E~coba t· , Soa1·es dos S:~n to.; , Gcr-nw.no Has
tla t.lo o!Jetlieu to, "Lc r·i:L de acompanltae o c:cu ~ locl tet·, Riv .. cta.via Conêa, Alft'ellu VaJ•ella , 
lJi.i.! titio, si u tt.poio oll"ere ~ ido f•;ssc acceito Campo::; Gi.u·tiel' e Ca.ssiuuu du Na~cimento. 



Deixam rio crJill]J~Lt'r;r:m•, com c;I,I!S:t ]ml'i.iei
J1arlrt, os 1-irs.: Ut·!Jano 8:u1Los, .los(: J:uil.r:lrx, 
Peurli Cltot·mmli;, H.lldl'igne~ J•'cll'n:r.ndr::-;, Art
()"nsto Stwct·o, ~lot·r:iea Al vm:, Cot·nollu ri:L 
!<·onsec;t·, Vm·gno de Al!t·cu, Aug11sto do Frei.
tas, Man:ulinu Mout·;r., !Ji"nyslo Cerqneit':l,, 
Ur;lso dos nuis, :S<Lill]J:tio Fm'l'aZ, J\J:Lrti.nlto 
Ccclll}HJS, l'rwclir•rt rlos Sanr.o.-i, i\nrcli:tno rios 
S:Lilt.o~, Eangcll'ost;ana, E~tcvão Lul1u, Ildr:
fonH'' Alvim, Cartwlr·o rir: Itozenrle, Ner;e.>io 
Tavares, Ar·t.liue Tor·t·cs, Nl!gru:it•:t .T11niur, 
Lillllulpllu Caolarru , Onstavu Uoduy, IJo
mingnc:> do C:tsl.t•u, V:rloi~ rl!l Ca-;tr·u, ]{o
dolpho J\lir';wrlit, l';rulirJO Cal'los, AnLunio 
Cint.rtt, Mn.non! Alves, Xavier· d" Valle, 
.João C:ttHlirlo, Fr<tneisr:o Monm, A11gelo Pi
nlwit•o e Pint,o da l{ucha. 

E, Sf'lll C<LllSa, u.s St· .. ~.: ,\J'i.lirll' Lcmus, An
lniiÍ'i llasli~>s, .\nisi.o rlt: ,\hl·r·.tr, Tlillnt:tz .\c
cioly, Tcixr:it•:t rir: S:i, :\r·r·oxc:JI;,s (;;r.Jv:1o, 
Syl\'io Uonwt•o, l•:du:Hdo lt.:tJitus, l'al'!llri[(JS 
Monl.l~lll'gTo. (ialdirlo Lor1:l;,, S:i. Ft·,·il·r: .. \n
tonino Fi:tllw. llr:llclc:,:iano dt: Su11Z:t, .'iilo 
Po~:a.nha, l\lo11Lr:i1'•> da Sill·r'Íra, l':rrlua lte
zenrlo, ( IliYt:it·:~, r il':t.g<~, ll:ti'IJuS:t Lima o Fr•art
ciseo ,\ l!•nr·:r:.:Lr·u. 

IJlUlJ·:'II IJIJ Jil.\ 

•-• S•·· Pre!!ili(lentf"': dnr:l:tt·a. qur· 
ostantlu c,.;gut:~rlct a. lt'Jl'<trb pt·ilrH:ira p;1r1;c: 
dét o!'dom do dia, Yac-~e p:1.ssn t· á 

SEIH':·W.\ P.\l~:n; lJ.\ ORDE:\1 TJr J DL\ 

·E. annu11ciarléL a 3' discu..;~ãu rlo projocbJ 
n. U:! .\. dr: ll!O I, :llli.uJ•izand • u Uun~rnq a 
cun 1:,•,JtH' :w ci•l:td:\o .lu?~') Pereira llanuto, 
011 ;i, ,;uciodadr\ IJIW ullr\ or·géLllÍz:ll', <~ ga.r;m
ti:t di· jJ<l'IJS dr: r; · :, c; de amortização em 
20 e~nnu.-; 1la qn:mLi:t. 1lc 2.000:()()().-::, pat'·'· 
j'1111 d:r.t· 1'111 \J':ll'njl.l (Sn1·gipe) lllll b:LilCO de 
,. 1.,.,Jjr,u <Lc;'I'Íl'I•];L IIIIIVf'l; (' da OilLI·a,.: pl'u\·1-

rli'iii'Í:I '· 

S:dJr) IJIH: :1. ·,;m .. ;r~, a r'JIH: n:m :r,lludindu, rl rlo 
Sr.·. TuiJi.bS ~Jolil.oir·o, '1"': n:-10 [H:l'rlt'J:I, IJ 
ot•:v[.,J' l.r:l' r],:f'r·~ndidl! IJ CrJn:rn:.':iSO rlu urna. 
;w;II~<H;.iío /'l:ita JIOl' c-;i.r: Jno.-;rno individuo 
fJilf:, 1:um•J rlisso o IJI'étrloc, ontiiu traldra, o 
Sl'. Cu,mpo~ Su,Ues, quando r:rn via;.;ern á 
EuJ'O)J:1, J'ovr:l:1rlilo, pal':t W:lltl't·uir grossas 
SOIJJillas, as rmgoeiar;õc.'> iniciu,das mn Lunclres 
sriln·e o a,cciir·do llnanr:oiro rJu Ik:JH. 

A oeigmn desta varia é, port::wto, o oclio 
do eonfirlcnte deslcrtl ao ora.rlor. 

,\et·r:dit:J, <[lW o prr.:jr:cto em debate seja. 
uma excep,;ão, mas perguuta qualaexcepr;ão 
m:üs justitiuwel: esüL ou a.mn cpw vive a sua 
tena. nat<tl, som uma. estr:J.da rle ferro, ::mrn 
osr;:Ll 11 rl' JS navio.-: r lo Lloycl BrazHeiro, sum o 
mínimo f<Lvor· a. tê lwjc rlispcn.sarlu pula. União, 
rlr•sdr: o J'r•glrrwn ]!<Losado '! 

En!J·,·.c:tni,<J, Sürgipe cl o Sf\gundo ccnt1·o 
p!'orlw;l;rJJ' do a:-::-:ru;:r,I',i'PIIil:IJ o pr·irneiro,guar
rb.d:t.-: :ts prr1p >l'riios do poprtl;v)io o l.erritorio 
<'l!lll l'r:!'rrallil>tl·u.Porrlur: e.-;tc abc.mrlono pcJ[L 
['niào' J•:llr), IJilll no:> suus saldos cconomicos 
tc:111 rlarlo torh :_t Sll<L v ida., todo o sott sangue 
:i gr:r.nrle p:tí.l'ia hJ·:tzilcÍ!'<1 ? 

E' uma C\e,Jpeii(J, mas não tc·m sido tam
!J,rn 11 t(· ]H,j•: execpciunalmcntn rle . .;prot;c
gidu ? 

u jJI'uje,;I<J nirn infringe os )Jriucipios do 
St·. Miuist1·u thL Fazr;nd:l, ao ermtr·a1·io,é mol
rl:ulo nas Lltcuri:ts rle S, Ex.. Em l8\J9,o 
Sr. ~1nrtinho ora um feroz sponccrista o· o 
orarloc rlest:_, trilmn<tcom lmi;eu-o domonstean
do a. ncccc;sirl:vln que toem o:> paizcs noYos 
de auxilias da. pitl'te do Est,ado. Em 190l,já o 
Sr. iiJin isl.t•>~ ,Ja, Fazenda pPns:r. r:om o ot·:tdor, 
~omo se vó do seu r·clatul'io. 

O pr·ojf'cto tom as g:u·antlas J ·mbrarh:: s 
por S. Ex. 

O insnc:c;eB·>o de instittltos lJrLncat·i.os elo 
molrlc; dos rln p1·ujo.:t.o tom sirlo, mn ~ua 
~T.tnclr• 111:tiuria.da t•xplrl!':IÇ;-,, du ct·r~cliLu im
lllO\ l'l: u cr·nd i t,o mui'Pl s<'J Lnm sirlo explo
rado bolarlanwntr• p n· e.:pit:tlist.as. E' o 
e:tso rlu B.u1eo 1b R'.'[JniJliea. q 111: «lllOITeu rlr~ 

() !'0\r. Pre!õ;idPnte- Tem a p.tl:t- lllll<L in•ligo~tàn dr. l'aznnd;ts». 
,'f'.l, u :-:r·. F:w~JI.o Cat'tlusu. O cst:1.rlo d:t htYOlll'.L dn ><11:1 "''i'I':L (• ,]!'st\,lH'~ 

rarlo:·. Sr) ;L <JlWbJ•a di! l·::~nc·u rl:1 I::tili:l dPnc• ~1·. 1~:-tU!õ!(O f-::u•<Jo-.n diz '!118 Jill' lllll p:•rjuizo .'ill]ll'i'ÍOI' :1 ),.WIIil r••nic• , 
111 ·p1·,·Jrnndnll-llw o I'"Jli!·Ho um;,, roJ'i(f do :1\l'·:q rJ;t,; 'JI!Plll':l.' dr• r·. · c··,-: Cuirlllll'l'ei:tf'·:. quo 

./ui'i/(1/ do ('nu/ Jlli'I'CI.O, de lW,Jü, sobn: I) ]Jl'O.Jl'Cin lll:lll Linl I <I IH 1'1' I ;1(·,), •-; .,., 1)1 (>Q Ja"·:·:J. j, !]'("l 11 o 

,. 11 1 debate. Náo foi mão patriot:t a r11t0 Sergipe. -
LI'<L('IJrt :1qrrell LS linhas, r:omo v:w demoash·:cr. L•' em :.:eguitla o artigo pul,lic:ulo lJCb _vo-

Uiz :1 reli\rirl<L luc;d quo o pro,iecLo r': tici•1 cll: 16 tlc noYombru do ;wnu pa:<sado, 
11) uma t''ZC<\pço:\.u inj11stifi ·:tn\l; IJ) CJII(; t,urlu~ em qrw .~c ÜL:>: o ins-otn:n·io rl:t p.Jlir.k~t finéLn
"·' 111ttl'~.,; l·;~ta.rlos, c: lllll~lllll llllllricipiiiS, 1:ma.l eeir:L clu Se. 'IIttt'Linl:u uno qu:\1 S1: j11stitk;t 
vez r:on\·r·r·tido f'lll lni o prujoeto. Yit·;'to pedit' :1. illt;•.:n·,lnl::w íi:uu1ceir:t do CioYf'l'llO, rhuJa~ 
idc:nti~::os l':LVOI'CS; r:) 1: JWl' aiLit,lo d:•i\a :1-:pr:t,-,.~ cü·cnmst.:tnc·iac; rle r:r'ise, 'l'lC all'ecta, 
nni;mvrw que poe rldt•üz dos intr'l'r · ~SJ>-: ila illl.nr,:s.,e.-: p;LiiJitanl.u,.;. 
l:wottt'<t tlu Est:r.rlo rln Sergipe., e.~tho, lalvt'Z, Fdiws os qne ~:w tlllto' dos gl'atllles Esta-
int:_:,·os:Je:l particul:1t·es. ,],,s ; '> oréLrlor l"'l''·'·-'111'<! ::, um J<:sl :vlo •·nj:J ro 



ANNARS IlA C:I.MARA 

p1•rsentaç:'i:o n?i:o .P(Hil' Ya h .n• }lO~o lllll tlO l'tl : llltl:ililil,.::; n.o 1\ li ni; ttH'io d:" ln dn~t.t·i ~ , Viaç'ii.o 
lltol'teuce a uma. t0l'l'a ontle o (tOH'I' ll tl do ~~ t'llll':l~ Pnhlka.~. t'tllll o lim d.e St\1' ontt•t>guo 
l~L'ntt·o ::lü lt•mbrlllt j;im~t.is ,[o lt'Y<Lnta.t' a lJ:tn- •~o :-:1·. c\llHII'I'o :'::w1.us Dn1nonl:, conlo lll'tHtÜu 
dtlit'<l. branea. de Stm:> faYlll't'~ e tla ~u:-L pt•o- p~~ln n•,;nltatltl dt' :ma llXJltH'Ítlllt'i;~ do Ull\ 
&ecçio . .Sceg-ipo ('. a. tmiea ttll'l'a .dn muudtl h:tl{lll dil'i~in~l. lit::lntlo atli:ulaa ,-vLa(,•Üu. 
onJc não r.orre uma e.stl'.1da. do lel'ro, 'luo, E' n.nnHncia..l:~ a 3" t!L'ltlllsl:!:\tl ti 1 }ll'o,iecto 
ua. plu·a-;e de Spt'·lltlt'l'. 1à.z lH·ot:u· tln e hão 0 n. llti, tlo l!ltll, autorizantlo õ llon:rno a. 
progresso. . · _ a bt•ü·. por t•oma tlo MinistPt·io tla .. J11stiça c 

Xnnea. n seu Estado pntltU nem ~~<'Ct'bt>u Xt'g'tlt:itJS Inttll'iOL't•s, o ct'l'ttito tio ;,;:J: ::í:-lllsU 10 
o miuimo Ü.lYOl' dt~ non'l'tltl da limao 0 110 I p:"1~a pag;mttll\l.tl tlt~ LliYors:1,; obl'a:;. c nwlbo
tempo da monarclua os~a.ya. redu?.tdo '"nlll:t l'n.nwntns no ndilicitl tlo l.Yt't'U tlu At·tes o 
espcde do \mt'~t) plldt·c dl' todos tiS L~OYO~'lltlS I tlJlil'[us, !tojB Pl'<lpl'io n:wi; 1ual. 
que pot' la- mandan\111 Pleg-m· os ~L' n=< l >t•p11- . · . _ 
't<tdPi! e ~Cll ildO l'lo$ O CllYÍ<~Yillll <)~ Sl1ll~ iti\]Jta- ~ l ll!,!' llt;lll .Jh•t[l~ id ll <L ]_l <dit\' ~;~, l ' t' llClll'L'a tl:t 
dos p::l.l'a qne. ll<ttt.llella P~'t':>ick'lll'i:tlizt•:':,;t•m a a d !St'll:>~;t<~ t ' ,-~dratl:t :1 nJt:a·.;<Lt.J. 

sua aprendizagLilll. ~-:· som tlubatt• t!llcOri'ado em :2" di:>eus,.,ão 
O Jornal foi injusto e crnl'l o CtlllL e~l'Gt•z:" o n.l'tigo unko do pl'Ojnctu n. lô6, de lfllll, 

não se lombroutlc quo o san,:ruo qnolt'" tm1- t~nl;ol'iz:mdo o Ptlllllt' J•:xeentivo a abl'it• <tu 
tos :umos é dia. a dia. sugat!o pela União das Miuh:tel'iutla ,ln~ti\•:t c Xo~oeio~ Ini.m·iot·l~'> o 
\t'ias daque.llt~ Ctlt'po, ·lw,ie. tinasi eatlan:l'. ct't\\liiu ole J :l: : t•I~S }>ara Ll:lg":~nwnru tio 
j;\m;ÚS ·nllit•u a Clll~. C CS.."'-1 lll'ttititl tlt~ llll,ll'· }ll'OIIlÍO l' Íllllii'\'S..;;·rc> th• l.ll !ll t>Xlllll}>l:LI'I'~ tlól. 
;1-Iém de :<<'1' jnsto. l'<'III'cl$t1tHa un~:~ vl'lha e o\11': ~- Thl•vt•i;~ •h• l't'ot••~s:-:o t!i,·iJ ,, l'onltlltll'· 
S<l"l'a.da diYitla tlt• ~l'<l.ti•l:io. l'i:tl-t'tllllJit'sl.a. pt•!nll t• . • ltni.o 1\•reir;~ ~ltlll-

Alt\m tle - tudo t;~$:' ti t\'OI ' •-' pn,hlt•uta!it>•l, Ldt\1, lit':lllthl adia•l:t a ,.oiat;:'rrl, 
porqrw 0 oraLlol' tt•m l't' no t • t;I:tl~uh•t·inwllL~I . 1 d ' - 1 · 
bancaria. tal eontt1 Y<W :>l'l' tn·1~amr.a•lo: Lt•t·a I•!' aununt•Jar a. :t- :!" l:>.t!ll.~:::;t•l ' 0 Pl'II.JlWI.o 

- n.J:l;l,,fn l!ltlJ.a lll.tll 'ir. : ~l hlu t i 1\lth>l ' i·:x,•tJul. i r u Yich l ll'U'P'l':l e St'"UI''t ll't<' lt LS<'S t ' nt l(llt1 . . . . . . 
' . " L ' · '" • • ' · · . - ._ a :t b l' l t' au :\ llll l~Lt'l' l ll d:t . Ju ,.: · a~·a l l :\'n•'o•· tns esttí. .-Jclwe:1<l0. <<Euqauo on d.-.~cutdo» dtl. t) • . • , ~ "' 

r ·-- 1· . , •·t· , "L: · "t 1 t•'V' lllllJl'U'll'lll'. Lnt-t'l'lllt't'S o t'l't~ltlo tltl b:!'aO:-. ~uppll'lltt•. ut:u· 
"'ol,la- . .• nt.~s t .~ ~- ~ :v,Jl -~- ~ .. u . t .· • '·I· IJ• ·' . ·r .), I· I,. 7Jc' l ·)IJ l· 
1' · - ..•• I ' Pt> ll'll"C'l' l'oi l'tn•·t<lv nelo '" 't.l J,t' utl ,(.I • -'I .t tlll. - •, ( ll ~· ( l, 
<l\Ot ... \e t:- e~~ ' ,_ t ' ' . ~ ltlZ ''IIIllt'l l1 1'11111 ('tl'tÍ '0 lii!Í'OI St•. Serwdello, tU momento ,installlt\!Jto L'lll ' l · - ' t t • • 1:- 1 -

que o or<ttlor Yinlta. .lt• eneontro aos intt:l'- \'em :i :\lud:t, t' líol:t, :t[lviaol;t P onviaola ;i 
cs»es politicos tlc S. Ex .• no l':tiltl do Par:l.. Commi~s:<;w tlt' Ort;:tLU('JHo <t spguinttl 

Coneluin,Lll. pt' tlc o oraJor ;t l'am,~ra tln.ts 
consa::;: que tenha, pícdad<~ t1.1 l'r•ac.o o que 
faça jnsti.;a. (Jitdlo ÍIL'rJI, ·muito bem.) 

Vem ;i 3Ic~:t, t' lida, apoiad'" c onYütda 
á Couunissào de Ül'Ç<tmcnto a seguinte 

E~JE:\f1A 

Ao p;·ojeclo H. 122 . .1, de. 19ü1 

FicJc o Go•erno igualmente anturizadn a. 
coucedee á ~ocied:t<le que se ot·g;wizal' n'" 
C':t.piial do E~tado da Par:rll~-b~ a_gar:_mtia 
de jmos de 6 ·~• e de amol'ttza.çao om ~O 
tmnus tla quantia. de 2.000:000$. p;u·a. fnn
da.t• alli um ba.ncu de credito ;~griwla 
movel, nas mesmas condições do projecto 
!.1pra. 

Su.la das ses~õcs, 30 de setembro de IDO!. 
S-i/.ra. J[a; · i~ .-L i:íi / (1. Filho.- Ccwlillo r(,, Hol
larlda.- Súarcs .Y,•iva .- T;·i ; idadl~. 

Xinguem llt<Ü> petlintlo a p;tla n·a, ü cn
celTada a tli;;cus .. :üo c· adiaria ::t. Yo'.aç;l ,J, até. 
qw.• a r:·fi;rith CIJJ'IIIIJ h=á <J dô p:trccm· soLrc 
a l~lllC'Ud;t ol!'<~l'('Ci •h. 

E' ~r·w olel,a.te •'nl' 't-rad'> t·m t• Lli~c•t~~ão o 
1u ·tigo unicu do pr~jct!tO n. 112 .\, ti!! 1~-"'l, 
ant• rrizan.!o o li•IYet·nu a. :d.ll'it• o •?l'eJito tle 

. to JII'Oj,•t'lo il , l:J.:l, ,_1,. 19Vf 
I 

.'I.Cl'l'csccntc-~t' : - p<tt':t. pa.ga.nwn&o tln.> 
se,(.'n inte.' Deputath:< : 
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conceder i Jenção de direitos de importação Onde convier : 
ao material que for importado pelo Estado 
do Pará para 0 abastecimento de agua á fica igualmente autorizado o Governo a 
cidade de Belém, restituindo-se as quantias mandar restituir á Camara Municipal de 
já pagas. Juiz de Fóra a~ qnan·tias pagas pela impJr-

tancia do material destinado para abasteci-
O Sr. Presidente-Tem a palavl'a .menta de agna. 

o Sr. Elpidio Figueiredo. _ · Sala das se;;sões, 30 de setembro de 1901. 

O Sr. Elpidio Figueiredo
Sr. Presidente não venho impugnar o pro
jecto em discussão e, não obstante ser 
contrario a algumas de suas disposições . 
darei .o meu vóto ao art. lo. · ' 

Do accordo com o pa1;ecer da Commissão de 
Orçamento que, acceitandu a priineira parte 
do _Proj~cb, a que isenta de impostos o· ma
terra! Importado pelo Estado do Pará para. 
abastecimento de agua á. cidade de Belém 
foi contraria á segunda, a que se refere á. 
restituição elas quantias já pagas pelo mesmo 
Estado, voto contra esta segund·a parte por 
conter ella disposição com effeito retroa
ctivo . 

Não sou contrario á isenção de impostos 
de importação a matel'iaes destinados a, 
melhoramentos publiços e penso que os Es· 
tados e municipalidades deveriam estar 
isentos por lei do . pagament::~ de:;ses im
postos. 

Aproveito o projecto em discussão para 
estender o favor nelle consio-nado á terra 
que me serviu de berço. o 

Offereço uma emenda isentando de im
postos o material importado pela muni
cipalidade de Goyanna, do Es~ado de Per
namlmco, para abastecimento de agua á 
cidade daquelle nome. · · 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-Vamos 
tornar extensiva a medid'.1. a toda.s as ca
maras municipaes do Brazil. (Apo:ctd os. ) 

0 SR. ELPIDID FIGUEIREDO - Acceito a· 
emenda de V. Ex. · · ., · 

Mando á Mesa a emenda, de que ha 
poucp faltei , para os fins regimentaes. 
(Muito bem.) 

Veom á Mesa, são lidas, apoiadas e en
viadas á Corumissã.o de Orç~tmcmto as se
guintes 

E~illNDAS 

Ao p1·ojecto n. 7 A, de 1901 

Igtu1.l fa~o_r ?-O rnaterütl que fol' importado 
pelo ' mumClplO de Goyanoa, do Estado de 
Pernamhueo, para o abastecimento de a()'ua 
á cida~e de Goyanna . o 

Sala das ses$ÕCs, 30 de se~embro de 1901.
Etpidio Figuei1·eclo.-Bricio Filho.- P ereira 
de Lyn1., 

- Penido Filho. 

O Sr. dassiano do Nascimen
to não tirrha o intuido de voltar á tribuna 
n~ P!'esente sessão; é, porém, obrigado a 
desistir desse compromis.~o que comsigo 
mesmo tomára, porque observa. com grande 
m:tgoa, o quanto o Poder. Legislativo se v<té 
desv~ando da salutar linha de conducta que 
se tmha traçado no momento em que, de 
accof!do com o Governo, resolveu usar da 
mais severa e constante vigilancia no di~
pendio dos dinheiros publicas . E é assim 
pensando que o orador, ao receber na sua 
pasta de membro da Com missão de Orçamento 
pedido de augmento de vencimentos e equi
parações de ordenados, tem-s~ manifestado 
contra taes pretenções. Depois de se referir 
á situação financeira da municipalidade de 
Belém.pergunta o orador si o presente com~ 
porta favores desta ordem, que concorrem 
para que a União sej:t prejudicada na sua 
principal fonte de renda, que é, como se 
.sabe, os direitos de-importação. 

Pôde ser que em alguma occasião, nas fra
quentcs confusões que se dão por occasião 
das votações, tenha dado o seu voto a algum 
projecto augmentando despeza, porém, con
sdentemente, não. Como se sabe, Belém é 
uin município rico e, si a elle for concedido 
este favor, que importa em muitos contos 
de réis, outros municípios farão justificados 
pedidos no mesmo sentido . Já se acham, 
como cauda . do prl>jecto em debate, d11 :J.s · 
emeodas, uma das quaes manda até restitTtr 
quantia que já foi recebida pela União. 

Não e:;tamos em condiçõe.> de dispensar a 
menor parcei!u que seja da receita publica, 
que tem uma da.~ fonte.3 principaes no~ direi-
tos de importação. · 

Ha poucos dias, n<t Commi$são de Orça
mento; o illustre Deputado por S. Paulo, o 
Sr . Cincinato Braga, narrou a dolorosa im- · 
pressão que lhe causou, .em Constantinopla, 
o ver o convite de credores da Turquia co
brando as rendas do paiz. Não estamos 
ainda, e felizmente, n8St:ts condições, ma~ 
para lá iremos fatalmente, si abandonarmos 
a politica de economias que foi traçada· pelo 
actual Governo. . 

Sente cau~ar, ne~te momento, um des
gosto ao seu illustre amigo, Sr . Serzedello 
Corrêa, declarando-se contra o projecto em 
debate; mas pensa que, si alguem · t;e podia 
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atit:~tar do pl<tno ~~o economia::l, o~.~o algnrm, vcmh::t das tradições, com H ma homognnci
ahiwlutameuto, não püdc Bm' o S1•. Serzc- dadn rl(l vista o do intni"tos 1los sous mem
dello Corrêa. Em 18\18, qnando o oru.!lor ln·os ; era, pol'ém, nm embryão tio partido 
tinha a lwnra de dil'igü· a m;tim·itt da Ca.- o:Jn::rcvntando <t não rogul<tmenkt(;lio tlo 
mara, o Sr. Serzcdello apl'O<:~enton um lmui- art. 6• tla Constituiçii.o, OIL antes, lm.tcndo-so 
JJOSO pa.rnccl' ~obJ'l' o orçamento tb rccPit<1 pel<t Ropublic<t pl'osidencial o fmlorativn.. 
tia Ropubiira, no qual tlizia, l'l'L'oriutlo-~tl ao Conte~la qn(l a att.itwln !lo Kon partido, no 
funding-lonn. qne nstt~ ttt'l~Ol·tlo 11n<UIL'l'ÍI'll_ Rio lll'i\lllle !lo Sul, rosse tln hosi.ilirla.de iÍ. 
t1•aria l~t)ne1ido ao p;ti:r. ;;i o ]Jlano tlo candidatllt'<t do~~·. Carnpos Srtllo~, u rp!C J'oz 
economias t•s:::e rig.wosomcnte t•nmpt·id·•, foi :thsier-so tlõ pleito. 
quando não, ~cria nm Yer·dadeiro desastre. O omdor, depois tlc •lclenlltw o Sr. Presi-

A]J:trte;~do, o Lll'athll' do:wia-~il do asl4nm- dt•ntP da Hepubl.i<'it thts at<'.lb'<lÇ'iic•t~ injnstas 
pto par•:t diwl' qnt• a Concr'Jtlmriiu uào m·a tle lmn:or h'ahitlu o seu }l<trtido, tlc novo 
nm p:wtido, mas ~im um:t aggremia~·;i o de l'a I ht tio q nc !'oi :t I 'oncrnf.raçt1n, Jll0:4f;to:tmlo 
elmnento::l di:;po:~r.o~ a apoi:tt't'lll o Uovm·no !Jllll atJtwlla épo<'it !'oi t!u l'l1eipt·ocas eonm's
no seu plano ceonomico-flmwceiru. íst,o tó, :>Õt1,: politica~, ~.tios uhndtweutlo <t ~mggestlíes 
di::!pOi!tO~ :t aiJitll<lOllill'L'Ill tlS :;('Clllld:tl'iOs lll· t!o SOl! ]1<LLI'iuti.~Jll0. 
tere~t!t1$ tlc par&iilns ou outt·o~ ttn:wstpwr. em Ap:trtt>a.tlo, decl:u·<t não to r lllllu<~tlo; a 
bom da Par.ria, tll!C sn aeltaT<t L'llt :.;ituaç·ãu smt linha. Je t'Lllldnct:t a.illll:t é <t mc~ma, '' 
bem t'l'itie<\. t•oltt'.t'l'Hte ll<L sn~tenta~·;\o rlutl Sl1U:l lJI'ÜlCipio~ 

A Conct•lltl'açtTo J'oi vmh~ndora, eon~nguin e. ant.t•:l qno o SI'. t'a,lllpos ~alies tivessn 
ter maioria nc:-;ta Ca:><t e L\'t<W<t pt•umpt<t a J,•:::ft·;tld;ulo a sn;L banth1il'<t, e! la j:t ora tlo 
conqui>~tar os cargos !la :lle:m, qu;uuJu u pat•- :>tm p:;t·titlo no lHo Ga·antlt' tlo ::;nL 
tido republicano ~olieiton tlu Dr. Campo.: Tt'l'lllinatlo e~tc PL'Íllloit·o c:tpimlo hi:::to
Sallo~ a wa intctTençfio no:; negocio::~ tla rico,qno so uset·cvo-De couw na~l'l'll e viveu 
C;tmal'a. a CmwctJ'açi\o Rf'publicana-, em outra ~:~ns-

0 Dr. Campo.~ 8n.Uo3 foi ol!'t•ctiYanwntc são Pt'OClll'iti'<L t~sercvor outt•o-lle eonw tks
a bto for~::ttlu ~~ a l'olll'<'ittnlr<i'o não t]lÜZ apll:Lrt•eou u. Cvnenntra~'ão H.cpuiJlican:t-, 11 

creat• cmbar<tço~ au ~cu plano financeiro ~~ ::'L'~l:lii<l em qne tamhem, em um :l" L'apitulo, 
deixou quo o partido rcpublil'auo clegt>s:;;e u~ üu•;i a t'Pedlt.·ção du l!tW j:i ,Ji:::sc ue:;ta Casa,
~:~ow:l amigos pal'a o.,: cargo,; da :\Ic~<l. Mora.!- De e••mo ::~e tez o reconhecimento Je poucrt'S 
mente, porém, <~ Conuentraç<To venceu, poi~ o anno passado. · 
q no cont~wa nesta Capital mn.i:; tlo 110 Depu- Esti\nuo admtnt:\•la. a lto!'H. ,o or<Ltlur roti l':t-sn 
•a.do:,; c o pai'ti.lo rnpnhlieano não cnn~cguiu da tt·ibuna,coudtando a Camarapara !'ejlli1<tL' 
t•ouuit· 80. Pro,·a mai~ cvidontu t'lli n clekão ost.o pr·ojcc·co que r.cntltl a angnwnta.t• a tlu~
tlos conccnl-l·tulo.< p~u·a a::~ ~-IJmmi:;~iít:'\ na:-: p~z·~ p _bem a~s~m outros. wa.is tt1DUL'lltt~~ a 
qu::to:> <t Coi!ccntJ·açr7n eorHpll::!tuu lpta~t to. lo:-: dunl!}llll' <L l'ecmta, t' a~Sllll tm·emo:> pre:Jto.tlu 
o~ 11o~to~, clwgando at•' a e~colhm· o.< atlYt•t·- ao p:dz l'ekYantis:;inw sm·vi<:o. (,litâto úcm, 
"'~rio~ qne doviam C'IHl'iLl'll;u•a. Pila.~. · ml'ilq f,,•m. O uratfo;· ,: ntl!ilo {cfi!'itado. 

Sentio l'~l.a a nmlat.le, com tt~lll ,in:::tit.·_a. Fiea,. discns~iw <HJiaJa. pela Iwm. 
accnsam os nobres lJeputatlos o :sr. Pl'e.~l- . 
dente da Hcpnblit::a .. qne uhr.evc aqndlai! pu- P<L:>sa-so <t hor<t de;;tina.lla ao cxpetlwntP. 
sj(;'ões que Lho foram solicitatlas, no que o 
orador e o~ seus amil(o.c~ d.•sintoL't'SSatl;tmcn
te assentiram ? 

Ainda mais : iL Co;lcenlalr<ío não se limi
tou a escol!JCL' o.::: seu:S C<Lndidatos. fez mai:::, 
foi escolhel-os no seio tlos a•lver:Hl'ios. 

Isto mesmo se vê de um precioso li ninho 
que gentilmente lhe foi oll'crt~ci•l•J pelo Sr. 
Arthur Lemos, no qual o S1·. Aug:us~;o ~Ion
tonegro annunda,·a qne a pnlit.ic<t que nlle 
secund<b\':.t. et•a.uma uo.~e:~::~idat!c. ,lá naquello 
tempo o St•. !IIuutmwgro tinha cunqui ,ta,[u 
m: cspura:S de ca.v<dluiro, ao lMS~o que o 
leatle;· de eutão, o Si'. Beli~ariu de :::-ouza, 
com o seu grantle talento masculo, com a 
.~na palavra illumin;ula, i<L re~vallando pam 
um plano inferior ... 

.'\ma ;l pane, o l!l'<lilul' l'f~:::[Hl!1Llc qw· n, 
(',Jiux;d,-a:";,, nil.u pwlia ilt,t· lllll jlill'l.itlo )10-
ii lieü portpu•, J•ara ,.:nl-o. ~~ lH'f:t:i;;o <pm 

O Sr. Angelo ~eto (~· 8<'<'1'1'1<t· 
;·ia, sr:n;i,tclo de 1•) pl'Ot:C•le ;i leitura. do se
gui ntc 

OJ!kio~: 

Tlo Sl'. l •' Sr.cret<Lt'io llO ~mmrlo. tlo 21'1 do 
COI'I't>ll ·:11, ('OllllllUlliCallo)O q UC O SOI!at!O ati
optou, c ue:'ls ·. dat:t PllVi"H ao Sr. l'l'!l>:'itll\ntc 
tia Hlll•uhlif•a, pa.ra ;t fol-~iHJ.lida•le da puJ.li
t~<tção, 'L provosiÇ;i'io dt·sta Camara lH'm·og-an
Llu 110,-al!H·nw, até 1 dt• IHH'tlllll•ro •!o ·,: .. r
t·eutj}<Ulllu, a actunl ses:;ão logisi<.Lr,iva.-ln
toirada. 

Do nwsmo 'enltm·, de ltojP-, enviando a 
emqula á peopusit:ão dpsta C<ml;u·u, rlocl<L· 
ean•Ju t\'.titrct.•.o o l"•Sio de l.unt·rn•· t!n t•:-rr.arln 
maitH· tl•J I'X.'I'dtu, - "\' Coumti~,;itll do :\1<~,
rinha. n thlt.'l'l'il., 
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Do Ministnrio rla Gnorra, rle 27 do cm•ron-
. tr., SiLI.i:ifaz.:mlo t~ l'OIJ 11 i~ição do~:~ ta Ca.m;~,r·;~, 
uo ofiieio n. 20ü do 25 du COI'l'<:nl;l:. -
A q uom for. a roq nisiço•l.o. (A' Co mm i~<;ito 
de Orç:a.monto.) · 

Da A~soeiaç;J.n Commnrd;~l <lo Maranhão, 
pmlin1lo di n~t'.-><LS nw1lidM pt•uf;eccioni;;t:~:; um 
litYor !la pt'O!htc•;ii.o <tgl'icola..-A' Corrnní~.,·;i,ll 
do Ot•ç;uuent.o. 

ltn}H'<~-:enta.ç;i,o <h i\s~m:i<~l;.:'i.ll CornnHII'éia.l 
do ltio 1lll .f;LJl(\ÍJ.'•• erJilt.nL 11;-> itJJpm:t. .. s intm·
o.-;t;ulo<J.I!-'1 Ulll l'a.\'01' Ú11:-1 ÍIILill't>;\.<ll : d;~ l:h: ;~~~ 
C<lllllllnl'd.;~l.-.\.' CIJJillllÍ;IS:'LII ,[ •• llt'I,"~Jiil\lltl ), 

ltcq •ml'iuwn t) dn PllJ•nirtL S<Lrrt.o.~ & Uomp .. 
pe•lillllv unm :-;Hbv••n•;iw anrm:Ll· cl·l.u·an1;1l I.G 
anno~ tlo .~ ~). I .Ofl, [l< ~J·a, uwdia.uf;n as cc.~n•lt· 
tiiU!i 1}111! f~.;f;;Llmkt:ell', l'urJoi;U' IJJil ;~ .<IICÜ\d;u(l; 
1/110 tlosonvu!l·;~ 1\XfHJ.; ic.'IHJ.{. p '!'IU:tntlliLo:; 
f} IH~ t.mui:Lm ;~ I'<Liui'!Zii.J' 11 r·afl\ 11<1 C.>tf"<ltl
g'tlÍl'O.-.\' Cllllllilh.;;.t.tt dn ()l'l,'õLIIl•lfl!,n, 

Fi1~a sol11·•: ;L llr•• . .;:t, att• nlti'I'Í'JJ' 1l 'lihtJ!',L•.•ii:l, 
o :m~,fnintc 

l'lto.!EC1'0 

() Uong1·o~so Nacinna.lrosol\'0: 
.\l·t. 1". Fi:'<L a. r r:I:L !In ~ohu oquip;LI·a!la ;i 

n~l:t :,;~eat•ina p;tr·;~ 'ou.;,; o.~ efi'<Jit.os uiJ Ílll
pn . .;tu do COII>llllllo. 

At·t. ~". l<'ie<L olOI':Ld•' :r. IGO Hli~ o imposto 
soLt·e o sul'~lw; l'C\'Oó<ttlas as rli>l}hl.'tr;õc~ em 
r:out.I':Ll'ÍIJ. 

~a.la. d:ts ,:e.~s:;m;. :1() •le :>ntmnlwo d~ l!IO]. 
"Vit:fo,·i;w .1/o,tf,,i,·IJ . 

O Sl·. f <; lpidio l <' i g u oh·edo 
St• . Pt•m;idontu, .. ~intu aean hauH·nLu !lo oc
cupat· a tr·ibnna rlepuis d•J IJrilhantn fli:'l<'Ul'So 
pi'Ofol'irlo nc.,h C::;; L, pelo il lustt·o roprc~cn
tante tlo r:.to OI'<UIIfé •lo ::in I , di:<cut·so !i' H! 1110 
Pl'tllltlnu c~olllpldtrmentn a a.ttonç-ão, !lClo l.Ji:;
tul'ieo llliuueiu,:,l, q llll 8. Ex. Ji•z tl: ~ vi•la po
lítica d•J aemal h·esich11~e da l:l'llltblic;o, 
rlcs1lu u úi;t 15 Lic noreuiiH'•l tlc !B!).:; até :i 
prosen te lla.t:L 

Ha muito de;;oj:tnt otll.it• ;t opini.ão de 
f:i. 1\x. acerca <h actun.l situa<·ão IJ•.Ilitic;L da 
RcpniJlic;~. o Hrptoi ~;~Lisfniti .-simo prn• ·~dmt·· 
me Pl'•~scutn :t IH:s,;;'lO I! t:>t• ti1lu <I lol'tun:\ de 
ouvit· •~ bt•ilhanto ot·a.;ii.•J do nobre rr.pt•c;;on
tante tlo Rio (;t•;wde du Sul; serlll•, p;u·:~ la
mentar qun S.l.;x. l:dl.ts.;o (HH Jl;Jt•a tão adc<m
t<~tla, de 111odo a r~r lhe SCI' 11os:>iT"oi ltis~o
riar o flHC se p::s:>on :LC'l!t'.:<\ tl:t Yt•ri!i.~<t<;ii• · 
tle poderes nost<~ C<tll1<u·:~, em CtllllCÇ'v tl<~ 
St! . .;são p;~slla,J:L. 

O Sn.. l:As:;uxo nn X _\SGL\IE:>:Ttl-l:ll j:~ 
C.;t;wa lllllito fi~tig LtlO. 

O Sn. Er.Pmw FWUEJRI-!Ilr l -St•. Pt•o•,;;i,lento, 
c! o 1li;;cm•,.;u j)Ol' !:>. l•:x. p!'O!iJriolll , li 1·ni. :1. <'U-

g-uinto cunc!mã.o: o Sr. Dr. Cmnpos sa:ncs 
tcvo a habilitla.do de dil!siJl ver oH pa.rttdos 
que cncon~ruu, quu.n<lo fui cloitl). 

O Ein. CELSo JJE SouzA-De mystific111.' a. 
pulitica. 

O Sn. ELPIDLO I?IGUEHtEno-S. Ex. teve u. 
haiJilitla<ln <lo, abt~ndona.ntlo o · partido quo 
o dngeu, implorar a. genm·osida<lc dos seus 
advers:u·ios; ·r.evo a ha.bilidn.do do, depois rle 
tA!l-o,; ao snu l:.vlo, disso! ve1· igua.lmento a. 
ag;{r.:uli:Lr{iLo p(jlil ica., flUO sub o nome do 
r 'ott (:cntm~ulu, li;r. li;L'tu c too:~z O[lposição a() 
!luV'Ill"OU tio U!'. Prui.Lonto 1le .Mot·aes. 

.IJax llttla.vrn.s rlu S. l~x. ~;c conclue que o 
Sl' . C<WIJio:-> i:-;;Llles, appollando para a. gene
l'tJ.,irJ:vle da'!""Hu. agg,·erni::tç:fi.o politica., for~ 
rn:J!l llllt p;trLi•lu fllW Sll tlonominúu dos go
v(!i'~tarloo·es; 1:,i da my~Wi,;açãr; do partido 
t'nJHthlit::ttlú f~ d:L c:onccntra~·ã•;, IJUC nlle or
~:wizorl •::-: .. ;o pa.rLidn do; guvoen;.ulot·es. 

o Stt. ()Assr ,I;'I.'•J JJO NAscnrr:::'\'J'o-Pnr;o li
r:onr;a. p1Lra uiio rlar apa1·tm1 a V .l!:x., por•1uo 
mn r-o.~l:t·vni o dimito c.lo fl~CJ'ovcr outro ca
pitulo. 

O 1-itt. BLPllHo Fw~.:rmtEuo- Havendo o 
SI'. Campo~ Salles sido eleito por um . pa.t'~ 
tiúiJ rflll) tinha. insr.:ripto em su<~. ba.ndeH·a o 
tH·u:;illouciulisrn•J c o ftJderalism•J .. • 

o SR. ES1'..\.CIO ComnRA-Paetido dontro 
do r1ua.l .S. Ex . . prornctteu morrer_. 

O sn.. Btucro FIJ.uo--Promotteu mol·r·or, 
ma.~ ma t.o 11 • (H il w·irlarJ 1! • ) 

O Su. 1-:LI'IrJ!O l•'rG ~.:rorru-:ou - . • • foi 
~. Ex., 1111(1 Cúll'lO Pl'e.;;i<len GC dn. nr.publimt 
pr·uem·uu n.ta.ear e~tu.{ prilleipio:J, r1 uc cqa 
rl·~ \·ia uut'endcr ]Jara. vil· dil'ecta.rnentlllllíllltr 
no r.lcunhocimcnto 1lc poderes dos membros 
llcsta. cas;\ do Congeesso. 

Jtt l'i! V. Ex., Sr. Pre~idento , qnc o Sr. 
C<unpus Saltos não podüL govrwnat• em~ o p~r
tillo quo o clogou, porque o.;;to pa.l'ttdo na._o 
podi<L ah~olut;~uwnto admittir quo o Prest
donk da RopuLHca. inilui~1!e no reconhe
cimento de úepataúos. 

U:u Stt. DBPUTADO- Quo clle inflni:sse para. 
f;Lz<W l'CC<IllUCCCl' OS SllllS COI'l'Cligiona.rios 
far.ia. mui&a bem ; a. minha opinião(\ quo o 
P1·esidontc da Ropublica.·u o chcf0 dn pa.t·
tido. 

OUTRO Sn.. ll!::rt:TADO - Em termos. 
O Slt. ELI'IJJIO J•'H<lJEli~I::T>o - .Uém disto 

S. Ex., com o:; acto;; que pra.ticort em 
al::un .. ~ Esta.Jo.; 1la. Uuiii.ol, veiu 1lemonstrai' 
<ttiJd;~ •tnu u:'ru po!lh g1.• \' tl l'll<Ll' com o pa.r·ti1lo 
l'I.'JlHl.•lio'anu, JlOI'•JW\ dt:sc.j<J.v:L fet•ü• a fo!dora.
ç;w, int JtTirHlv JI O.:i imet·cssc:; polüicos de 
·~:td<~ E.<,;ado. · 

li~I ;:;tL llEl'UTAJlO- Em Ll3nofieio do snn.~ 
i I) ti\I.'I'AAi''> JlL\ ' i'l0il :':': . 
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0 SR. ELPTDIU FIGUEIREDO-Foi assim que 
o vimos levantai' revolução em um Estado, 
pam dc~pDr o re;;pecti v o governador; foi as
sim que vimol-o intervir na apresentação 
do candüla.to par<t governado1· em outro Es
tado. 

O SR. HosANNAn-Si V. Ex. refere-'Se ao 
·Paru, não ê vercbde. 

0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDo-Não declinei O 
nome, mas refiro-me· ao Estado do Pará. 

0 SR. TIOSANNAH-~Ias asseguro a V. Ex. 
que não é verdaae o que affirma.. 

ess3 inqnerito e os documentos que o acom
panham não foram remettidos para o Es
tado de Pemambuc::>, de modo q 113 ainda 
não foi possível instJ.urar o proce>so contra 
os responsaveis pelo alludido desfalque, que 
sobe à quantia superior a 2.000:000$000. 

Já tive occasião de· formular um requeri
mento, pedindo ao Governo informações sobre 
este facto, e o leacler da maioria ... 

O SR. Es'l'Acro CorMBRA_:_Qual delleJ~ 
0 SR. ELPIDIO ljlE FIGUEIREDO - 0 mais 

velho. 
0 SR. BRICIO FILHO - 0 decorativo~ 

(Riso.) 0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDO- Ahi estão OS 
factos péLra demonstrar e os telegral)}mas e 
ca.rtas que, h<o poucos dia.s, foram lidos por O SR. ELPIDIO FIGUEIREDO ... declarou que 
um illustre Deput::t.do por s, Paulo, para não acceita.va o requerimento, visto que 
responder á interpellação feita por um dis- o Governa sabia. climprir com o seu 
tincto representante d:J Pará. dever· 

Esperei, tenho esporado e até agora 
O SR. HoSANNAn-Nesse telegramma não nenhuma providencia foi toma.da pelo Go-

se affirma que tenha intervindo. verno, quanto. M procedimento ceiminal 
0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDO-Mas era a contra OS defraudadÓees da Fazenda Pu-

unicà conclusão que s~· podia tirar' da carta blica. · 
do Sr. Lemos: que o Sr. Camt5o> Salles em- O anno passado deu-se na Delegacia Fiscal, 
pregott meios para que não fosse eleit:.l o em Pernambuco, um desfalque de 196 contos; 
candidato, ju apresentado pelo partido repu- procedeu-se a um inquerit3 administrativo 
1ilic<tno, par<t g·overnadur do Pará. e que e, antes de qualquee procedimento cri
dessj;wia que fossa eleito o Sr. Augusto minal, o Governo mandou publicai-o no 
MonGenegro. Dian:o Olficial. 

De novo declaro a V. Ex., Sr. Pl'0Sidente, 0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA-E antes 
q~e fiquei :n:nito satisfeito por ter . ouvido o mesmo da tomada de contas pcüo Tribunal, 
discmso do Illustre J?ep~ltado pelo Rw Gr~nde determinou-se 0 sequestro dos bens dos sup
do Sul e espero ouvir ameia o outro caprtulo postos criminoso3. 
que S. Ex. promeGtru elaborar· da tribuna . -~ 
desta Camara sobro a histor'ia r! a veeificação I . O SR. E~PIDIO . FIGUEIREDO ·-:- Tenh? 
de p 1dores, para que 110 espírito publico se visto outros ~~~quel'ltos e. relatorws publr-
firmc de vez a cotwicção de que a cogitação cacl?s logo depors de concl~Id~s. . . 
do Sr. Campo> Sa.l!es no govomo tem sido a LI,_ por exeJ.?plo, no Dw1·w Olfic~al ? m
de formar um pMtido pessoal. (Apoiados, na.o querlto procedido pelo Sr:. Jansen Muller 
apoiados ·lpa1·tes ) na Alümdega de Penedo, nao obstante esse 

· : · inquerito injuriar a pessoa do illustre Se" 
0 SR. ESMERALDINO_ BANDEIRA - E' O nador, O Sr. barão de Traipú; no entanto 

facto. (Mwto bem ; mutto bem.) o inquerito a que m::~ ttmho referido foi 
Q SR. ELPIDIO FIGUEIREDo- Se. Pro- entregue no Th3SJUI'o desde o mez do feve

si~i"nte, p::t.ssarei a trata c do assumpto que reiN e o Governo nãJ quer absolutamente 
me trouxe á trilmna. publical-o no Diario O!ficial. 

V. Ex. deve lcmbr,~r-se que po_r mais de o .SR. ANGELO NETO_ Preciso deixar 
ur~~ vez m~ te~l;? r?tcnclo. nestct Casa a nm consignado em aparte que 0 .sr. Araujo 
deslcolque na c,,Ix,t .Economw,t e Monte de Góes respondeu ponto por p::mto a esse re-
Soccvrro de Pernambuco. latol'io infamante. 

Peço permissão á Cctmara e a V. Ex. para 
insistir neste assmnpto. 

0 SR. BRICIO FILHO - E o caso é de 
insistencia. 

0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDO - No mez 
de julho de l 900 pl'ocedeLl-se a inquerito 
administeativo pctra verificar-se a impor
tancia do dcsf,dque; o,;ts inqmwito foi ter
mi!Uctio e remet.tido ao Thesom·o Fe.Jecal, em: 
fevoeeiro deste anno, o até ct presente data, 

0 SR. BRICIO FII-HO -::-\.~~se inquerito foi 
publicado ap[)zar de infailÍ'ante, como diz o 
nobre Deputa.clo por Alagôa~. 

O SR. ELPIDIO FIGUEIREDO - E porque 
não so ha de publicar tambem o inquerito 
procedido pelo Sr. Jansen Müller sobre o 
desfalque verificado na Caix1 Economica de 
Peenambuco? Consta-me que, além do des
falque em dinheiro, se verificou que foram 
substituídas diverstts pe::lras precios:1s de 
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JOHl.S, qno csta.vam cn.ncionada.s n•J M<ml;o do 
'soccorro, por oukas .fal.~as. Não pos1o :t~
suvut·at• quo suj11 i:> to exacto, p<ll'<J uo nito 
conheço o inquel'ito ; o Gov.:r no não r1uor 
ai.Jsulutamontc 11110 o pu])lieo o conhw;a.. E', 
por L-to, que pot•gunto: qwLl o motivo quo 
levou o Govorn'' a tt•ancar no Th .. souro o 
processo <ulministt•aLivo feito em Pernam
buco~ 

Tonho m:~is <~ pondm·•u·, St·. Pt•ositlcnt1, 
quo, IJli:LIHlo s<i vel'ilkOIL o dosf';tlquc de 
l\JG:OOO$ li <L JJIJiog; ~c:ia Fi .e:t!, o SL'. Minisl;ru 
da J•':~zonda snspen•lcu ünrncoli:ü:uncntc 11 

dclogarlo fisc:;d c nmndou que 1:un t1·a d!o se 
instau1·as!<e pt·ur·u~so r:l'inünal. 

Entl'otant•J, IJUando :m ver i ficou o desli11-
qno na Caix:t lú:un•JTniea dn l'<~l'rHtinhncn tJI';t 
p1·osidnn/".c <lu t!dll~t\llto fht:;tl o S1·. <'0111-
nwnd;~rl.IH' .lw·a\ Hall.h;tl', qnu air11la continr'r:t 
IJO llXer·eirl r lo car·~· r. 

(apniaclo.ç ); mas rJIHJL'O quo conste d.o~ Annr.ws 
qun n(Jl:f, Jlol' diversas vezes, da. trllmna., 
exigimos do Govel'l1o o cumpr·i nwnto de seus 
devere:,;, 1; q no, não obstante os no;;;sos reite
rados pedídos, na.da. 10z o Sr. Ministro da 
Faz:onri:.L, B consunte que os deft•awlad.ores 
das rendas publica,s, os responsavois por um 
dc,;[alque, campeiem, corto . .; de quo ficarão 
impunes. (;llúito bem; muito bem.) 

O Sr. Cin~inato Draga- Ve
nho á tdlnm't, SL'. Presill·onte, unicamente 
pa.m pcrlü· a. V. l•:x. que submetta á. consi
rler·aç11o da U<tSfl, n<t pPimeir:.t opportuni
d ndc. n 1 111)11 per lido do rlemiss[~o de 1ncm bro 
ol;l CCJrumi~sl'i.o de Ot•çamento. 

O Sn. J 'ltl·:smE:>TE-Sm·;t opportunn.ment:~ 
ap•·n . .;cntadrJ ;~ tl!llibtwat;ão da. Ca.mar·u, o t'rJ· 
•tum•irnnnto do V. Ex. 

Sr· . l'l'nüdenl;e, nu nii.o poSS·J n n·nu rlcvo 
aflit•m<~l' 'iiiO l)t•. eumrnr:n.lador· .fu~·; ll:tHh:u· O Sa·. ll to.nr•i(rue f .. a~don-Sr. 

I I l ! ·n 1 Pt·e ·ddulll;t~, a IJ ·J:·a, va,o arlell.n~ada,· n?Lo sr.j;~ t·ospon~a.vr. po o r o:;l;t qun l'tll'l r::t< o 
na c:~ixa Lc::c.1 numit:a., m;~.; ns·&;l Ji:w:~ rle rlu- tenho culfrit dn tc:r· ,.; j,[n ell<t inv<ll.licl;.t pela. 
viiLt q no o pt·r 'Si<len tr! do (:rJn,;nliw fi,;I!:LI peolon:;a~·i.í.o li uo t:~vo :L lliscn.~::;ã.o de um 
ni10 souho.cnnlj•l'ÍI' o; sou~ ll•lVI!I'r~s 1J,~sdn fliiP, as,.;:ullpr.o alh\s irnpo.·tanto, f'azonrlo p:trte 
seurlo es{O dnsl'alquc anl.i;!o ou viu lo dn l[a onlnm do dia, o rtln mttüo CIJrlC• :reurl 
mnitm: annus, ull11 nunc~a procni'<Ht ;w(•J·i- ~:u·:t . eer.::e~tr o que compete ao eipe-
gtlitl' o rtnn S<l Q<t:ss<LV<t naquollo estabnll!d· wnt·r~. 
mcnto. · 1.<:111 todl) caso, S;}l'Oi o mai:1 brovo poil-

Como é, pois, r1trn o Governo consr:n1.c sivel, c apl'uvoito a occasião pat'a dizer· 
que perm<tneç:t na p1·c~ idcncia J.o cun,;clho que não po~s" d;tr p;u·n.b.:m,; <L minl1n. ven
tisc:~l o Sr. cunscllwit·o .José Ba.lthaJ', pi'uV;tdu tut·a toda.:> a,: vor.e:; quo venho, dc:;ta tt-ihu
como ost<i., quo nho sal1.~ cu1npl'it· 'JS seu.,; de- n:r., occupar-me de cCL·tos ao;sump ~os, por não 
veres'? tnt· a IClicicla<le de cli.>ctüil• ou tl'atar cio 

o SR. ]~S1'.\Cto Com1;JL\. - p 01·rrnc tem l!ttns&iíos qnc mai« pr·cnthLm a a.ttenção doil 
genro lVasltiii(Jlon. IJOILI'WJ'JS IJ ;-;pllt~tdos. 

O Stt. ELI'JDHJ l<'IGUI:mumo - Si'. P l'c- O Sr:. BmGio FH.u:'i -Não apoiu.do. O 
siclontl.', posso a!Iirmu.l' a. V. Kc cptc c!lc noiJl•c Dnput•tdo tl':da. ,;empt•e de c1uostõe:J 
nun<'a. .lhcali~uu consa tdg-Irn;t na C:Lix<L Ec:o· impol'tn.nws <:muito bom . 
numic<L, sinã.o tm·ilL dOI:lt:OlPI'f.u o dcsr.~lque. o Sn .. Hr,::-.~ 1uQn·: L.\GDEX-A:l questões do 
Foi :1 l'll! flllll'immltu !lo pt•ocul'wlrH' :.:o•~cioinl qno t 1·;no s?í.o 8.,mq 1·,1 arida.s o pot• isso 
qU<\ sr' vcl'ifieou o rcf.n•iJ.o clc.~l';dquo ; a 1;·\ julg;11hs l> ;lna.cs (.u7o apoiar(os) 11 n;;;:::~ts 
ent:lo o pt'P.sirluutc do consr:lho fi;;cal do narln. c,mdiçõi'S gõ t.onho qne pedir <LOS meu;; 
sabüt. cnlloga~ a. maior clomoncia po~sh·el. 

Sr. Prosi•lunte, no nwz de .i<tncit·o ou fe- ll'ei por p<tl'tr.s. 
vm·oiro clnste. anno f.Ji ohnli~tic\o ·lo car,'!o ~Pxta-feira apre~entei um pl'·>jocto .~ dcli-
dc })I'OCIIl'ilUOl' oht nepnlo:ic<~. na sero;fio olc :;el'<l.I}ÍO (b Ca ;:;a , e em o ;]lto prr~jceto, POl' 
Pernamlmco, o llt'. ~[;tnoel llus Snnto,; l\Iu- um e1·ro J.e cJpia, omit&i uma dausnl;l pl'i
rcil'a, sob o IIrot.n:'!to de r1no o Go\'\H'HO mot•,!ial. o que mnito o mo,lifi<:a. 
pro,~ is;w;:~ a.git· c•llltr:.~ o_;: eo~p .>n~;tveis pcJ• , - Uoixei. de coasi.~:m;LL' as g,•![nint cs pa.laYt':ts 
d<'.>t'alquo da Caix<L l·:ron.Jmica .. 1-:0LI'I'L:tntcJ, - 1h ;; u:o;kt.ç~r.s I'S~icci:l;~s-Yott let• .lo novo. 
sã.u p:t::;~a.rlr.n;li8 do :~cto llll\r.cs c o lTu,·m·no afim d~ :;e 1• :t rcctilk:tção feita <tnte;; 1b sct· 
nenhmu;~ .[írovi<lenci<~. tomou P<l.l'<L puniçio 0 pt•ojot:r;u cOII·<idm·a·lo objccto rle dcliherl\-
do,; ceiminosos. ç-ão. E' R ,;t};!lÜllle: 

O Slt. Cr-:r.su ne Souz.\. --E ~equoskou o Fi<~:rm erpti]mt·;u\os o~ fi<.lid e a.jn<bntcs 1le 
relaturiu. fiei ; das esta<;t1es o,;pecüws tb 2& lJiYisão da. 

O Sn. Er.rwro l•'wrmREnu - Nao quero Est1·:uh ,le Fel'l'o Central do Brazil ao;; d<L 
~pec::Jent~r l'OCfUCJ'Üllento algnn. peclin1lLl l" Did~5.o da t'r~fl'l'i l;r. cst.l';ld;t. 
mfrJJ'JHa<:·or.~. pm·qnc t l.\llh, a. rOI'tr'r.:t de E,;t ,,~ ll:Llan·tv;-(hs c~cac;:ües O:'pcda.cs 
que, quahJlWI' 'l liO nlln ~·\.j:t, ~t~e;L J'L'j.-iL;l\IO ~:i•J l' :>~l~ tll:ia.P~. pn•r:i;k:S. 
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A segund:t quosl.ã.o t<tmllcm ti r<tpida. 
Venho aqui Pl'tl01ll'<n' unut rop;~orat;;io o, 

no mc;;mo tempo, dar uma. recompcnll<t at1~ 
1'unccionarios do unm \'.h\:>St~ quo :ltl acham 
disscmiun.clos llOl' todo o tel'rittH'itl da Rtlpn
blica., pelos ::~cus St'rviços iuintol'rnpt.os u 
inestinw.veis. Não so tr<lt:t tlo lllll<t qur:Jt.'ío 
pa.l'ticularmeutc n.llbeta <tos quo aqui ompro· 
gam a sn<.t activithtlt~, mas que ig-n;tl· 
mente intm·c~:;n.1t toJos o<:l que so 1•ncoutl'am 
no~ I<:st:'ltltl~, poi'tlllO os:-:t• SOi'Yiço St'· rarnitie<t, 
se tli::::>cmina por .totb a naçii.o, 

O quo eu }W('(l no llHm lll'(l,it>t·l;o (\. <[til' ,:o 
lho applitlue o qnuj<L ~c a t'ha em Yi.:.ro;: L'- P lli 
exeeu.;ã.o t'm outrM~ l'epartiçÕl'::> puhlkas. 
Solicito apenas <t ~t·atitkat,':\~1 corllt) Pl'l':1lio 
tla <t<:lsidui,la.de <\O~ t'unl'r.iPnal'ir:;; do Gnt•t•niu. 
de al'et•rdo eom a l lo is om Y ig'tll' . · · 

O S1~. A:-;tmr.n 1\'E'l'O- t:I'<l.titk~~·át' pdo 
cnmpl'imcnto dtl dnYI!l'. 

O S1~. HE:-ll{ll~TTB L.\GPEX·-\'. Ex., que me 
honr<t c.om o .--:ou aparto u qun .i•i l'Lli ompi·t'
gado publico, ~a.bc pcr!'cit;unnllt,1 qtw, e<lril 
as res;rict:õos rht propria. lni, o Cllllll'tl;!a.tlo 
potler;L deixar dtl ctunprir com o >il1ll UI'Y.w, 
sem que ;::pj;L ctuupliec •JII 11111 : ·clap~o . 

c lo1·;mta.r :no mott n~pil·i'tn dnl'ida8 que, 
1.'0lllO rupt'l1~t'll~<tn!.e tla Nat)W o (H'ÜICÍll<tl
lllOll Ln tlo lli:~tr·kto l<',•tleral, mnho•··~ sem 
llH'l'út'illumto~ (w7o aJioiarfos), preciso Vel' 
tli:':.<iparlas, ptlis a pnlilieitl<tdo nr'io ::10 fm:, o 
:tponas se ·s~hc •1un j~L sn ;wha a rt>spcüo 
la n•;ulo um det~rotn. 

O Jol'iltd th Com;unrcio tlo ltuntem. em 
nrn;t das .~n:ts ·tllll'ias, tlnl'ial'a qno o novurno 
d;t l~r.pnb!in;t <L~~ig'lltlll llill :!.7 dOt'Ol'l'CUIC nm 
t•ontl'<tt•f,o . • ~.mi.t·a,·l.n qtw 1h•n m·i).('I!Hl. n:t 
111\~·;rna. tlaLa., iL Ulll cltWI'i\(O. dtll'lõtl'i~ll<lo it 
pa~.<ag<'m ;i. nüu tlo '!111\111 t[llHI' qun St~)a, tltl 
tlua~ c.;JillJ:ut!lia .. ~ t'.'\is~.entus nu l{ i o t!n .h ndt·u 
rptc. P•H' l'n:::ào, tor:tu tlo sct• gPJ'itLts nm 
&tHllp.l !'UÍ!ll.'il }l!ll' lllll:L liU;r;t I'Ulll[lallhi:t. 
l•~sl.o CtHit:ae.t-n !'oi na.t.tu·alntt•nt l euur,w,,io~ 
n<td o <'.!l ltt mn i I o si g-i !lo n as h;t ;t ·~ t<olH't ~ q llll 
dlu <L~"t'll~a. ai11•l:1. IÚtl ::;;iu cunhnt•itlas. 

0 :--:1-~. E:-: 111-:1:.\l.l>l:'\O H .\Nll~:n: .\ - I·:· JI<U'<L 
IÜtl JWrLut·hat• :t Iw~,,··ia\·iw. 

OS!(. III::'\ttl•.'L'I·: I •. \ I <IH·::'i- !<'az <L~~ÍII I e i'I'.t' 
q11o a t.J'ans:l.l\'ào t\ th> tal 1'l1t'tli<L qtll~ o:> l';t~ 
>Ol'C:I • • • 

() Srt. Btl.tClO [?lJ,lJO - Fiqtll\1110:< alet•ta ; 
n:i.u nos t1:;.ptn•;•t lno.; tla~ estrailas 1ll1 {bt'l'll tl-l 
llOl't.O. ·. Si nti.~ q neremos 'lU O ~~~ fnneci•.JJia.ritl:; 

sojam t'xacto::: e. lil'lmeotc ext•rl'itt'lll o$ :;cus 
deYer·c::::, c;weeenws obrig-a. ;· tambe:n n~ g,·~· O Sn. . Ib::-;Hrl)n; L\mlK'í- Par•oc:o quo a 
to1·e~ u. <lbt~di•c··rt'm 0 a eill!rit·.-.m-St'. etll11 L~ousa 1; do! ,,,~1 lll'<lliiU qne obl'il-(<t :t oYit:~L'-~~~ 
J ld d · · l'J. 1 · -. ll · <t ~u:.L ,!íYnl!-(<U;ilo . . C<L a o e lllll>:n•cm 1 <Lt u, a.qn1 ü quu r,; ta 
coniligntl.do na,: lci<:l. O ;;;,: . Bn.rcru F11.1to- E' ,.,m,;:t ! os pt•n-

Estas mesnw.,; rastrict:õcs de qnr. fallo llca.m Ct'th!ntcs, :mtorizam-no:-: a t!iz•w tlll'' ,; •·•111:-: \ 
contidas no meu projeeto tlo lei, no to.·ant;t: ;t ttne In ! 
n~lo j)OJ'cepçã(l t!L•süt gra,tHien.<;:io, llO <"IlllO n ~n .. Ih::->r~IIJl'E L.va•E:" - O (!Otltmdo 
uma YCt. qnn o cmprcg<t•lo incid~t nas hypu· <Linda nrí.o rui p<tblica.do, niio ü conhndt!o p tll' 
thc~os previst•~~ para. ;t su;t niw po~·cllpç·~·,o, t•:;,;;,l llll•t iYo c pa.reee tJllí.' o:; pt•o·jnizn~ 
por·molcstia. ou pol'liiiHt !'alt<t t.IH<tlquet· jns· s;lo ~?I'alldtH c os l':t\'•it'e.-; conf·tltli•lo:< ex· 
ti fiend;t on inj11~ti1ieada , r·om>J, j)(lt· f\Xc'lllpln, 1 r·an1:,Jin:ti ' ÍL'"· ;t n~;w Il.·l iz;u·do I[LW obtt11'0 
a. pt'<'::>cnça no jurr <~t;t', t·lle tl!t';i, ponl itlu · o a cnnl'P:-to<:·w pwa. ma. i~ beucllciat· t'Ste paiz 
J.ü·eito <L ub&Clil,'io •kste pl'<' mio. j:i ~tio t•i!.!.t<>~adu.t•xlwn:-:r.o ptll' ·tant:.r.~ t,J·ihutos, 

Este ac.· r·cs,,inw t' insignific;min l' a tl,!:;pcza lll\ú l>acitHHO c rl•sigu;ttlamcnt. ~ snppot·t;t. 
nulla.. 

N(l::; sabemo., qnc 0 , Cur·c<:ill:>, Ctl!U'J u .~ Est:t iar•,l:\u\':t ll<t di ntlga•Jitl d<·Stll ;teto 
Telcgraphos, s;.\o rep:u·tü,;õcs que nàu dão hem dL•mon~tt•a <lt~ lllll mudo nitido e pct'· 

11 · 11' spi<'UU O l't'ceio. O tt'lllO\' que O C:o\.Cl'liO SOit'I'O .;. ren as; a.T?~nas as que c.-:-:cs sm·Y~\,·os o crc· 1 cem de "Vantagem, pela cxprc~sa.') dr. um tlü tuJ'IHll' cunhecitlas p.,;:;;t~ clau:ml;t,;, pe ;~ 
ld l , · tl'l'tt•z:t_t!it ;rn:d,\'1.1 l'Í!!•I l'l1.-\il 11111', [J<ll'\'OIItlll'::l., sa o 1gC1ro Oi t apJ·eciaYcl. s;, ,, pam o cqStl'io --

das supraci ta.das repartições. po.;saJU PI'>~Y,C<ll' • 
Ncstail condições, é admissivel C '"''~ bünifi- Rei•re.~nn•.;udu o llim·kr;o F.-:t.lural c snndo 

cação, que \·em não SÓ /!11la:·do;u· llS J;thOI'<'S aopri. a. :;o··• lt"• de .. :,; .::l oluas Plllpl'I!Zil:<, ]'I'Cl!Ísil 
diario;; c ince~;;antes 1lesscs empt'l!gados do " '~"'· o.ue:t.:· as dul'i•las tlllO n · I~Ctll'<llll 1111 ir:
Distr·ict:.J Fet!eral com Sé•l3 n .. l>ep;tt·tli;<ÜJ J"''"'l'•'l'llli'l .uu 1111'-tt tU.[lici:,", p:·'·"· i,.;o q ue o 
Geral do~ Correios o dos Esta.•los, l' OlUU tarn- ~,;,.,·o;·no, por llluio oll) 11111 l'll·lll!JI1l!i1Clll •·O 1(110 
bnm os incitar e e.~timrrlar ao ti•ab:dho, na Y·JH apt·,·.~ .·ntal' njuJg,, iunll"eu>'inl. e<~hm·cH
cronç:a iugueir<1 Lla sua nobilitaç:ão c l'lllllll- tn o l"•.IZflil ,.c!, nus mini-;:;t·o "" int'.•l'lllat;õu,; 
ncra•;ão, lnm·ando a inda mais o GoYerno e o ,;ohrc n.,,,e Jn niclllal'. 
publico. C. orno l'ú[ll't:St'.llí><l.lltf• d•J Di.st.l'ici,IJ l·'ednral, 

-·\. tcrceü·aque,;,iu é rambnm imvot·tante. JÜII P•'S."tl l:.'>tJUi,·;~:·-llto: llt:.;t;~ r.mo:o.·).(oHl'ia, 1ln 
E' nm facto taJ que, pela. maneira pm· r1tw so wnwr e~~ ... •tr.i.ir.wle, apr·t·.~•·nr.:tlllln nm r.,rpr.:- · 
e;;t,<t pus-;u_rHlo, Yem trazor-nos rtppt·í,h!n~üei'liJ·inwnl;t ) C<~ lll Itnl;t ;t lna!tlad,,, l ' t1Jil l.t~da •L 
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sincoriuatlo, pela ne::c;:;xid;~do quo alimentr~ occupo a a·ttonr;ão desta Ca.IJ:líl-.r11,Só o fazendo 
quem quo r :>cr l'O:Ll lll(J!l to i nfurmado. quando impullido por mo ti vos r elevant es . 

Um Srt. Ogl'UTADO _ A alma do negocio Estava moilmo ded rliclo a não me occupar 
do incirlcn te quo mo tntz <l trlhuna e que se 

(: o segredo. rüfcrc ú. puhlicação do tli.-;cur:lo, em explica~ 
O Stt. llENmQm: LAGUF.N - .Ma:> este uo- ção })essoal,tlo meu nobre amigo c collega. do 

gocio j<i. voi11 ú. )Htliticidado, cem~ o pt•oparo, lmnca.da Dr. Pore ira Lima, mas tem sido 
IJClo J01·naf. rlo Uommarcio, rtlle cl•zcm :>m' o tã.o publicado aqucllo d iscurso que nã? pos~o 
uruãu uffir.i<Ll ilcJ Govonw u11 , rmlo mcnu.'i , rurhtr-mn ao dc:ver de, quando ffi(I.'JS nao 
é quem dtL ·~-~melhor~.~ notieitts, maix cct·t:~s, st~j:1, pedir que 11<1. publicação do:> Annaes se 
nmi~ :>cguras rlo~ seus actnH, plllas hoas 111- t:omplotc n. por·guntu. quo fiz a S. gx. c quo 
formn.~õo.-> que l't!f:t!ht\, h:mt•ida .. ~ dn fonte in- em ap;L.rtc alli ligur:~ com rnticenc:i:4~. 
suspniL<\. . :-). J•:x. havia dito, J'Cf•~t·inrlo·so ao ~r. Nilo 

Depois tlo ecrt.us factos r;ommnunaflus, que l'cçariha, «q!J.O seu,; amigo::; cn·am ~oli!larios 
conlwcl~mos, cJ r>ovo tluvu :wrla1· do.-wuufiu.- com ns~11 colloga. no apl•io prc!'ltado ao Sr .. 
elo, •t ppt·eht!JtKil"c> o soliJ·I:.-;;_d l.a.du . Ca ll l lHJK S;c,Jtus CHJ 110 1lollo cli vor~iam sór(lOJ!te 

Nhu qtwt· ill~o üizuJ•, longo 1lo mim l.aJ pnn- na. apJ·r~:,;e u tac;ão do HOJHO do Sr·. Qumtwo 
$Lllltml;i,, quo cu 1ludtln 1l:t ll u itui't~hilill;~do o Hoc:aruva Jll~J ·a c:Lntlidato li. Prcsiclenciu. da 
ai to ct•i•.erio do l..io\'Ct'll<l : m:L.'I,<~!l);(J..; impu I- H.opÚhlif:<L, pot'!}uo tinhttm do sujeitar-se ú. 
sionado )mlo dc.,cju elo c:nnhueo•· i•flieialnwn- vunt:LIIO tl;L maio1"h~ da. Carllll.l'<L,(!UO su:>tonta 
to a:> chtu:ml:ts tlox~u •:"lltr;Ldo, •' quo uw 0 ••orno 1lo !:ir. Roul'igucs Alves~> . 
avou~uro ·~ i,,r,o . Não tendo cu cunheeinwnto de manift~sta.-
A ~::; im, euYio ti. Mn:::t o sc·~uintc r equeri- c-iiu ;duurntt desta Cama.ra, entendi c cont.in1ío 

m cntu, quo, cm·:.o, :>CJ';i. tuumdo rm tlericla. -'~ ent.c~Hll~ l' 'l'W a chan: elo desaccol'do, não 
cousidcra('ão, pu r· c..;&u. patriótica. AsscrniJL(\a . csta.ntlo na llt<i. \'IH I Lado dos JJOln•e:~ Dcput<~dos, 
(Muito bem.) c.">tava ua rmi. vonta1lc elo Sr. Prc.;i<lente da. 

Fica sobt•c a m<'fl<Jlt, até ultoriot· tlclibcm- Rutmúl ka, B tlt~i o :>eguinto ~part~:. . 
ção, 0 seguinte «QII(Wi<L perguntar• a V. Ex. SI JUlga. m4 

l'HOJJ-:CTO 

O Congresso Naclonali·c.;olvc : 
Art. Aos fnnccionarin~ dPS Cor·rcüos 

da Repnblica tios Estados Unidos do Tkazil 
sci'ú. cooccuitli~ <t gr•Ltith:açãu trimt•.">h'al tio 
10 "/ .. sobre seus \"t• llcilllCl!lto,;, t:olllu }Jt'cmi,, 
de ;wsit.l uidadn, de at ~conlu t~om a.'! l eis em 
vigor, tt!Jl'indu o Gover no o P•eei,;u cr2-cl ito 
o revogadas a,;; dispu:>i~·ües om contrario. 

Sala uas sessões, 30 de setcmbr•o de 1901. 
- -Henriqt1e La!Jden. - Irinal' .llaclwrlo.
Nd.L•tc. 

Vem ú. Mm:n.. t': licln, apoiatlo n sem debate 
encel'l'adu, 1ieautlo ad iach t~ vo~açiio, o sc
guint.c. 

RF:QUEIUME:-\1'0 

Ro'Lll(~il·o que fl l'ouot' gx<'.cnti.-u infurme, 
por intet·m01Lio d't ~lt.~sa: sl é exacto I[HC 
e~i.;í, lavrado, tle.->t.lt! o dl!t '27 do corrente 
mrz. o deCl·etn <mtu t• izando a Et npl'E.'Z'~ In
dustrial tlc! J\[d h•H'amcntos o a The Hio de 
J:meiril lTifFI:JOla' awl D.•ek's Company, a 
ol'g-ani.'!:Ll'etn a Cotup;tuhi;~ IJuca:> uo _H.iu 
d.c Janeil·u, pat'<t t•xccut:u• as obr·as rnlattYa:> 
ao mcllwramento do perto do Rio do Jaucil'll. 

cumpatl velo apoio u.o Sr. Presidente da Re· 
pnblic;t por par·tc dos quo ttprcsentn.m a ca~
dülatura do Sr . Quintino Buci1yuva, pom 
V. ~:x. di~se que, c;;tando rlc a.ccordo nesse 
a.poio, enconi;!':l. \' adHllc11lclaües na aprc.~ont~
t.·ão dr: c:LIJciiú;~to ctnc não fosse o Sr. Rourt-
gues Alves.~ _ . . _ . , 

(:"r as p11!JlJca~'uus L~!~:1.s no Dwno do . _Con
gresso fic:u·:un omuutt11l<:t:S <L$ p<da v r· a~ finaos 
!lepoh do tlifliwlcladtH .) . . 

Por out1·as pala,vra~, eu flUI)l'HJ. pet'g_:mtar 
aS. Ex . sitL lj_llfl~ttw d;~ a.prcsentaçao de 
candiilato ü. Presidente d<L Rcpublica, l!l'il. on 
é num q nr.stão fechada. pam a maioria da. 
t'eprest~ntaf'âo fluminense desta Cama.J·rL. 

Ora., a. rP.~~posta lL esta. pet·gunta deveria. 
ser : Sim ou não . · 

Si a. questão é fc~hada., st ll1t_ incon?P::l:tibi
lida.tle entl'c a candidatura do Sr. ~1ntmo o 
o Sr·. PrrA<;iuP.ntc 1l<L Republica, é cl:tro que a. 
banca1la fluminense, que tlese.ja.ria. e acceita~ 
rin. es~a camlid<ttHt'a, est:i. cuactn. por um:~ 
indcbita. intervenção do Sr. Presiclcntc da. 
Rcp 11ul ic<t e flt:'L c·xpli<:ado o ~eu procedi-
muntu. _ . . .. 

Si n:'•o é Ib·h;ula, si nao Jm mcompattbth
•bdc, )Jut' que razão não sustenta a baucada. 
<L ca:.uidatura do nos;o illustre chefe Sr. 
QHint.ino BocayrLYa, que t~o sábi:t e ~atr~oti
~~amentn guvct·na, em con.Juntura difficll, o 
no.•so Esr.ado. 

Sa.ht das snssüe:>, 30 tle ootcmut'tJ tlc l!JO.I .
Jlenl'ÚJH<J Laydcn . 

:\[io Sc\IHlu fc_!Cllada 1t questã.o, é pucl'il o r e-
0 !!i; r . • Juli o San.t os- S1·- Prr.· Ct'ÍLJ tlc (lUebt•;u· a. soliclarietlade com a. ma.~o~ 

sitleu f.r., é S<'llllll'l'. ~~om t·uustrangiuwntt> quo ri<t tla Camara, }luis c::.~:>a. só fedi~ as questOOl: 
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fcc:hacla.s pelo St•. Pl'esidcnt;n da Ropahlica .. 
nem foi:~ ma.ioria d;~ Canu.t'n. quem iuüieon 
o St•. Horh·igm•s AIYos. ma{ uma. cout'llll\'•i'o 
qul\ é Yl11'ehi.d.eit'<t saladn llL' t'ruci.as, t•ompost"l 
do dL1:>ig-nados do:~ goYet'natloees, tlel!•gatlo:; 
dos p~\t'tido,:: o t•cpro:>::lont:Lntcs tio h:m.•adm:. 

"\s::im, pois. <L :·ollpt~sta ,[e 8. Ex .. q tW lh . • 
parect!U tiio dara. L>ontimh p:u·~t mim, pu:t. 
o S~·. Nilo e ll<U'<\ totlos, muito obscura e Clll
ln•ullnda, p.1rqne, pa-ra t•xplkar-se, 8. Ex. 
distíngu,• entro maiPt'i:t e h Cam;u•;t e o Sr. 
PrPsidmne da Republiea, om qnestào d.1 so
lülarierladc politic:t, o tllll' é uma. tlllYiolad" 
que nfio Jl•>s:lll distl'ino;:ar L> 1it•ixa som sulw:lo 
a. minha p~t·g-mrta. 

Espct'tl, P''i~, IJ!lü 8t' ,l,\ o rk•·itltl ''"mpl.•
lllOlltLl a.o llWll aparte, puhlk:~tlo tlll eli$L'·Ill'~tl 
do nobt·e Deputado L'lll :2~ tln t'·tll'l't>tltL'. 

Foram <\}H'L'::!Cntada." n;~ "l~~s!to dt• :;o de 
$Ctembro <Ltl pl'LljL'CW 11. i0ti, do l~ll)l, fix:l-lltlll 
ti despeza do ?llinistedo ll \ ,Just.i~·a e Nogo
cios Intoriot·c>s, as segnintt~S 

Ao projvclo a .. :201í de /!)01 

((Oro;:~mleuto tio Interk11') · 

OnJ.J eouricr-Fica o Govorao auT.oriz:ttlo 
a llHlll<hn· pagar a qua!ll.i ., de ,~,;;_>,-;~,ou :u 
escriYâo do jnizo socci01ML do Es1;<tdo Ja 
Puallyl.•a Eut;yciliano Loyola. Rurcto, im
p ·Jrtaneia. de ~cus YL'n ;imentos ele I J ele se
tcmbt•o de 18D4 e 3! de d0zcmbro do mosmo 
anuo, que deixou de rccchet• pot' falü~ de 
Torba. naq uell<~ época . 

Saia tlas ~c.-;siíes. :Jo dt•- setomhro cle HliJL 
-S•J<.Ii'<'S _Yeh•a.-Li;.;a Filho. - OtniÍllo ele 
Hollm;da. 

Ao ;:, ~)-Dit•cdol'i<L Geral lio Saude Pn
blie:~...:.onJt) .se Le- ::lei:-! a.manncnstls-diga-;;o 
-Seis annnuens .~s. srnct) nm a.rdtivis ;a, com 
os venc1mm1to:> ele 6:oon::; annuac-s. 

Sala d,_scssõe.>, :30 de s~tcmhr<J de 1901. 
-Heredia de Sd. 

A' Yêrha n. lO (Scct•etaria ele Est~ulu-:\Lt
tcriul) : Accrcsccrite-sc, par·a pag-amento tle 
telcgl'ammas exccl'iores officü~e.,-6:0 JOsOuu. 

Sala das ses.<;ÕP8, 30 de seiclllbi'O de l\J!Jl • 
-F;·aacisco Sá. 

Da \criJ~L n. li (Jtrstiça F~'teral)-:dcduzam~ 
se 300 . .:-, corre~pondenü33 a Cl'iKL~'éto do m:tl 
um loga.r de otlL~ial de ju>tiça.. 

~ala 1ln~ :;e.,sões, :i•) de ;;;ct!>JJI hriJ de I !lO I . 
-F,·,I;ll·isco Si, 

Fie;\ o f}oycrno autorizado; a alll'ii' :i. \·c: ba 
-Soc~:ueros Public•JS-no corl'eni;(} nx<wcicio, 

Ct'l'tlitos extt'aot•tlinn.rios at!l o limito do 
li.ll.JO:illlll . .:: y:u•;t at.Gendel' ::t·J~ i 11 tm•ci!~o,; sa
ni~a.l'ios das popala~~õcs, q11ut' em rel<t~'il.o ~ts 
peoYielnnria~ or.t~:~~iona1bs, moti\·1\t.[:L,; por 
opidtlmias on outr:ts ea.tamid<ttlns publica~. 
quet• em l'nl;t,:i~ J ;i. l!C\<:nssithtlie 1ltl l'êOt'g;L
nizat.' o.; sm·vi~·o,; 1'-ldOt':te).~ dn ::nutlc pnblita 
ne~b l';tpiud o nos Jo:::;t;~dos. 

Sala. elas s,'.:;sões, 30 do setembro do 1!)01. 
-Rttymm:tlo de Miranda. 

Snp]n·ima-~e rht l'abric~t ~oh n. 14-flbl'as 
doi l>i.itl'ietu L·\~tlL>l'a.l-a 1111aUth dll 300:000~, 
I'c.luzintlol-SU a~~im a ,.,,rha.-Uili~tmcias JltJ
li,·i:~t's-il. {lld:(l011:3tl00. 

S.d<~ da,; f:cl:;s(i,•.~, ;;.J tlL'· s.d.-•tnbt•n dt• 1901. 
--VfiJaso Co.<l•t . 

On·L~ eondt•t·: 
Fil'.~~ •·on.-;i"·n:ul<t un1:1 nH'b;c exti'<Lnt•d i na.ri ~t 

e c.,peei:ll ;Í.t.<' :lli:OJO::; pam acetuisi~':io tlo 
m:l.~twiac~ ,[(l la.bom.torin.>,epto ~e ttHtham tor
nao lo llCC()~S;\t'iOA (\lll COliS<>IJII!lllCi<\ tln ill
CCilolin !JIIil ten.! lo.~;tl' n;t Facultl:ttlc tio ~fL•tli· 
ciua ([o lU o •ic JJ.núiro. 
· Sal<l. das :;n:~sucs, :lO., tio setombt•o de HlOl. 

-Jiartins Tci.t•1ira. 

.\cel'eSL1
1
nte.-so outlc conYitJl': 

.\t•t. Fic;t n Po.lm• Exel'.uJ.ivu :tutnt•izado 
<l. rcvor o r,~gimen~o tio cu~as cl<t ju.~tiça lo
c:d 1lo Distt·icto Fcder.ti. apiH'oY;ttlo IJ:'Io dn· 
ereto n . 3.::J;i;~, de 5 tle <L)!O., to de !KDtJ , l';t
zendo as ;d ter:L~·õo { con \'011 i.nüt•,; . 

:'ah ela:< g,;..;,;õ~s. 3·) tle .-:,•t.,mbro tkl l 01ll.-
11·iaeu Jl•!r'll<ulo.-Joaqt!im. Pires.-Sri !·'rt·:re. 
-LI! i.~ Dc>tdÍ.t[fH<J.<, -II•·11rique Lrt[pltm.-.lo.<t! 
Brmif'acio.- .lllfJUslo rlc. 1Tasr:o;;c.'i1o<.-liiL'a
rl,,;;ia Corréa.-Ji'rederico Bo>'l/1'·~·- ,l~eredo 
.lflo•qi'I!S.-J.:smerafdillO JJand<Jira,- Sfd.~oil 
de l'ascoll•:ell!JS.- Osca1· f)odo.'f· - : lff;msu 
Cos/a.-Julio Santos.- GaslrTo da UHnlw.
,[{ t'íu·w· G I' i i i li! nTcs. 

Ondo com·i~r: 

.\ :n·atilieat .. ·ã.n dos l'.'e·h·iics tb:llil'lng:wias 
o.ll lii ll'iJ:IllC\~ Jit::• t~tl llÍlJ :I t'ada <t tlU!> l'>C:l'il·:"it~s 
da; nrbtll<t~ . 

Sala u<~8 sessiie.-;, :n de :;ct,:n~~J 1h' l!llll. 
-A.l'f/'r.s/q ela l'a.•coilcello.~. 

flntln conYiet•-Para as obra~ •lo Laza t'do 
de T:~m:u~tlat•ti-5:)! I:OnO.)OOO. 

Sala rla~ gc~~ii~:< . :n ;J .. ,;c~Pmlwo rlc1 J'IOl. -
lt.'ruu ,·i'J t'r;J{/ i1tfttL- .l.T•t lo')·'i''" ':fJ;,,:o l ,·,•:;. -
f'erâ;·,! (i'•: Ly;·o .- .I ,,{;o r/,> .][,•/{,), .lf.,.-.·i,-o 
~ll 1:63 . - / 't•t(i'il I 'c,·;lr!utl••'<'l).-.l!:lj•Í•[io FÍ!f"• 'Í· 
'i·,:rlo.-lfririo Jlilh9. - l?:;lllt~;·rdtl.intJ /:n,uf,• ;';·a, 
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-Jtstaoio Coimbra.-A((on.w Costa.-Uetso tl~ 
Sou:;a.-'l'eixci1·a de Sá.-f.lomes ele llfallos .
lucro Yiei,·n.-Uorneliu da l<'un.~t:o.t. 

Onde con viot': 
At•Ligo fic;L o Uovorno :mtorizauo a. nmn

dar :imp1·imiL· Jl ;l l•:uropa o tnxtu. e <lS m;t:un
pas da uwnog1:apllia tl:~::; pa.ln1CJI'<'.s do JJt· . 
H:\L·hoiiiL Horll'igne~. u.l: ll.CCIII'Lifl I) ,;oh a in
~lJt:Cç;i.u <lo 1;011 aul,ut·, ;dH'Íll<IO-SI) OI> llCCC:J~i.L· 
J'ÍO~ Cl'l'tlit11S. 

:):Ll:t tla,; scs.~i!t:s, :~o 1lo sotcmhm de I !101.
lrirqilio 111'Í!]ÍIIo.-Gosla J,<r~ün·.- 1lfinmdo. 
A~e:t>tnlo. - i.VO!J!ICÚ'Ct ,lcdoly.-- 8e1·!Jio Sa
lmya. 

Ar> u. 211 - K~cola 1lc: Miua..,;- ,\.r·.ca•n.;con
i.u-~e-2.ll:l)ll0.-:00II - p:~m u r:IIJ'!>" anuexn, di
minuind•)·8C i[lliUJLi;t igual. rla Vt\J'[JU sub nu
mm·o 14 . 

SaliL das ,;,~~:;rit!.~, :.:o 1ln ::;nb·ntiH•u dn l !lO l. 
-JosrJ !lo11ijitdr, .-Gct.~/r7u dn ('tmlw .- J(Hio 

A' verlm soh n. :m- At:t!J'oscPntn-llc 
~15:00il8, parn. ulmt:-l tl•JS hu:,pi!ac:s n:tseitla
dcs de 13ariJ11CPJH1, ~. .loüu t.l' EI Rr:y I! Olí
YnÍl'it, em Minas lier:ws. 

Haia das scssGes, 3u c!e aotetnbt•o dr: 1001. 
lo>'é llonifiH·io. - ]oi!" Lui::.. - Gw;li!o da 
ewtlw. 

A' YOI'IJ:~ sob 11. li - -.\CCI't'St:üntc-se-:bíQO;::, 
p;u·;~ Yeneimenlos ao u~erin\o do Juizo Fc
rlel'a.l, Pill .MÍIItLS (;CL'<l.('S. 

t-:al<\ das sessões, 3H de setembro de I GOL
JosrJ Btmifacio.-Gasli!o da Cun/if( . -Juifo Lu i.~. 
-A.lf.·edo Pinto. 

A•·Li•'O nnico, n. ::.!0-llil'eduei<t Gor·al de 
;.lawle l'u hllc<t-Oncle ~o W-V8:J :. lõ'i~J~, rlig-;t-sc 
_:_~,(.)l:051!;:;, fi&Lndo elevaria a lfi:U(JOs <t ru
ln·ica.- ui·aliti<!al,:?tn, c::;ta.belecill•t no art. 65 
do l'egula.meuto lia. IJil'ec ;ot'Í<L Geral de S;Lude 
Publica. 

Va.r! a impl'irnit' o seguinte 

N. 51- 1901 

Inde(t;ro a r,eti.çiZo em qt<e o capiltlo lio 23° ba
tnll•tT.o de infimlaria Alfredo Leiío do. 8il"'a 
Petln! pede tlw se.fr.< a 11ntigt~idatle do posto 
de Lenenle oontu.dr.t de 7 de jrmeiro de 
1800 

A' Uomm.issão rlo M<.~.rinha. c GuerL'a foi 
pl'e . ..;cnte o r·eq tiCr·imnu tu q nc ao CtJDgt·osso 
Nacioua.l dirige o ca.pi&.~o tlo 23• batalhão de 
in l'ant tria Alfrerlo Leão !la Silva. PC<Jra, Ilfl
•liwlu set· eontcul:.L a sm• antigulcla.de do po~to 
ele ton()nte de 7 rle ,ja.neiro rle 18!J(J, !lata. em 
r11H1 ror;trrt pl'CIJt.JVirlos a. este me.-;mo posto 
rmtr·o~ ullir:i<w.~. por ar:tr)S que for;•m jnl~arlos 
pelo (Jovcl'llo Pru \'Ü!ot•iu como sBcviç()s rele
v:1ntr~-;. 

.\.llegn. o supJrlicantll'lile a, lS d1~ n0vr~rnl•ro 
1111 LH;o.;~J ct·;~ alli!rl~~ do lO" hata.lhão •le: infan
tari;L n, c:r,mo t<tl, pt·<~:>tou os sr_•rvi<;rJS IJ ne 
clolln ÜH'<Lill rccla.wadrJs O<llllléllc rli<L lltemo
I'avc} t. 

ll:t;! in fol'ln:ll;"i;:.~ q no f•J!':Illl prcsf;arla:-s pelo 
EXI't:lltivo não f:OilSi.<J. 11110 I:S.'lO;{ SCI'Vir,,OS CS
tnjam rulachnados crn algnm dor;umentu 
IJiiicial. 

E' cel'to q ne o poticional'io apresenta em 
abl)no de ma:; a!lil'mati r as dous attestauos 
'ltW, por sct·cm dcticienr.c:>,nã<l llü(lcm ~>ervir 
dn IJ<Lso ;w ·~~l;ndo •lo,;t<t C .olllmi;o:s~io. 

Al•.'m clis.~•J, :t Commi:;~ii.u, crmsiucra.mlo 
I.[Un a re;:pon.sat.ilidaclc (hs IJL'Olllor}õcs lJal·i
tlas em lX\Ji) col'L·e por cont<L de lllli governo 
q nn se fii'JIHí.ra em nome da revolu~ãu trinm-
phantc; · 

Considerando que oste mesmo critcrio 
não r~~·,([e ser ma.i~ inYoc;Hlo, hoje, <tue ~ào 
pa,saclo:,: 111ais de lo annos, uurante os qna.e:; 
ou,;t'IJS sel'l'iç.os tecm sido 111'esta1los por 
outro!;; uffir:iacs igualmente na. defesa da 
B c pu hlie;•, ; 
Cun~ideranJ.u, 1inalmente, que nã.•J é justo 

que se prucure <Linda hoje Yal•Jl'izat• 11 in8i
gniticautc :>crYiço :~ que se rcl'crmn os uttes
tad··~ :qn·csentada::; pelo ,;upr•lica.nte, quando 

S;~ln. tli~s se~sõos. ::o tlc sctcmbl'o dn 1!)01.- exi~tem, por nx0mpLo, os feito.; de Cauutlo::l, 
Lu i~ (hurtbe1·to. · rpm lantu rmtlç;wam 1\ ht':l.Vlll"i\ dos oHkiac~ 

Onilc con viet•--E· cull•?Ctlit!a ~ratnirl;ule 
pat'<t a lii<ÜJ'icul<t a. nnis um ().luúmn no in
ternato elo <:ymna~io,tdtnml an )J<W. l.l}Ç•Jl' 
QU l'CIJI'Ci:·nta.nte rpt• ,j;i, r•:;tÍ\'I.'l' ]':l!!'<llldO CIJll· 
tri.l.ui~·iio ('(ll't't':>Jl•lllrienw iL I,J'Ps mart:i
cul;vlm;. 

tlo. uo~~··· uxm·ei1,, , ; 
C':on ·:irlc•t·an•ln n inda ([ ur. o p;_~tid"n~~rio, 

:::t>ndo acúli:\ll ll lHlte u n. IC•S (ccn r.l) c oitn) na. 
csca.Ja tlus rapüit·~ di• inn111 Liu·i:t. si porvr.n
tni'ct enH.~f·l!'Jii,;::,. ' ' ;1111 i!.!·uidarle l't~o.:lamarla, 
\· iri;~ "''cniJa:·" 11. J,'>, Oc;n~<lu. vorr:tnto, col· 
In •;'LtlOI ;tt•illlit tll' tllll:rns er.ompanlwil'OS que 
}ll'!·~l:tl':tlll H.'l'\ i'.'"~ •lu glli.'IT:l , JlOULlltloJ·:iC 

Sala d:ts :::f:s~r-.. li'.3tl ole ~~·t,·mbt·v olu itltll.-l que t•ntn~ o~ t:<J.l•ilitc::: <.IHC Sf:l'iam },trujucliea-
lln;;·i'JI'<l /.(!(Jrle,, .' d•.o=' -<ll:;un,: ha , ''l' g"llllU•J SJ n 3 nu n:=<p:J-



ctiYo .Uman:.~l\., tllle n. nste lh'St.o l'm·am t•h•
yadus por ado~ tlo bt·anu·;t ; 

Por tudo isto, n. Uommi,;~ã.o dn Mal·inlm <'· 
Gnert·a é do p;lrccor que seja. iudct't.:l'itltl o 
I'eqnm·inwmo tltl CiLpità.o .\.llh~tlo f.t,i\.o t!a 
SilY<t Petll';t. · 

Saht da,s Cl>mn1issões, 30 th~ tlCtt•m bt·o do 
1001.- _-ilt't'S JJm·bosa, .Jll'esitlt'Ut.c.- 8onn•s 
dos SaiiiO.~, l'tll:ttor.- Carlos ('m•a.l,•tmli.
H. Pai:o;cTo.-.-lllmquaqm: Scrcjo. 

Vão a imprimir os St.>gninto:! 

PIW,lEC'l'tlS 

N. lOl A- 1\ltll 

)Jcrmif.lv uo w}'ili(o do mar '' !II'•'ITtJ. l'<'f(w
mado JtlstJ Dua1·ll: til~ PtiJJtc Rib.·im c'olllri
b!IÍI'J)((I'lt o montepio do posto d1: colllra-nl
?llinmfc. com a.s ·l'anfagciiS du meio _,·olclo 
eon·espondc11tc no mcs,uo _posto, pela. hl1c/la 
'I:Í!ft'llfC 

A' ;;:preciac:iío t.h Cmmui:<:;úo do f';JZl\ll<.la o 
lndnstri<t foi ,;uumenido para wr pan't'Ot' 1l 

projccto em qne se Jlt't'mittu ao eaJ•it:io de 
mtw e glll'l'l'::t. re!ornHHI•' ,lu~é lluat•t.o da 
Püntc I(ibeiro cun T.rihllil' ]l:tr:t o ruon tnpio 
do posto de l'Ontt•:t-:llntit•;wte. enm as va.nta
gem: do meiu-s-lltlo etH·r~ponrtentu <L c:>se 
po:~to, peht t<tl•ella. em YigtH'. 

Trata-se de um velho sonidor do Estado, 
encanecid•.l no SN'>i!,'O publico. a que dedi•'tHt 
mais do scssen t:t annos de existenl•ia e ainda 
nctnalmcntc em uma das :>ee~·õcs ilo lJH<\l'tel 
geneml do mari11ha, de cuj:t :>t·ct·••tat·ia é a 
tradi~·ão vira., n•tdJ:!.lha ;\s,illualltülllu. 

Todos o:< lll'Clllll<'lltu:> :qwe:<enta•los :i Cnlll
mi;;:;ã,u ]lat·a ~n:>n·uít· o a~snmptu •lt'puom 
pelo faYur etlllt~t·ili.lo no pt·ojcer". " j:i 11u 
a.nno do l~\.1~ m.na potiçãll do C<qJiti'•u de Jll;Jt' 

e I(Hlll't'<t t•cfut•ma•lo Ponr.c H.ihl'it·••, dit'i;!i•l:t 
-~~ .:·s t.a C;unara, ~ulkit:mJlo melhorai' de rc
f•H'Illa e ;;ubmt•ttüla. ao l'St,Jul•• .Ja l 'mnmi~.:ãu 
tle :.r.u·iuh;t e <.tw•t·J ';'. ob1.il·w·a. p :<,J'('•·•·J· fa
Yora.ycl. 

Rendo in contesta n~lnwntf' •In menot• mnnta 
O:> fa YtJI'l'S C:uliL~ f·Ji idos pelt1 p r'•'ôl' ll t,u !'l'l.lje t·Lu, 
a < 'ommi~;;io não se t'CCIIS.'1 a pt·upür su<t 
adop!,'ão, no~ termoil em que cs ;;l cuHcehi•lo. 

l' ;·,~i··t'lo ''· 101 -- .mvt 

O t\mgl'o~so Naciun;ü rcsolvn : 
At•t. 1. 0 E'llet'lltitti•lü ao t~apil,."io dumat• e 

gtwt•t•:t J't1ÜH'lllttdo .Jo,;1' Duarte tia Ponto Ri
lJC'Ü'o c.Jfltl'ibtt~l' pal·;~ o mon Lepio do posto 
dL• ront.r:L-i1.lnm·:mto, com ns vaut;tg-••n::: do 
ltll'io-$oldo co>t't'O.<pon•lcntn 1~11 JUI':>IIIu posto, 
PL\l;L t:t-lw.lla. Yigcmte. 

.-\ l't.. :'!. 0 H CYO~<tlll-::!0 a:> tl ispo,.:i\'iin;-: L\lll 

e.ou tt•a.rio. 

Sala tias St1o::<i'ícs, lO tlc julho lln lfl!li. 
Pcr.·-ira dt: L!fJ'tl .. -Bai'I'O.~ l•'raii<'O .l11nim· .--
J . • L. "Yâw.-<'dsu dos R,·is.--Espr' l'ir{irio , 

~. ~17- l!Jtll 

.. ·tulori;a o f:o,·c·rno 11 co;llra.·t,u· ,·oo1 os t!JI · 

1/<'llhâro.< . lllf/1'.<1-o llillr'Jic'ttl'l'l l'orra/Jr,, .1/,•
~,,. ;cs ,. ,\I fi·,·~/ o Ro~emlo rln Si/,.,, o, q•,;•
J'<!IIhirr ')"'' fii'!I<IIIÍ ;al'l'tll, o J'UI'tft'<'irllt'lllll c/.· 
mrl tit'S 7Josfcl•'S illJ!.~tratlos c' tlá CJI! ( r as Jli'CI · 
··itlcncia., 

(J;:(•lJ;!OiliH'it'll~ .\.111-(II~Ü,t) fln liiitl'lh>ollt'l, (';IJ' · 

va.llin ~lülll'ZL'~ o .-\II'J'Pdo Hnzt •.Jttlo tl:1 Si !I·;, 
~oli•·ihm rloCon~l'l',;su :\;!f'Ínll:\1 t'ollt't\;;,ào ,,,,. 
lll <LIIIIUS, fcit:J. :1. :>Í (\\1 il l~ •lllliUllhia IJIW 111'!!,1 -

liÍZa:·Cm, pat·:t t'tll'tli'Cet' a .. pultlic••. na C;•.]• i
ta l Ft•tlt•r;tl 0 no:; J<::<r.:ulos 1l:L Repnhlka, t':ll'· 
r,(j,•:; pof\',;11'8 c illn,:tr:ulo~ t\ l'Uiol'iolo,:, Coll1 1't'

tr'l-t"~ 1h• lll~S:<O:'> IJIIt.iL\' t!ÍS COih'ÍII;td;).u~. \' Í:<I:1s 

tll~ IW:>>a~ t'!II:Hlt!,; 1\ pn\·o;H[O.-;, lllOIIlllll\'11 ;,"$ 

L' eúitit·i~~s. paiza;:en:;. lilat·inll<~s. l'~•· . 
(J bt•ig:tlll-:<1\ liS pt•.!-it-i••n:lr·iu.; <L pa;rar tm; 

impusL••, tlc 211 n'•is pot' t'.LI'i.<i.o l'X]I11:>t•• ;i 
vnn.La , d••lloi:o~ th• ti 111 ht•atltl:.: p . ·las l'C~;;u·ti
lêÜt~" tlnsi;!lla•l:o-; pat·a a l'"llf'an•:<t olo l'l•li•J'itl ·• 
Íllli"'~t ... as qual '" :t:<,.:illl fl~L·ali;>;: n·fi.u ellkn
IIIL'IILt' a llUl't't'J'I,'i.ltt d;t l'('ilda. 1(111' tl:t 1\IIIÍS:<:i.•· 
tl11:; .liLu" t'al'ii•o.-: illtts·raolo" ;vlrit•;i ;i LIIÍ;·, .. . 

)·:111 t'PIIIP- •n~a·; ·w, IIS pf'l.il'innat·ins :;nli.:i· 
t:qn: 

t•, j,;,~nçTJoJ olc tlit·eiJ,,,,_ pal'<t os cadiié'>ll"-'·; 
t.:Li ':! qtw, llilt'a a•ptclla PIIIÍ:<:<:Iu. ÍllljiiH'Lal'"'' ' 
ria l·:tll't''l'a 1111 d118 E:::ta•l"~ l!niclo,;, ÍSI'Il• ·:·, .. 
t'I I.Í•.t Y:l,l•ll' !lt:J':i. lllll i to int'i·J·inl' ao ,1;1 ,.,.llol:t. 
pl'OYt.liiÍI'IItt~ "" J<l'l'ditn Íl ll)'ll:'l••dn ~~~ n "·is Jll •!' 
c:u·tão; 
~-·. p :•.rmi ·:sãn rln.•l:-~. , pa•·a rirrnla••:•m nn

I.!Ol'l't'ios ro,Jemns l[lll':JII t, t> n tt:rnp·• rl<t úOII

~on•·t·s.-iüJ, f:<JIIlo e:u·t·~it•s p•J:>T.<Lt'~. :tpt~n:t~ "" 
l'ot• ,;cf'i,los pelos p.·~~ioua J'ÍO!>. além do:-: n:l•• 

Salét d:1. Connnis~i'io tle F;lz.>nda c Iudu!:l- iUu~tt·;ulo: hoje l'úl'JI'\ol.:iti•H pela tinião: J•!'
tl'Í:l, 2:í rio sr.tcmbro de 1901.-J .• -L Yieir(l, dido qtv ju>ltilio ::Hn pel;t nnet:s~idade 1ll• 1:~ 
Pl"<:sident[:. - PiHheh·o J,,;;ir,; ·, t·ol:rtor. - - 7.·~l't'lll gJ•anrlcs de.;;pe~.as n•tn a. org<lllizaç-:'w 
A.rJ,,lfJe1'/fJ liHiiilflí'r<es.-1'il-!filio llri!lirfo. - D. e iniltali:Lçiíu d:o sm·viço:::, COJll<), par;L no"o o 
de!-'oil'n.-J. Jl[OI'Ôrt' Af,·,•.<.-!l[ .. ;lf••i;·o tlt• 8il- , f:~llaJ' ""mais, o phot•JI{I'êt[lhiru, no JH,trmtl 
't:CI'I'fi,-DfJmÚ!:JHl'S 1/c C(l$tm.-A.I{redo l'a- o no int.!'-l' ÍOl' t.lu ]Hiz; :'lt~rviço,.; qnn pai':~ •JS 
;·e/lu, Yú.JI!.'ioltl . !llÜic ÍlHJ:lritJ:.~ J'I>Uilllolil.l' i;wt !IJIJ )'III':L 111.'1'1[ ;1, 
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e preJmzos certos, de,;cle que a expiol'ação 
put'amen1.e merc<mtil do imita<lo1'eJ sJm os
crupulo, aproveitrmdo o dispondio e o traln
lho dos peticionario.>, pude.,;se, sem onus nem 
esforço, lançar no merca.do cópias dos ori
ginaos quo fos:;em dando a publico. 

À Commissão de Fazenda e Industria : 
Considerandó que a pretenção dos peticio

narias importa, sem 'duvida, um progresso 
para nosso paiz, e que já se encontra nos ou
tros paizes civilizados; 

Considerando que a ornamentação, artis
ticamente ex0cubda, dos cartões postaes 
contribuirá, como nos outros paizes é veri
ficado, para augmento da circulação postal; 

Considerando que elles concorrerão para 
Rer o paiz mais c:mhecido no estrangeiro 
e, mesmo at6 certo ponto, dentro do proprio 
pnJz; 

·Considerando que a t:na de 20 réis por 
cartão, que os peticionarias se obrigam a 
pagar á União, ca.so obtenham a concessão 
impetrada, constituirá uma fonte de renda, 
que não é pctr<t desprezar, e que.a Commis
silio avalia, tm·mo médio durante o prazo de 
10 annus, em cercct do 200:000$ annualmcnte; 

ConsidcNndu que, devendo ser timbrados 
os cartões pelas repartições <trrecadoras da 
taxa, previamente á sua exposição a venda, 
isto garantirá á União a' elficacia da perce
pção da predita renda; 

Considerando, pJi•ém, que a isenção de 
direitos aduaneiros pedida, seja qual for o 
seu valor, impurtarüt em diminuição, pe
quena uu granlle, d<J semelhante vantagem; 
não parecendo 'portanto, quo deva ser con
cedida; 

Considera.ndo, tlnalmente, qtie cabe á 
União a attribuição constitucional de prover 
ao seu serviç:o postal e, portem to, é .ao Go
Vürno que incumb0 contl\tctar a p<wte deste 
serviço concernente á emissão de cartas e 
cartões postaes, especificando as clausulas e 
condições que melhores lhe pareçam para 
lJon'l desempenho do sot•viço, o a sancção 
~outra infracçõc~ das obrigações estipu
ladas: 

A ()ommissão é de parecer que sejam as 
petições deferidas. eom o seguinte projccto. 

O Congl'osso N<teional resolve: 
Art. 1. 0 E' o Governo aul.oriz:.Hio a, con

tractar com .~ engenheiro~ Augusto de 
Bittencourt C:IValllo Mcncze,J c Alfredo Ro
sendo da Silva ou com a comp:mhia que or
ganizarem o fornccimen to do cartões postaes 
illustrados c colorido.>, com os retratos do 
brazilciros notcweis, vistas ele cidades, villas, 
povoados, monumcn to,;, crlifleios, paysagcns, 
mal'inltas, etc., cujo original se acho na 
RcpulJlica. 

Art. 2. o Esta conces:Jão lião excederá de 
lO annos; e nesse tempo continuitrão a 
circulccr nos Correios foderaes, simuHanea
mente com aquelles cartões illustrados, os 
cartõe.) simples (l,ctualmente emittidos pela 
União. . 

Art. 3. o Todo~ os car.tões que. pelos conces
sionarios tenham de ser expostos á venda, 
e como éondição para que p.ossam ser admit
tidm nós Correios da Republica, deverão ser 
préviamente timbrados nas repartições fe
deraes de arrecadação da Capitéll ou de 
quàlquer Estado da Republica, nas quaes 
pagarão os cJnccs.sioilarlo> a taxa de 20 réis 
por cartão timbrado. 

Art. 4. o O Governo fccrá inserir no con
tracto as clausulas que lhe pareçam conve
nientes . para bem servir o publico c acau
telar todos os interesses do fisco. 

Art. 5. o Ficam revogadas as di~ posições 
em contrario. 

Sala da Commissão de Fazenda c IndusJria 
da Camara dos Deputado.J, de setembro de 
1901. - Joao Augusto Neiva, presidente. -
AdalbC7'to Guimarães. - Vi1·gitio Br·igido. -
B. de Pai'IJa.-A. Varella. 

O 81". Presidente-Estando adean
tada a hora, dpsigno para amanhã a se· 
guinte ordem do dia : 

Primoirã parte, até 21/2 hor<ts(on antes): 
Votação do projeoto n. 112 A, de 1901, 

autorizando o Govemo a abrir o credito 
de 100:000$ ao Ministerio da Indnstriá, 
Viação o Obras Publicas, com o fim 
de ser_ entregue ao Si·. Alborto Santos Du
mont como ·p~·omio pelo resultado de sua 
experiencia de um balão dii·igivel (2a dis
cüsBã.o) ; 

Votação do projecto n. llô, de 1901, 
autOl'izando o Governo a abrir, por conta 
do Ministorio da Justiça . e N egocics In
teriores, o crcclib do 53:580:%040 para 
rmgamonto de divers;ts Obras" o molho~ 
ranwntos no editicio do Lyceu dr*Artes 
e Officios, hoje pl'oprio nélcional (:3" dis
cussão); 

Votação do projecto n. 166, de 1901, au
tOJ'ir,ando o Poder E:xt~cutivo a abrir ao 
i'vlinicd;m·io ela Jnst.iç-a n Nugocios Intm·iores, 
o crcdit:) d;; 13:300$ para pa.gamcnto elo pro
mio e imprc~;Jão d:3 1.000 exemplares da obra 
Theo6g do P>•ocesso Civil· e Comrnercial, com
posta pJlo Dr, João Pereim Monteil'o (2a dis
cussã.o) ; 

Co11tinnação da 2a discussão do projccto 
n. 150 A, ele 1901, parecei' sobre as emendas 
apresentadas. na. 2a discussã.o do projecto 
n, 150 A, de 1901, que orça a Receita Geral 
dtt Re vubli~a para o exer·cieio de 190 l ; 
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Continuação clit 1" discussão do projecto · 2" di8cu~são do projecto n. 173, de 19 
n. 02 A, de !901 , alterando a clM>e P, n. 1, autol'izando o Poder Executivo a abrir 
das Tarifas elas Alfandeg.J.s ; Minisr.erio da. Gucri-a o 01·edito extraordi-

3a discussão do projecto n. 121, de 1901, na.rio d.3 68:195$189 pal'a execução da ssn
autorizando o Poder Executivo a abrir ao Mi- t :mça em ultima ínst.ancia em favor do 
nisterio da .Justiç1 e Negocias In~eriores o tenente-coronel Pl'Ocopio José .dos Reis; 
credito de 100:000$, supplementar ao n. 14 1" discusslo do projecto n. 6 A, de 1901, 
do art. 2° da lei n. '746, de 29 de dezembro declarando abolida a accumulação das ca
de 1900. deiras de lo;.dca e de litteratura do Internato 

e dq Ex tema to do Gymnasio Nacional, sob a 
Segunda pa.rte (ás 2 l/2 hor<J.S ou antes) : regencia de um só cathedratico; e mandttndo 
Continuação da 2" discussão do projecto pôr erri concurso as c •.deiras que vagarem 

n . 7 A, de 1901, autorizando o Governo a em consequencia dessa dispasição; · 
concedel' isenção de direitos de importação Discussão unica do · projecto n. 169, de · 
ao material que for impoetlldo pelo Estado 1901, autorizando o Poder Executivo a con
do Pará para o ab:1stecimento de agua á ci- ceder um anno de licença, com o ordenado a. 
dade de Belém, restituindo-se a.s quantias já que tiver direito, ao bacharel Manoel Ignacio 
pagas ; . Carvalho de Mendonça, juiz secciona.l do 

Discussão unica do projecto n.l47,de 1901, Estado do Paraná ; 
concedenào ao Dr. Amaro Rodrigues de Al" 2a discussão do projecto n.l32,de 1901 ,auto· 
buquerque Figueiredo, 2° tenente cirurgião rizaudo o Poder Executivo a abrir ao Mi
contract<.tdo da armada, uma pensão de tre- nistcrio da Mal'inha o credito de 100:000$, 
zentos mil réis men.;aes e autorizando o supploruentar ao art. So, n. 24-0bras-da 
Governo a abrir o Jiecessario credito; lei n. 746, de 29 de dazembro de 1900; 

3a discussão do projec\o n. 257, del900, Discussão unica !lo projecto n. 186, de 
autorizando o Poder Executivo · o abrir ao 1901, estabelecendo que ao engenheiro Aris
Ministerio da Marinha o credito especial de tides Galvão de Quciroz,aposentado no c<trgo 
6:000$ para pagar os vencimentos que, no de director da Secretarü do Ministerio da 
corrente anno e no proximo· · futuro, compe- Agricultura., Commercio e Obras Publicas, 
tem ao ex-secretario do extincto Arsenal de compete,desde a aposentadoria,o ordenado do 
Marinha de Pernambuco J,oão Sabino Pe- engenheiro-fiscal de 2a classs, corréspondente 
reira Girardes ; a 25 annos de sel'Viço; -

2a discussão do projecto n. 18~, de l 901, Disctt~são uniCa do pi·ojecto n. 267 ,de 1900, 
creando varios cargos na Repadição Geral autol'izando o Poder Executivo a:. conceder 
dos Correios e mari!ando-lhes os respactivos uma pensão de l$500 di.<.~rios; a cuntar de 
vencimentos; abril de 1898, ao ex-empregado d:t Estrada 

Discussão unica do projecto n. 162, de 1899, de FeJ:Iro Central de Pernambuco Luiz Af· 
concedendo á vi uva do jurisconsulto e ex- fous.J Ferreira; ' · 
Senador Joaquim Felicio do~ SantoJ a pensão Discussão unica do projecto n. 100, de 
mensal de 500$000 ; · 1900, elevando a 1$ diarios a pensão e soldo 

2a discm;são do projecto n. 165, de 1901 , que percebe o lo cadete reformado, com hon
autorizando o Poder Executivo a abrir ao ms de alferes do exercito, Or.ozimbo Carlos 
Ministerio da Mtwinha o creditode77:521$89::>, Corrêa de Lemos; · 
suplJlementar ás verbas ns. 8, l4.e 2t do 3" discu~~ão do projecto n. 127, ·de 1901, 
art . 8° dct lei n. 746. de 29 de dezembro tle dispondo sobre a contagem da antiguidade . 
1900, para. pagamento de vencimentos ao do posto dos officiaes do exercito a quo sere~ 
corp~sle patrõeS-Il;l~I·es, . <mgmonto de venci- ferem os arts. 1° e 2° da lei n. 350, de 9 de 
mentofJ de um capttao de mar e guel'r<1, um dezembro de 1895; 
capitão de fragata e vencimentos de tres ::;a discussão do projecto n. 58, de HJOI, 
medicas de 5• classe ; autorizat)do o Podee Executivo a abrir ao 

Di~cussão unica do projedon. 20l,de 1901, Ministm;ío da Fazenda o credito extraordi
autorizandoo Govemo a conceder ao Dr:Fer- nario de 8:000$ para pa.gamento do ·aluguel 
nando Terra, assistente da cadeira de clínica da c:J.sa onde funccion,,u, de setembro a de
derm~to-syphiligmphica da Faculdade de zem\Jro de 189;), a Delegacia Fiscal no Estado 
Medicina. do Rio uo Janei1·o, mais um anno do Rio Grande do S.1l, e o ;~nJplementat· de 
do licença, com t:Jdo o ordenado, p.a,ra Gratctr 20:000$ á vet>ba 9"--Ca.ixa d~Amortização-
de sua saude; da lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900 

1"- <li.,;cu~~jio do projccto n. 139 il., de 190!, art. 28 -As..;ignaturas de notas; ' 
estn.helocnndo quo as rtapas dos uífici:tos do 2"- discussão do pl'ojceto. n. 68, dn 1901, au
oxercito e da al·mada nun'c<t se rã> infol"iores to1·izaudo o Pmlet· ExecLtti v o a abrir ao Mi
a l$400, qn~dqnor rrue soja. a gu:u'nição <t que nistel'io 1la Justí ç:t c Negocias 'nteriores o 
J!Ol'tençam, ~<dvo as exepções do.loi; credi:;o de 3:957$200, supplenwntlLl' ao n. v1 
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do a.t>t. ·I" da, l t)Í n. 746, de 2U de <lczembro rlo di1·eito nnt disponibi lidade, deconidos un 
de l00U, par·a ve.,;tual'io e c;d r;ad0 de 10 :tlu· :~-~ d.c abril de 1894 a, 31 de dezembro de 
mnos g t·a.tnil.os rrue, em v it·tudc tl:t mmma !UIJU ; 
lei, ÍOI'<LIH a tlmiGi;idos fi i) Int.erntLLO d.n Gy- I" tliscussào do projecb n. 22 A, un 1901, 
masio Nacional, cujo numero i'oi elevwlo do mand:utclo dispcc>.nsar dos exames praticu~ de 
50 a 60 ; cgJO cogit.:un o:> ar ts . :~s e 2\:1 do mgulament o 

:i_a cli~wssf10 •lo p1:ojcei:o n. 77,_ tto 1p01, r~:- rle :-li dt:rnar•;o df;ll 851 o~ ofllciacs e praças 
!a,ttvo {L mneuLl:i. ofl1:weetd:L na .2·• tltseus.-;a,., 1lo r:xcJ't;i t•J lmhillt:lflos com os cnrdos rias 
do projt,;d' n. 2! 7, d<: I !~()r) , autol'izv.nd.o o Cli' lll<.tS <1 'I uu portonccm e d!ll'ogaodo a lei 
Potior t:xocut~vo :.t ct,IJ: ·ir· :w l\linis);rH'iO da [ n. :J~J A, rle ~-lO do _janeiro de 1 89~, na parte 
(inorra o crecltto e~pccl<ll de 8:4 l!'i01.,()1J p <tT'a I J'efeeente a tl ,;tc a:-;~ump t.o; 
pilg<Hnnnto (lf•~ venci nwntoo;; rl.o t.nnonGe-co- 1• disr; usS:lo do pt'o,jec:t.o n. 106 A, de-1901, 
rone l lnooe<! ndo Sor·zedollo Coni~a, l'Over-- <tu trn·izando o Gover no a <thrí r ao Ministcrio 
tido ao S(!l'VÍt,\o do nxc:·e i Lu n dn t'"' Etl d<L !~11- üa .J ll,;l;i(,':J, C! N ngocio<:t l ntt)rluco.; o credi :.o 
cola Mili tar p1!1' <tdn lngi>f:lt.ívo; . lh;ce,ls.a·io p;tril. p;JWtrnento do pr·emio do 

:l" J[,_;,,ll:c~~â.o do proj'J''-I,u n . )~(}:"), ür; tflgf;, VÍ<Lg'l!lll, dr•. rpw ·tl'~tb o "rt,. 2·~1 do Codi"O 
a.utorin t do o thJVI!J'tiO a ut;.t.IJd:tl' p:tg-:LI' arH dn En-<ino, eonf'er·idrJ a Pedro IJernosther~;s 
DI';;. Fr·:uwis1•.o Antun,•.:-; :V!;~cio l e AJ't,h ur An- lt :l,_: IH!; 
tu no~ ~Jae i ol <L tJ u:wtlLt do :lo::> :~:\IJO.S, illtpol'- I" dis.·n~s1io do pr'•Jjecto n. 174., de Wúl, 
t:wei<L d.o garl•l v:~t:.~um e c:walhr fu r· neeido rnaud.:tnrlo que o Go vcr·no da Reptl iJ lica. in
ás l'ot•ç:ts logan:-: du:·ant.c o por·iodo l'eV•Jlucin- dt·llntl iZt"., co111 ;1, qu:tntla tio 70:0()0~, a Victot' 
mtt' io 1k l8!Yl :t IxUfí ; . i\lcí t·ulle~ de Lima , p1~ las dc~peza.~ que l'ez 

i>" di,;l)u,;;;ito do projedo o. :::n!, de l !!00. t:orn a pin !.ill'it, lllOJH<tge m e custeio do Pa
:wtoriz;Llldo o CloYtn·nu a p t•or·ogar o p i·azo not·:mw do !Jescu br·imeutu rio Brazil (com 
concmlid.o ;t S H:ierhc!le ?.1ont.epio nm·;d rle :>ti iJ <~ítntivo d:L Cotnmi,Hào de Or·ç·arurmto eLO 

lí:r:onollli :t rh1S ~crvirlot· .. ~;; do J•;,;t,rvJ•J p;u·a in- 'i p t•u_j;·el,u JJ. 21il , de l!JOO); 
(lcmniz:tr ao TlwS<liL 'o Fl'<kt·;d •i:1 qua1tti:t I" d b!:U':ofi.t; dü pr-ojccto n. ll A, ele 1901, 
rlo 11ue lhe é dunlrl..it':t, :tV• qun es~a. i~tsr.itui- :wturiZ'H'tdo o f>odel' Kt r"lCut ivo <t alwir· um 
çã.o l' ~'guLu·iw ~na. sitn::uJw, prJdu.n<lo me,.;m•J et·e,Jtto da. quantia de 2:G3~$U -15 , ao :\Hnis· 
:'e levai-a do pa:.p mCilW 1Lt im plll't.anei:t orn tel'io da Fazenda p;u•a. pagi~mento de ror
quo ficou akan~·ad:.t no anno da 18.lU ; t· : , gc: n~. :t.•.tua, e ohjectos de expediente forne-

2~ 1li,;eussã.o du pr·ojt•ct·J o. ct:l .\, de lDUI, cidos peléL Compêtnlt;a das Aguas rio :O,laceio 
autOJ·i zll.ndo (> Pottm· l·>:ucrttivo a abl'ir a•>! c ontr<~~. pu1· conta tlo .\Iini.-;tm:io da Guerra, 
Ministcdo (la .Jm:tiç;L e :\Pgoeios Inte;·io:·cs! dn :~ r:tnt.o os ex:wcicios de 180-l, 1896, Jtl(17 
O I)I'Lld it.·J C:dl'ILO!'<lill:t!'i•J de :! : tl27S:)!Jii [H I'i t O !K\18 : 
p:tgctiHüUt O <L [). l·:ugettia 'l'<~ l ' l'•2iio COI'I'l~iL r]c :\()ViL .liscus-i'Í.•J rlo lJI'Ojocto ll. 1')~3 1•:, do 
At•;tnjo, v ittva tio juiz d() d in :iL!J t~u t disp•illi- I!JUiJ . adllitivo clcsC~e::tdo na ;3"- discu.;sã.o do 
bilida-•ln lu.clt <'t.rd Li ndolpho Hi;:; !Je llo Co tTÚ<L pcoj<•etu u. 153, em vi r·Lu.il: do <U' L J:l3 do 
dr ,\r;l.ujo ; lü'gtmtm to Inter no, :wturizu.nrlo o Gover no 

:?P ,u~e u,;~iio do pt•ojeci.o n. l2iJ, •le 1\JOI, a. tl'n n.-;feeit' pal'iL :\hwuel .\1::tt•ia Vell cz a 
autorizando o (loverno ;t, a ln· ir• ao ~l iníst<í!'ío cnrwos.üo feita a .Julio Benevides pelo do
da nnerra. o t:l'odito ex: raordin:.~rio de eret o n. !JV, de 7 de outub1·o d0 189.2, po-
2:-101$800 p:tl'ft pzwament,o a.o m:weehal José d.tl!tdo vrueogal-a. pot· m:tis cinco a.nnus; 
de Almeidtt. Hat'l'l~tf) , ern vi l'tude de $COt onça. Di,cu s~á •.l nniei1rlo pl'ojecto n. 71, de 1901. 
tio ~tt [H'umo Tr-ib11naJ Fcrler :ll ; . a utol'izantlu o Podl~ t' [!; :w cu tivo a conecde!' a 

Ui:;cu.;si'Lo unl<:a. du }Jl'ojcd;o n. Hn, <lo 19Jl, I An loni.o díl Sa.nt:1. Ceci! i11 .Junior·, ticl do t lw
a u l.o t•í ;r,:tndo o Uo\'e1·nu a eorweilel' ao l!l<l - i :>uut'i!Í J'O •l<L llclogacitt l•'ü;,•al do Tho:lou~ 1-'fJ
d Jiuisl;:t rle 2• e!as.~e da K~td 'lttla, de Ftw t·o! d.e.ralno J ·;~ ;ado 1le Milms G~c:eacs. n m atuo d<: 
Cent.t•a.l rio BNzi!, Acltiik; ,\ ['[l(Li!d Coll;inh<J, heen.,:;L jJ<LI'a tl'ata.l' ue sua ~ande ()JI IIC llm 
llffi anno de licença , com ordenado, pal'a convícr ; 
tr<Liat• tlc ~ua. :nm!G onrl~ lh n coovler- ; D i:;cu~sã.o unicrt do projecto n. 184. do 

I" d.i~cus;;ãu tio proj•·eto n. '72, do I DO L I qp[, ~LUtol'izanr.l" o · Pudm· EX<\<óittiv o a GOJl · 

1ledar<.~.ndo qtw guz<tl'5:t. • de t'mnq_tt i ~t po~ t.:tl e(,rlet' duns :to no~ de I i<JC!lf,:~t. de ai.!GOl'du curn 
:t cot·ec:>ponlen~a o '''' l'el'is:;:ls dO$ o di~pusLo fl<l ~ 2" drJ :u·t . Ju do l'cg ul<tl1181lto 
lnstitntus lüstm'!'éo~ <: t1•'ogt•aplti<:O$ elo Ut'i1- pu bli0adn na or. lem du tlia. n. -!95, rle 17 ele 
zil, llo P•trii, CeM<L, l3ahi<t, S. Pa ulo, P :u•:m :í. ja.nnir·u de 18t)l i, ao capitão ([O eo l'po de 
u Santa Ca.that•in:t c dos ln.itituws Archco- r: ng-,m heit•os Alt'ccdo SoMes do Na.scimonto 
logícos de Alago;J,s e Pe!'na.m bucu ; pa t'<1 tmGar· •lo soH::l í n tereSS3 . .;; 

I"' disellssüo do pcojocto n. 11 3 A, de I DOI, Uisc:ussil.o unica do p l'ojc<: to n. l88, de 
:1Hto t'izanrlu o ()r .vcr tHl ;I ;~bl'it' o l'l'Llllítu de 1\JOI. r<~lati vo ;i. emnnd<t do Seo:1do ao pl'o
lô: 060.-) pua pagi1t' ao badJ~u·d U rnlJelino ele jc·do n . l7l H, de 1900, tÜt Cama.ra dos Depu
~ouz;t :vrarinhu o" ~(\lti ot:th: n:v lo:>, eumo juiz üvlo;; , i[tiC a tttoriza o Governo a ma.ndat• pa.-

Cn.m~l·::t V ol. Y 1>1 
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gM' :to L'<.tpíUio do l'i"<tgatn. ltonr,r<u·io n !•' te- l ;h;t n \S & Pinto, do :LC L~onlo eorn a c;O!ltnn~·a 
nünte relot•mado Collatíno ::II<trrpw.s do Snuz:l jurlic i<tt·i:t •tue Jl\:m don rc·~ti!.nil' · lhes o que 
a quantia de I :S:liSGSO, dill't•reuça do suhlo q un tkm:tís p~tgM:~m ;i ,l..lf;tntlcga do na U<t
quc dr,ixon do rccobm· tlusrk• l:-:7tl, !la.h d,• pit:tl ; 
sua roforma, ató lt'\l7, de accordo L'Olll a ,!ou- lli:>t'll8Sfw mdea tio pt'tJjoeto 11. 148, de 
trio:t L'ontida no aYiso d,J ::IJiníst.or·iu diL Fa- 19ll l, :mtor·iw.!Hlo o C:on:t•no <L m:(nd:l.r ctm
zenda do 7 tle jandt·o de l;SG:l : . tai' ao c;tpit.:io tlo l'rai-(.l '.;a I•'I':L!Wisr•o Uarl to n 

P rli:::cus .fw d,, pt·ojcci;o n. 151 .-\, do 1001. a a nti;.:·nid:t.Jo thL d;Lt;t d:L pt•omoçã.u ;t,juolle 
doclttrathlo quo nu ,·a~o de lk,;uç:t a um len t LJ po~ t.tJ, ntn '!{\ dL' a.hri l rtn I K~IP; 
c~tthcdt\Ltit:u da, Esco la, Xava l Sürü :.t c:tdUii-;~ lli~l'IH,; :\o unic:.a. tlo pmjt•eto n . :?4:2, !lo 
rugüla. pelo !unto substiGutcl tL qnom c.,mpe- 18\15, clo,·:mdv a JO:l~ uwnsaes a pon:,;ã.o quo 
tit· n:t occasião o <'Xot•dcit1 ihL:3 l\uJCÇ'c)o,; clt' po ·r;olJQ D. Cy b!'ic tl ,•. ?.fcndon~·n. Souzn. Mon
repeLiJot' dc,:s;1 c,tdl'lr:.t, c,1m v" to t'lll Sl'p<t- tL• il• :, Yin,·a do tn n, ~nw honorario rio exct·cit;o 
r a do ; ,. llell'ütlnt'o .\ Yelino tlt) SuHZ<L :\Iontciro ; 

Di~cus;ão unien, tlu projudo n. ·!~·n , th• ' ni' '-'ll'";\o uniea d·' IH'o.ir•t:lo 11. 1!11, do 
!SH:>, eoucodon,Jo a Il. Jttliana \lord t;a. t·- t:lti l. t'II!ICLJ< lvncl•• <L n . . \ nu•lia. C:rv;ti,::Ln t i tl:< 
<'CZ Pa lh;t, YÍLI v:t do tonun i o do OXL~J·, • i i;o .\ II.III<jli.L' l '< jllet. \' iu ·::t do l~a pi kll> du \!llgcnlwi
Di<1i;O Lhrcoz Pallla, a pon<\.11 <t iluua. ! til' t'u.< :\in.nniP <~a \'ak:w t i dn :\liJII'llliH'(l\Hl, ll iii:L 
fiGU$tlUO; l"'rl :Úlu lll L'lJ .<a l dt• IIIO:;>tltltl; 

I" di,::ens~:lo do pl'ojcdo 1_1. . 158 _.\, du 1 ~ 1\11_. :l-• 1 1i~t'll<B:to d" P''"jt>cto 11. -11;, de J\)0!, an-
tornando exLou~l v o <LO .J[lJllSLt_:rw da Ma ri- t <H' tZa 11,!,, u Pod,· r 1-:x<•.,·uti \'O a abril' ao :<-Ii
u!Ja o decrc1to 11. 2:l2, de i d n Ü<'L(•.mbt>o tle nhL<'t'i• > da U11c:Ta 0 ,· 1·,-,l[to PXtracJJ\ lina t· íu 
18H4. na part? . q 110 ut·~:tniz:t us o~Iados "'' .J : ::::;:,.--;:-:no. pa r·a. JYt,;amen l,<l tl,> 01·den:Ldu 
lllaiOJ'OS <lu :\hm~ti'O da.c..uc .·i':t L' tltJ aJnd:LII· a <J ll· ' Ll'lll dir-.·i r.c• o ;LinwxaJ•i1'u do cxt.i nctu 
te-gon;•ral do oxOl'CitU , c.• cl:Lnt!u outr;1s pt·u n - .\ l'"r' .la l ,L,, lhll'-l' I'<L ,t,, Pr.··.rn:.tntllltco Juàu Cli-
denc!;J.S; . . m :t,·o ,[,, .,; Sant.J.< lWrn : t J ' tl' ·~ ; 

l" ili;:cnssiln do prc_lJUet,) .n . l L? A, dü Hll) I , ) i. -· 1 .. . · 1 1 · 1 · 1 . i9l·1 1 l'801' ''''UI·z~ ·lltlo O "Ol'PJ :i• ' ' l '''Oll ' \1.1' , ., _ ::.,·• L I ~C ilS~ilu <.l! ['l'U,i,'.C ,l) ll. '.'l .\.,!L' . • ' "' co " ' l I L ~· l.. ~L ' O::< !1 .' I' . l ' ' I . I 
V•t ·• ;e ll··,· ·tni)O P'''' ~ I do l ' e" 'P ' 'fl. \ ' () ·- c' •Hl<'l'llhO JH' !V!t.'g' lO lJiU'<i p.t g.tlll ~II~O (\.' , ,.., ::; .· ·" ll t_.s., u-. ~ U'-' . <11!.1 [ ' ' [ . . l I . 1 t l li 
dt·o ordimwio (com pal'eCet'C' d:t' CLJmmi~~õc.-; tlYh <L lH'OVtcilllJil&ú 'e sa <tl'lo~ 'u t·a. ''' ta-
do ::lia.1·inha e Guel'l'a e Jc Ot·•}amouG.,); rlol' l'm·al; _ . ~ 

Di>cus$ão unica do projeeto _n. 2u0, de :!.~ rlt.fW·'~ao do proJec;,, n. J,ô, d<.; WO_l, 
l9Jl, êtuí.ol'izanilu o PoJCI' Exccuth·o a con. autot'lZtmtlo o Ouvorno a aiH'll' ao Mul!stot'le) 
ceder· um anno do licença ao condncto!' ck da Guort·a o crodito ex&r·aordinal'io de 
t r·em da l~:> tra.da de Fel'rv CetHral d:) Brazil 2:800:;~07, pat·a OCt:O t' I'Ol' ao vagamont.o du 
Fl'anci:>co AlveB ilil Silva Pr<.Ldo · oeucna4o que colllpc tc ao n,;c!'l vào do <-Llmu-

2• discussão do projeeto 11 . 2o3, do 1901, · xari!'atlO tio oXLincto :\rson<tl Je Uucrn. do 
autor·izando o Poiler ~;xecuti vu a abrir ao j Pernambuco Ft•anc t:>cl) .\lam·1clo de Abreu . 
.\Iinistcrio da Pazcw.h o credito de :.>! : ~l40$45G , Lcntut~-~c t~ sessão ú::l 3 llom~ c I.} minu
para pagar a A. A venier & Curnp. e a Co erêa I tos da tarde. 
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·,...---.;. 

Discursos pronunciados em diversas · .ss.szõsa 

SESSÃO DE 2 DE SETEMBRO DE 1901 

·" . 

0 SR, BRICIO FILHO- • • • tenho nia.is me
do de uma outl'a mío • 

. · ( Vido IHlg. 7 do proso;lLe volnmo ') o SR. CELSO DE SouzA- . . . não so rcfe.; 
- rem ·á humilde minoria parlainoíítar, que o Sr. Celso de Souztt=-:-Sl'. Pr~- se levantou nésta Casa, em opposição ao Go

sidente terei ó mais profundo pezar si, com- verno~ 
batendd o p1;ojecto, cuja, discuss.ão V·. J!!x: Nã.o será. de mais repetir, neste momento, 
acaba de annuncün•, offe.nder a susceptib1h- 0 que ha poucos dias disse, da tribuna, o 
dade da honrada maioriadestà Camara,o que meu ·talentoso companheiro de bancada, o 
absolutamente não de~3jo o nem . cst:1 nas Sr. Esmeral<liúo Bandeira: a opposição qne 
minhas int.enções. . . . . · . . ·movemos contra o Governo gyra na orbita 

Fielcí norma deeonducta., q_ue ulttmament.e Jeo-af tnove~se na esphera constitucional. 
me tracei nesta Casa, da mat~ franca oppos1- ~~ 'Si alf)'uma cou:~a ainda eu deve~ se accrc
f,~àu a~ Govot•n_,o, nogo tormal!nente o m~~ sQent?-r0 Jiesta occasião,_ ser!a .P.~i·a . affirmttl' 
voto a punce::;su.o do crcd1to pe<h~o pelo \od~; que s1, porventura, as m~ti~mçoes ~orres~mn 
Jo:xc~ut1v6, par<\ uospozas U.ocaiacter tese~ ~ perigo, os p~deres conshtmdos nao. ter1am 
vado, vol'r•onhoso escoadouro por onde esya- ao seu lado, ·para defender a Repubhca, só~ 
em-se os dinheiros publicos,· em gastos m~ mente o braço forte e . pujante · d,a maioria, 
confessaveis. ' . . .. - . mas tambem o braço republicano o pàtriota. 

A Q.onracla. maíot~ia ~a. Cama~a, taly.~z no da minoria. (llfuito bem,) . · 
iniiuito de melhor JUSbftcat' a mcond1p10na- Sim, Sr. Presidente, porqüe, . conservajlo
lidado do seu apoio ao Governo, tem pmtado res na Republica, nós já.mais applaudiremos 
a situação com ;:t:-J maid carEegadas cores· a idéa. dos pronunciamentos que vizam atten-

Diz-se: 1t de ,a.pp~ehensoes _o _ rp.omento tar contra o prinéípio da autoridade, base 
presente;. enf~:ent~-no3 uma. ~ppos1çao deJ?l~- sob1·e que repousa · a ordem social. (llluito 
gogica ; a Republwa está s~t1ada pelos 1m- bem.) .· . . 
migos; a náo da monarclua aproa para o Mas, Sr. Pr~sídonte, onde estão estes lnt
nosso porto... . _ . migos? Es~arao. porvent.nt'a., na.!'~ cla.:'lf\1~~ a.r· 

o Sn.. BrÜciO FILHO - Não tenho medo madas? Não creio... · 
disso .. , 0 SR. BRICÜO FILHO- Os maiores illimi-

O Sn.- -CELSO DE SouzA- Pem:o qúeos qtie gos da República são os . pl'Ollrios twtos llo 
assiru. seexprirnem. . . · Governo .. 
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O SR. CELSO DE SouzA :_, .. porque o exer-tt.Yenha-se pedh· u.m credito supplementar de 
cito e aarmada,factore.3daRepublica, amam 100:000$ á verba de 300:000$, votada para o 
o progresso da Patria, e a rest:.mração é o orçamento vigente. 
regresso. Estarão, porventura, nu.s classes Que despezas extraordinarias, Sr. Presi
populares? N~o acredito. O povo adheriu dente, motivaram. este pedido de credito 
franca e lealmente á llepublica; o povo pro- supplementar? Porventura, -teria o Dr. Epi
nuncia·se pelas urnas e estas jamais suffr~~- t<wio Pes:3oa, descoberto uma noya conspi-
garam efficazmente o nome de um monar- raçlto ? _ .. 
c.hista. V . Ex. e a Camara não reparem. que me. 

Onde, poi,;, se acham os inimigos da Repu- refira ao D1•. Epitacio, que felizmente já não 
blica? . . . · é ministro; i'nasfói S. Ex. que apresentou ao 

Ah ! Sr. Presidente, os inimigos da Repu- Chefe da Nação o pedido de credito á verba 
blica estão nos proprios actos dest!3 Governo, que S. Ex. arrebentou. 
que infelicita a nossa Patria : esiiã.p neste O SR. BRrcro FILHO-Lá 1sso foi ·creio qÚe 
despreso da opinião pub~ica, quando o Chefe o accordo é geral neste ponto. ' 
do, Estado, ~o:', un~ caprwho ,sem,!lomtel, conn~ O SR. CEL~o DE. SouzA-Que despezaS 
serva no !nm1:sterw um semet~rto, q E': 8 extraordinarias Sr. Presidente _motivaram 
sa.ngnentara as_ rmts de~t!k . Capital, levando este pedid'o de c'redito ·? · · ' -~ 
o se,u f~ror_ ate o !nortwm10, como nos me- :Si nós formos apreciar os serviços da po
m,oi,avelS dzas de JU~ho, e~n q~e nem os r~- licia désta Capital, nos convenceremos, 

. pies~nt~ntes_d.~ Naç~w. estiveNm a salvo da Sr. Presidente, de que a verba votada pelo 
sanll<t_d,~ ~ollma desvaira?-a. • ·. Congresso foi dUpendida inutilmente, e que 

q,s mlmJgos da Re~ublwa, Sr · ?resi~en~e, não é mais possivel attender-se ao pedido 
estao neste monstru~so e anlil-patr.:otlCo desse credito; porque, Sr. Presidente, ahi 
arrendamento _das es~radas de feno do estão todos os jornaes, ahi está _a voz da hn
norte, arrendamento 1~feliZ e desastroso, prensa proclamando a inutilidade da polici[t. 
como ha p0uco tempo d1sse com a sua pala- . ' , . · . . ' . 
vra autorizada o honrado Deputado pelo O SR. EsMERALDI.No. BANDEIRA-Ja a com
Rio Grande do Sul; estão ainda nesse esban- parar,tm aos car.abm(nros de Offenbach. 
jamento dos dinheiro:> publicos, cara.cteri:- . O SR. CELSO DE SouzA- Já não quero, 
zado~ ora por essa gorda. propina, dispen- Sr~ Presidente, referir-me a esses jornaes 

· .sada aos emp1·egados da directoria da que não. f,~zern pat'te desse concerto harnio
es&rn.dtt de ferro encampada pelo Governo, nioso, do apoio incondicional ao Governo ; 
ora por essa despeza luxuosa e improficua refii:·o-me aos . pt'oprios orgãosda imprensà 
de 400:000$ para a rept'e3entaçâo do q:ue o ap:plauden1. Pos.~o. Sr. Presidente, 
.Brazilna segunda conferencia internacional entre muitos exemplos, cita].' um, que eu
americana; estão ainda nessa indemnização, contrei no Jo1·nal do Comnz~cio, de 17 de 
apadrinhada pelo Governo,: de 2. 000:000$ agosto proximo passp.do, onde esse autoriza
para obras do melhor;nnento do porto do . orgão da imprensa, noticiando o esma
ue Jaguarão; estão neste proprio cretlito- gamento . de uma criança por um -vehict;Ilo 
supplementar de 100:000$, pedido pelo Go- da Companhia s~ ,Christovão, terminava 
ver no. . . a sua lomtl dizendo: «A criança· succumbiu á 

o SR. BRICIO FILHO- Si 0 supplemcnto é falt,a dc,.tratament;! e pelo abandono em que 
1 lOO·Ot)Oé d · - ,.1 , t '2 • · as atttonclades a dmxarmn.» · 
(e · ~· e que nao ser a 0 Ias 0 · Refiro-me tambem, Sr. Presidente, a uma 

O SR. CELSO DE SouzA- ... t~ verba de local d'!l Tribuna de 23 de ag.osto, que co·· 
300:000$, para diligencias policiaes. meça com as seguintes palavras- Do que 

Sr. Presidente, talvez pareça suspeita a vale e pm·a que se1•1'e o poliâamento de nossas 
minha paJavra nesta discussão, mas com· 1·uas, tem-se a medida no seguinte facto,-e 
toda convicção eu affirrho que este credito, segue-se .a noticia de um .roubo escandaloso, 
pedido pelo Poder Execútivo para despezas no estabelecimento de barbeiro denominado 
de caracter reservado, constitue um ultraje -A bola de om•o-á rua ·-sete de Setembro.· 
aós representantes des~e povo, que · gc..me n. 193. 
opprimido pelos impostos os mais exagg.e- Aindã~nais, este mesmo b'rgão de publici-

. rados possiveis ! dade, ha poucos dias, notieiou outro roubo 
E' ina.ci'·~·Ii~'w\')1, Sr. Presidente, que ani;es escandaloso em um subm•bio des.;a Capital, 

do meio do exe!·C\icio fluailceiro, o Sr. Epi- e c.omeç:L a. local com as segtlintes pala.vl'n.s: 
hctu Pessua tive~:;:0 anebontaú·_,. a verba. «A audacia dos gatunos nus suburbios vae 
para . diligencias polici:ws; é in:1.cl'editavet etn um tal Cl'escendo, que já ass:~tta.m uma 
que, tendo se di~pendido cerca d0 3.000:000$ ca~a commercial, qua.si. em frente á delega
com a policia do Distl'icto Federal, quando o cia e posto policial da 111 circumsc:ripção 
exercicio financeiro ainda não eatá a meio, suburbana.»· 
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E concluÇ_ A T~·ibuna a local, dizendo: 
«0 Sr ~ F. levou · hoje este facto üo con,he

cimento do delegallo daquella ·cü'cumscri
ção, cousa que· bem pot~co ou quasi nada ade
anfard.» 

0 SR. MOREIRA ALVES.:_Si nós dissessemos 
isso, diriam que a.· R.epul)lica estava em pe
rigo. · .. 

o· SR,. CELSO DE SOUZA- Vê, portanto, 
V. Ex., Sr. Presidente, qUB muito mal em
pregado te)U sido .o dinheiro· que despende
mos com a manutenção da policia dt~ Capital 
Federal. · 
· O SR. EsMERALDINO BANDEIRA--'A prova 
que V. Ex. acaba .de dar 6 plenc>.. ; são· tres 
testemunhos insuapeitos e todos a.ccordes 
sobre o mesmo fa.cto. Já se vê queéuma 
questão proV<l,dn. á saciédade. 

O· SR. CELso DE SouzA - E' inacredi
tavel que em uma capital da importancia 
da do nosso patz, a policitt saiba tão 
mal cumprir o seu dev:er, comb o pro
vou exuberantemente o facto, que todos nós 
deploramos, da aggressão selvatica que sof
freri um dos nossos digl)os collegas, illustre 
mmhbro da banc~da mineira. (Apoiados..) 
Sou~e a· policia ser vigilante e cumprir 

o seu dever, não teríamos a lamentar o 
desagradavel incidente que em dias do mez 
passado p1•esenciámos. (Apoiados.) 

Achando insignificante a qüantia . de 

da resta'l,t?"a_çao, que · >:e disse estar aproando 
para o nosso porto, já tinha despejado, nesta. 
cidade, a sua guarnição. 

Felizmente, a restauração é realmente, -
como ha pouco disse, no Senado, o Sr. Ca
tunda, um duende, um perigo que . não existe, 
um perigo_ imaginar i o. 

0 SR. ESMERALDINO BANDEUÜ .:_E como 
disse---'-accrescente-se-no tempo do SI'. Cam-
pos sanes. ·· · · 

0 ~R. CELSO DE SouzA - Por este lado; 
não se pôde justificar essa despeza. extraor
dinaria feita pelo Podel' Executivo, consu
mindo a· verba ·de 300:000$, destinada a . 
diligencras policiaes e despezas de caracter ' 
reseev:ado. · . 

No meio ele tudo isto, o que se nota. é ·a 
faeilidade do Governo ... 

0 SR. BRIOIO FILHo-Oh! para isso elle 
é bom ; tem uma propensão para os gastos, 
digna. de verdadeira admiração. · 

O SR. CELSO DE SouzA-... em gastar os 
dinheiros publicas. 

O que é para lastimar, Sr. Presidente, é 
que, quando o Governo se mostra assim. tão 
generoso, gratificando~ os estrangeiros, que · 
eram cJespedidos do escriptorio da directoria 
dtt Estrada do Ferro encampa.da, se récuse 
ob~tinadamente a pa.ga1' a pensão de 50:000$ 
aos infelizes opet'arios dos extinctos Arsenaes 
de Mé\rinha de Pernambuco e da Bahia .. : 

.0 SR •. BRICIO FILÚo-Ah! esses são -bJ,'a
zileiros; tecm obrigação de aguentar com os 
serviços. · · 

· 2.888:338$379:que o Congresso votou par.a a 
Policia do Districto Federal, o . Governo 
lembrou-se de vir pedir ainda o credito sup, 
plêment~ú· de 100:000$ á rubrica-Diligen
cias policiaes_:_credito que pr:opriamente se 
destina ás diligencias de caracter reser-
vado. · 

0 SR. CELSO DE SouzA-... não obstante 
ter o Congresso, no anno passado, na lei 
orçamentaria, habilitado o Governo a fazer 

0 SR.· ESMERALDINO BANDEIRA.- Para taes pagamentos. -
mim é um verdadeiro problema. Que dili- o que é lastimavel é que o Governo ... 
gencias de cara. cter reservaclo são e.mts ~ . 0· S B F. Nã. · d 1 . · · . . ·" R. . Rrcro rLuo- ao envere e pe o 

O SR. CELSO DE SouzA- Todos nós s~- ·bom· caminho. 
bemos que a verba votada pelo Congresso é .. . . · . . · . 
sufficíente pa.ra os serviços da policia desta;· .o ~R. CEL.so D.E SouzA-:-· .. faCil em dis
Capital. · · - · tr1buw os d~nhe1ros. publlcos e~ gastos de 

Não ha, sr. Presidente, quem acredite que pouco _prove1to, esteJa a despedir dezenas e 
tal'credito se destine realmente a diliD"encias d~zena:j· de emp~egados do A,rsenal de Ma-, 
policiaes, quando nenhum facto · ano~mal se rmha desta. Capr~_al, . a pretex~o de f?-lta de · 
verificou, que demandasse serviços ex:traor- recursos. Amda. .nao é tudo, _ Sr. Presidente. 
dinarios por parte da policia. Na mania de_fazer economias, o Governo ; 

Pelo menos,. nós não notamos · nem um chega até a negar o direito -á aposentadoria 
de.,ta natureza, nestaCapital. aos empregado:> da Estrada de Ferro Central 

·Acabei, ·ha pouco, de dizer que o ex-Minis- do Brazil. · 
.tro d<t 'Jústiça . não tinha improvisado uma 0 SR. Es!lmRÁr.nrNo BANDEIRA-V. Ex : 
outra conspi?·açiio, de modo que, a titulo de vae ver : n.ssim que o Congresso votar a 
diligencia policial. ~ude~se desfalcar d ora.riu vel•ba pat•a. dttlgencias -secretas, surge uma 
publico, _consumin1 o a vm•ba votada pt\ra conspiraç~ã.o. 
despezas de cu.ractor reservado . 

. Felizmente esse facto não se d~u, porque O SR. Bmcro FrLuo-Peço licença para 
então se clamaria certamente que a nào discordar de V. Ex.': surgem duas. 
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O Sn,. CELSO DE SouzA~E' possivel, S1•. o Govet'no não lhes rr1.an:dou pagar um 
Presidente, quo (ioante de- taes factos, nós vintem. 
estejamos a batel' pálmas a este Governo'? ·o SR .. B~rcro Fn~uo-E, n.o (3ntrétanto, úa 

O SR. BRrciO FrLno.:_.NKo é possível. Europa os empregados das e:5trádas do 
o !3n.. CELso. DE SouzA.-:-E: possível que nós ferro encl).nlpadas tiveram pensões per-

Of!-teJamos a conceder todos os creditas pe- petuas. . . · 
didos pelo Poder Executivo 1 Póde-se cha· O SR.CELSODE SouzA __.: NoentretaD.tó~ 
mar, Sr. Presidente, patriotico o Governo não parou ahi a crueldade do Governo; até . 
ql!à ~liberal para com os estr~tngeiros·e ty- as pensões a que teem ü•recusavel, incon:tes- · 

- ranmco para com os seus concidadãos~ Não tavel direito.estes operarias, o Governo nega
é possível. (Apoiados da bancada pernambu- se obstinadamente a concéder. 

, cana.) . , O Congresso Nacional, attendendo ás tristes 
<""' Q SR. _ESMERALDINo· BANDEIRA-~ fique condições em que se achavam estes pobres 

v. Ex. certo de uma cousa: logo depoiS deste operarios, e reconhecendo o seu direito, votou 
creqito, além da conspjração, yainos_ ter o· anno passado o credito de 50:000$ para 
d t f D t d pagamento de sutts pensões. Entretanto teem 
~~ompos ura resca aos epu a os da oppo- sido baldados_ tod_o_ s o3 esfo_r"os, não só emnre-

Slç~o. • y J:' gados por aquelles proprios operarias, como 
O SR. BRICIO FILHo~os ontrolinhados ahi por todos aquelles que se interessam pela sua 

e~tão pre:pai•ad<;>s. sorte, para que o Governo abra esse credito 
O SR. CELSo DE souzA-Ahi está para isto ê mande pagar essas pensqes. ·· ·· 

-a verba destinada ás des_pezas de caracter O SR. EsMERALDINO BANDEIRA- Não 
reservado. manda; mas man4a pedir mais 100:000$ para 

Não posso deixar de insistir, Sr. Presi- asdiligencias secretas da policia. 
dente, no ponto em. que accíQ.enta.lniente já, o $_R __ · .. BRrci_o __ ·fiLHo-Para os p_·· obres ope~ 
toquei no correr do meu discurso. . ·, · · b · t 10 .. v. EK. e & Casa se recorQ.am de que 

0 
ann.o rarws, zero; para a ve1• asecre a, _ 0:000,$000. 

p~ssado foi pr~sente a esta Camara uma O SR :GELSQ DE SouzA .,.:..,: Ape:tjar de :todos 
p~tição dos empregados ·.·do extincto Arsenal os esforços.nesse S(3ntido, o Sr; Presidente dã 

" _ de l\fa,rinha . de Pernambuco, e ~1·eio que Republica obst~nada.rnente tem-se recusado a 
7 ·.tambem uma outra dos empregad,os do Ar- abrir.esse credito. .. . · · · 

-:: ~senalcte Marinha d,a Bahia, petições em que Ora, dean te deste quadro doloi•oso.que nós 
;.:.:~ esses pobres operarios reclamavam do Poder presenceamo~, vendo os. nossos patrfcios das-

Legislativo um:a. m_edida que vie::;se · pôr pedidos dos arsenaes, mOrrendo á fome; ne
cobroá situação aftlictiva que atravessam, gândo-se-lhes· -até ,aquilio· "<1. que elles teem 
sem recursos, q1.1asi na penuriá. (Apartes dos direito~ como 818 suas pensões, o Governo faz 
.Srs. Teixe_i,·a dé Sá, Bricio Filho e Esrneral- a famosa e~campação da Estrada de Ferro 

• dino Bandeira.) .. . : .. . do S. r:'rancisco. ~. · 
E' realmente doloroso, Sr. Presidente, ver O Sa. BRICIO FILHO- A. negea operação. 

o estado -a que. se acham reduzidos esses o sa. MoREIRA ALVES_ A escandalosa 
operarios, accumulados de; serviços· reló- operação. 
vantissimos, serviços que jamais deviam 
ser esquecidos pela ·Pa'tria. Recordo~me, O Sa. CELSo DEl SouzA - • ~.o gratifica 
Sr .. P1:esidente, do trabalho .per~everante, com a fn.hulosà. sQmma de -~ ·wo.ooo os em

. patrw~ICo, executado por esses operarias na- pregados despedidos do escriptorio daquolla 
- quelle periodo da revolta naval. companhia. · ._ . . · '· 
. Er~~ naquelle ar$enal que iatn ser refeitas o SR. MoREIRA ALVES .,-- Trata:se· do in
. ,as embarcações que, vindas da Europa e da glez, e a cousa ê outra._ 
~el'ica, destinavam.;se ao ~daque da es- ·· 

·quadra revoltosa.. . ()SR. CELSo DE SouzA- Diz bt:~m. v. Ex. j 
, Taés serviços, entretanto, entre outros trata;..se d() inglez, e é por is.so quo é preciso 

que muito. recommendavam o Al'Senal de fazer boa figura. . ...•. ·. .. . •· .· 
;; · Marinha de Pernambuco, não Súl'Viram para Eu !lão quero· referir-m~.agora. a esta in

.>' qv.e ô ~over.J;Io,_ no seu plano original de teressante· questão, de saber onQ.e se firmou 
· _ econom1a:s, mant1ves_se aq~elle imp[)rtante o Governo .para fazer eãte opulento presente 
- es~é).beleCimento de mdustr1a naval. aos empregados· inglezes. · . · 

·o SR. EsMERALDINO BANDÉIRA .-_Conheço O SR. ··OLIVEIRA· FIGUEIREDo - Foi uma 
em Pernambuco oporarios de 20 e mais annos clausula da enca.mpação. 
de servigõs, que foram postos na rua o estão O SR. CELso DE Sou~A:- Não oomprehond o 
litteralnient~ morrendo tt fome, q ~tté hoje eS.sa Qlaqsql&. . · 
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. 0 SR. Es~mR.AT"DINO BANDEIRA- lsso-~já, 
foi perguntado·officialmenté _ao. Governai e 
ainda não foi rJsJ)ondido, nem ·mesmo pela 
imprensa ofliciosa. · 

0 SR. CELSO DE SouzA.~ Eis ahi, Sr. Pre
sidente, onde cst::i. o patriotismo do Governo: 
mãos larga,s~ .. _ 

0 SR. EilMi!:RAI.DINO BANDEIRA - Mãos 
rotas.- · · 

ditos . supplement.a-~el - âq~ellas verbas, qué . 
se ··acham esgotadas, sem ql1e ·o _·Governo 
tenha mostrado a ·necessidade, a ra;zão (3 o 
justo enipreg-o de tae3 verbas. - -

0 SR. MoREIRA ALVES ...,-- Estamos fazendo .--c 
um segundo orçamento, não ha. verba que o 
Governo não tenhi rebentado. 

0 SR. BRICIO FIL~-IO-V. Ex. tem razão, a 
al'rebentaç~o é. geral. 

OSR. CELso DE.SmzA- ..• pat'a os es- -·O SR. CELso DE SoU2;A~ Em dias do mez' 
traj:}geiros, par.1 cont::mtar aqueUes que eram passado, o meu distiqcto companhe~ro. de: 
despedidos de um escriptorio, com o qual b1ncada, o Sl'. Affonso Co.3ta, mostrou a es.; 
nós bra.ziteiros nada tinha.l]losque ver... cala ascendente em quevae esta verba -das-

O SR. TEIXEIRA. DE· SA . .=...E' 0 segecdo para ti nada a,'diligeacia.s policiaes e de caracter 
·a alta das acções. · · - rdscrvado, e pt'ovou que o Governo, que co- -

mcçou cot)l a, insignificante q_ua,ntia·de 3:000$ · 
O SR._CELso DE SouzA- ... o.p1rttos nossos p:.~.rcLcusteal'este serviço, já hoje precisa de 

operarios, para esse3 émprega,dos, que fo- 400:000$000. · _ -
rani atirados â rua... ·. · .. .. . · . 

· - . . - , . . _ _ . 0 SR.. MOREIRA. ALVES - Por emquanto• 
O Sa. Barcro FrLno-:- Qa noite para o d1a.-- -pol'que ainda temo.) quatro mezes. . 
0. SR.·:CELSO DE S~UZA - ... da noite para, 0 SR. JULIO DE MELLo'- E- quanto mais 

o dia, d1z bemV.E_::., e que ·nos possos ar- cresce esta v:erba 11.lais augrnentao crime. 
senaes.p~esÇavam _tao .bons serVIÇO$, o G~- . 0 Sa.· MoREIRA-ALvEs_ E" até ao· fim do 
verno . naoO' se compadece~ ~~-· suas ~e?_ess1- anrio ? Go_verno atng.a pódG in yentar _ m,u_ita 
da<i~s, che0 ando até. ,o. pon1o d~ neoarlhe~ consplraçao,. mQsmo porque 0 Sr. Sa'Qrno 
aq~~llo a. que toem dnmto-assuas ~~nsoes. Bàrroso tambe:m, ha de .querer s~ffocar ah:,·: 
-·O Sa. EsME~r.nwo BA.ND.EIR~ :-ApeztlrP dqs guma revolta ; ·.isso . não póde · sf3r prtvil~gio -. 

operari"os ~9rem direitQ, do ~Oorigresso tei' do Sr.Epitacio Pessôa. .·· . _·· ·~. 
votado credito e·haver muito dinheiro. o SR. BRÍ:cw FILHo:.,_E; fugir uma pareUia 
-.·o SR . .CELso DE Soun---H~ pqucq_ dis3e, do bUl~ros de um bonl, e eatá a ·conspiração 
Sr.· Presidente, que a-verb:.t yot~da, p~Jo na rua: (Riso.) . .. · ·· . 
Cqngre.ssopara êlii>olicia. (lo Districto F'ederal -0 SR-. MoREIRA ALVES .;__Imagine quando 
a,ttingia á fâ.pül.o.:;a cifra, de<2.88~:S38$, dos. forem duas. . 
qt1àes t:ra~entQs d::i$tinavarn·se prope~amente o·SR. CELso b.E souiA: ...;_Já ascende, por
a diligencias pcilicia\33 de caracter reservado. tanto a 400:000$ est,a mvs.teriosa verba das-

Pois bem, s-t'. Presidente, a,gora qúando o .tinada a dil~gencias polÍciaes e despeza.s de 
exercicio financeiro se u.cl1a.a. m~io, já ó Go- c#~cter raset•vad.o, e si já em meio do ex.er· 
ver no corre prassuroso ao Cungresso para pe- cicio 0 GoyPrno gastou 3JO: 000$, · é muito 
dir um c~edito supplementar de 100:000~00.). na.tura1 que no fim do exercicio tenha déspen-

Oea:,. s1 -~gora que estamos. em mmo do dido ontro tanto. . ~ -- __ . · 
exercww, Ja o Governo esb:J.nJou 300:,?0~~\ _ FelizrnentQ, 0 padido qu9 ~ Poder Ex~
esgotoú, porta!lto, a v~rba, ~uâo nos .':J.e, a. cutivo acaba de fazel' ao congresso é apenas 
a crer que nno se_rá o credito de 100.000$, de I00:000$00:1. · 
qu~ vae ser votado pelo Cong1•esso, que · · - . . . . . 
chegará p~ra as despez_ª::l durante 9 restante -.O SR. ~ALAQUI~S GoNÇ.I}LVES.- v. Ex. 
do exerclmo... ..··. · < · _ ~ d1z que é apenas} . . . 

. ' · . . - ·· - - · 0 SR. CELSO de SouiX-:- Sim; é muitQ na·. 
O SR .. · BRrcro · FILHO ;..;.. . Principalmente tur_ al que assim o tivesse fe_ i to, P~ra. nã.Q ~~~ 

qúando jâha uma conspir~Çlíq á lücá. ~-~ .. _· píintar .. .- ·. . .. 
o SR·:. 'QELSQ DE SouzA .. ·- .•. porque; o SR. MoREIRA ALVES- Vâe p'edindo aos 

.çpmo. saQe- Y~ ·-Ex:~, quª'n().o o Go:verno se noucos. .. - .. -- ... 
. dil~igiu: ~o· .. C.ong~~~~q,sol~qjta._n:4().~St~ C~,edito, .t'- - - , '"-.-

.ainda_o exercicio_pão se achava .ne~n se q_uer O SR. C_ÉLSO DE SouzA- ... aos repr~seri- •-
em meio; . · . . .. · . · . . . .· tantes da Nação, que, preoccupados . com _a 

Como eu disse, ha pouco, Sr. Pl'esidonto, crise financeira ~que avassalla o pa.IZ, _nao >~ 

~f~cii1~aâ~td~OS n~S~~ll~~r~~Ç~~n V~~~~g:i l~~ a~:sf:póft~~a qti~()~~~~1ili0( x~~~t1~ )l>~Za~ -'.{ 
nós que estamos.onerando o povo de pezados o--SR; BRicro FILHO~. Pelo contrario, ~U,; .": 
tribut_ os, nã'O pod_ emos e3tar a _s_ati'sfazer grp.entam. Mas, hei de coinb:1_ter-e~.sf).~ll>:': 
odos estes pedidos do Governo, .votando cre- · gmen~o. · 

.... , 
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O SR. CELSo DE SouzA-- Mas, não é po~ publica. diz que a. ordem publica não foi 
sivel que nós, os -representantes deste povo, alterada, ~ a mesma co usa repete o Sr. Mi
que se -acha á mingua, estejamos a fazer nistro do Interior. 
côro com o Governo, nesse esbanjamento o SR. CELSo DE SouzA _ Eu não teria 
dos dinheiros ~ublicos (apoiados) ; não é po.~.: duvida em votat· pela concessão deste cre
sivel que nos su~mettamos a essa pretenção dito si V~ Ex., Sr. Presidente, com a sua pa
desarrazoada, a esses pedidos constantes de lavra autorizada, viesse demonstrar a neces
creditos supplementa.res; e si algum pedido sidade que ha para o Governo pedir este cre• 
-vergonhoso existe, aL algum credito, que dito de mais 100 contos. · 
vem collocar em uma posição equivoca esta Não se póde dizer, Sr. Presidente, que o 
Cama.ra, existe, é exa.ctamente este de 100 ob:3taculo que eu faço á passagem deste ore
contos de réis para despezas de caractel' re..: dito obedeça a uma opposição systematica 
servado. · ao Governo ; não, é dever de nós todos, que 

· V. Ex:. sabe; Sr. Presidente, que todas as estamos aqui representando este povo, · a 
despezas destinadas ao policiamento do Dis- que pedimos a ultima goth de sangue para 
tricto Federal se acham inscriptas e deter- f'ü.zer face aos compromissos da Nação, é 
minadas na respectiva tabella, f'ornccída. pelo dever nosso que só votemos aquellas despe~ 
Poder Executivo, para a confecção do Orça- zas que foram verdadeiramente necessarias; 
manto~ mas estas dcsp3zas que se acham mascara-

Já podemos ,considerar fabulosa a quantia das com o caracter de reservadas, nã.o podem 
destinada-á força policial, quantia que já ahsolutamen~e ser consideradas como im
o anno passado autorizou-se o Governo a ele- P. rescindíveis ... 
Tal' com 400 praças mais, fazendo . para 
isso as nccessarias operações de credito. O SR. EsMERALDINo BANDEIRA·- Não sabe · 

São constantes as reclamações do Governo que estamos no .regimen do silencio'? 
. no sentido de ser augmentada a força poli- (Apartes.) 

cial; e realmente si nós attendermos a que O SR. CELSO DE SouzA - St•_. Presidente, 
diversas ruas desta Capital são policiadas peço a V. Ex. que me mantenha a palavra. 
particularmente, o qúe de modo algum póde o sa. PRESIDENTE- Lembro ao nobre 
abonar a um Governo, ~ porque V. Ex. sa.l>e Deputado que a hora está para t~rminar. 
que o povo concorre com pezados impostos 0 SR. CELso . DE SouzA_ Vou ·terminar, 
para. a manutenção da força publica e não Sr . Presidente. 
póde,portanto, applicar os seus haveres para Concluindo as minha;; considoraçõea sobre 
sustentar uma policia particular que venha 0 pro,jecto em discussão. devo dizer que, quan- . 
manter a segurança de súa propriedade (ha to mais medito na concessão doste credito, 
apm~tes), não é justo que se venha au- - d 
gmentar a quantia para força policial, a mai:3 fortaleço a minha conviqção e que o 
despeito da ínsulliciencia de força; pois que pedido do Goveeno não póde, não deve ser 
o Governo dá diversa applicação â re:::.pe- attendido (Apoiados). 
ctiva verba. O pedido que se acha sobre a O SR. MALAQUIAS GoNçALVES - V. Ex. 
mesa e que foi dü•igido á Camara, refue-se precisa ser respondido amanhã aos A pedidos. 
particularmente á verba-Diligencias poli- Como é que o Governo ha de dar a respos
ciaes.....:de caracter reservado. (lia apartes). ta, sinão pagando'? 

Vê V. Ex. que esta ve1•ba não se destina O SR: CELSODE SouzA~Não poderá abso-
propriameote ao policiamento nr.m á se- lutamente merecer os louvores da. Nação 
gurança. individual, nem á garantia da pro- esta nossa ftteilidade em . attender a todos os 
priedade; é uma verba para diligencias po- pedidos do Governo para augmentar as ver
liciaes, ou melhor, para despezas de caracter bas orçamentarias. V. Ex. ta.~yez melhor do 
reservado. que eu saiba a que vão. ser destinados esses 
· Muito estimaria, Sr. Presidente, que lOO contos agora reclamadospelo PoderEx
V. Ex. me pudesse informar que despeza~ ecutivo, destino sem duvida igual áquelle 
extraordinarias são ·estas de caracter re- que tiveram os 300 contos da verba esgo7 

. servado... tada. v. Ex . . melhor do que eu saoe que essa. 
o SR. EsMERALDINO BANDEIRA _ Conspi- despeza é indevidamente feita. V. Ex . sabe, 

raçúo ! . . · .Sr. Presidente, que é exactamente debaixo 
desse véo mysterioso de despezas de caracter 

o' SR. CELSO DE SouzA"-... que obrigaram reservado que se vão comprar os louvores 
o Gove1•no a vir pedir ao Congresso mais 100 ao Governo e os a.podos á opposição; e nes3as 
contos, porque já se arrebentou a verba de condições, comprehende V. Ex. que. nós, que 
300. . • · estamos aqui exactamente para fiscalizar os 

O SR. MoREIRA ALVES- No~e V. Ex. ·que, actos do. Governo, não podemos absoluta
na sua "'mensagem, o Se. Peesidente da Re- mente convir neste pedido de credito. 

- ' 
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0 ·SR. ESMERALDINO BANDEIRA- Ser des-l contra os meus-habit. OS, d~ix.·ei de_ assistir aos ·. 
composto e pagar a descompostura. . ultimos momentos da sessao .de hont~m, p~lo 

· . ., que não tive a, honra de ouvtr a destgnaçao, 
O SR.MORE~R~ ALVEs-Isto é .O me:;mo q~e por s. I~x. feita., das matarias que devG]·iam 

apanhar e dar v1vas ao nó da pCla.(Ha out1 os ser discutidas l1óje, e, peh~ sua collocaç<w na . 
apartes·) ·: · «Ordem d.o dia>> publicaua no Dia1'io do Can-

O SR, CELSO DE SouzA-:- Creio, Sr. Presí- 9,~esso, julgava' que não poderiamus chegar · 
dente, ter cumprido com o meu dever... até 0 project0, cuja discussão V. Ex. acaba, 

o SR": BRrcro FILHO- Apoiadó. Cumpriu do annunciar.-_ . . . 
muito bem. Por este motivo detxet d~ trazer alguns · 

· apontamento~:~ de que prectsava, para ?c-
O SR. CELSO DE SouzA-... e .aquelles'que cupar;.me do assumpto, s~~cedendo asstm 

zelam os interesses da Nação que cumpram que não obstante havor sohettado a palavra 
tambein o seu. · · . em ~ma das sessões anteríore.i, sou agora 

Não será ~om a nossa approvação g_ue o apanhado de .mrpreza, circumstancia q~e 
Governo será dbtado com màis esta quantia tomo a liberdad.e ue ll.\lega.r para prevemr 
de 100:000$, para, empregai-a em fins incon- a. berievolencia dos roem honrados collegas, 
fessaveis. • .ben·evolencia que, mais uo _que nunca, _n~e 

Ainda me soam aos ouvidos, Sr.Presidente, deve ser conced.ida, nes-ta hora, e para dlrl
aquellas :palavras pungentes com - que ha. gir a v. Ex. um pedido quo, espero, será bc
pouco o preclaro irmã9do Sr. Presidente da nign:1mente acolhid.o. 
Republica se dirigiu.ao Congresso Nacional, _ Este pedido é 0 seguinte:-_qu~ v. ~x. ~e 
naquelle memor<\VOl «Bala.nço Político.» digne providenciar, em relaçao a pubhcaçao 

UM SR. DEPUTADo-Este tem immunidades. dos trabalhos uesta Casa, de modo a que factos
O SR. MoREIRA ALVES-Diz-se que teve a da. ordem· do . de que estou aoccupaP-me 

· d s p ·d t d R b!' · não se. reproduzam (apoiados); ~a.ra qu_e essa 
approvação o r. resi en e a epu tca. publicação se fa.ça com .o maxtl!lo cmtlado, 

O SR. CELSO DE SouzA-«Não ha mais . vis- afim de que por ella ·se possam gmae os D~pu
lumbre · de dignidade e indepcndencia tados saro receios de se1•em surprehend1dos, 
naq uella grande corporação, disso o Sr. Al- como' acaba de succcder ;· (Apoiados.) "' · 
be1•to Salles; Agachado e humilde, como os A «ordem do dLa» publicada não confere com . 
miset'aveis cortezãos do Oriente, rastejando os avulsos di~teibuidos, sendo de notar que 
aos pés do Governo, cujos intuitos procura essa distl'ihnição se fez hoje muito tarde, o 
n.dvinhar, com medo de desagradar, o Con- que parece indica.r quê os queforam p~ra 
gres~o Federal -é o symbolo mais per.!eito e aqui enviados á. hora de começar a sessa?, 
acabado de nossa profunda decadenc1a mo- est<wa.m tambem errados, :,;endo necessarw 
ral e política.» · tirar uma nova edição, para pol-o:> de ac-

Pois bem, Srs ..• quando? Governo não sabe cordo com 0 livro respectivo ... 
poupar os dinheiros publicas,. quando o Go- t· d 

1 verno vae haver recursos das . fontes ex- . UM SR. DEPU'l'ADO- Isso é mo LVO e nn
haustas de contribuintes, onerados de vexa"· lldade. 
torios tributos pfJ.ra atirai-os á_ v~ragem de o SR. MoREIRA ALVES-:-... o que tud? con
gastos inconfessaveis, a que tanto 1mpoyt~_m stituo uma anomalia, quo deve ser evitada .. 
essas despezas de caracter .rese1·vado, ~ata?n.o.\· Isso posto, pernüttir-n:1e-ha V. Ex., ~r. 
dos prJs do Governo, mostremo-nos d1~no~ 9 Presidente,· quo, antes do entrar proprut
independentes, recusando esse credito m- mente na. ·questão rle que me tenho de oc
qualificavel.. (A11oiados.) . · cu pu; faça, a ex:emplo dos Ol'adores que me 

A--ssim, teremos dad? um passo para a nossa precederam, <~lgumas considerações de ordem 
elevaÇão moral e pohtica. · geral, pertinentes, aliás, ao assumpto, como 

Tenho dito. (ll!f-uito bem; muito bem. O ora- verão V. Ex: .e os po~cos c_oll~gas que n~e 
dó1• é cumprimentado.) ouvem, e ver1a a. proprw. ma10r1a. que apo1a 

.... •· · · o Governo... . 

UM SR. DEPUTA.Do-Mas sem ~nthusiasmo . 

-SESSÃO DE 5 DE SETEMBRO DE 1901 

o Sr. Moreira Aives-Longe es
tava de suppor, Sr. Preside!!_te, que me 
coubesse a. palavranes~a occastao, porque, 

Cam~~>ra Vol. Y 

·o SR. MoREIRA ALVES - ... si não abn.n
donn.sse ó :recinto, logo que não tenha de 
prestigial-o, votando as materi~s de que faz 
·questão o mesmo Governo, . nao porque da 
sua adopção possa. resultar qualquer ben~
cio para o paiz, mas porque ~ ne(!e;:;sar10 
abrir margem a _uns certos arranJOS, em que 
é elle usei r o e veseiro. ' 

/ 
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. Quem quer qn(úl'\ dê ao trabalho de Ye- .. · o sou gov.orno é a negação de· todos· os seus 
·. riticar 6 que diaria.m~nte aql!i se passa, não anbcedentes o a demonstração· ê íii"cilim~. : · 

poderá.' duvidar da. justiori. que encórra a . O :vive1· às cl-aras ora. um dos !em mas pelo 
. · minlw, affirmlttiva. Emquanto que projectos pt>sitivjsmo omprosta,do ao ropubliMnismo 
· do ~·e::Ll interesse para o. conm~~.~:nh'iio ficam (1·üo) c em favúr do qual se ba.tin. o Sr .. Ca.m
. e~qli.ccidos nos archivós o iH~>S pas~a.s das pó.> Sallcs. De~tu. mes·ma tr·ibuna, ondo, .co.mo 

Commiss(jcs, tecm a..ml\ior cclcrida.dc, a,quel- t•epublicano, S. Ex. deu comba~o ás inatiíUi
. las quo ·sã.o·bafcja.dos pelo Catt~te, embora çõos monarchica.s, quan(lo olla.s (iór<isciam, 
:. de somcno> importancia., sinão ro:ümento quanta vez o verbo l:Ú·dente de S. ~. pM··:. 
· pr~_judicia.cs á causa publica. · · · tePhL cchoa.do, rubro de indignação, .cuntr~ o. · 

. ·Hn.'vet•à, St·. Presidente; nada. m;lis esca.(\- govemo úe então, por não dar a:~ pai'la.niento 
. . dalOSO do que O facto, qUe todó'S OS dias. pre- a~ Ú'Ul.iS amplaS informa<}Õí3S de todos .OS SeUS 
· . senciamos, desses con"tinua.clos pedido~ de actos ~ · · ·- · · · · ·. .:. 

credltos, para. , suppril' ver ·~ :~s a.t·reberiLa.da.s, · Não ·roi. nesse tmripu ruesmu, u'iu dus tna.iu
. de tal modo que os orcamenLos ·pclo Con- res·u8candalo$ pelos repuhliea.nos profligi,~.u us, 
g1·es.~o :votados lmchexprímcm ?- . . • S •. Ex. i wlúsivQ, à~; despé1las l\l~tll.S com a. 

.: - -A . que ~ca _ l'eduzida. :t pt'Ol"\Jg>.~.ti ~·~ _<lu dofuza. do govel'llo n ,~ ímpren;{a por osorip ~o-
.Puder Legtslat_tvo de ftxa.r~ a despeza.. pttblwa. r es a.aouynws '? . · • 

:· e regula1• a. di,styibuição da.s rondas fe:laraes, Um pouco mais ta.rJe, logo que, ostaba[e· · 
· si ·o Governo se julga habilitado a gastar a cida. a Rcpu'Qlica., S. Ex. foi' oleva.do ao Cà.rgo 
·:. s\lu bel pt•azer, sem leva.r em linha. de conta. de MinistrQ da. Justiça., não o vimos, dando · · 
.. as detormiuações legisla.tivas 1 assim uma grande prova dq se: r ('(l,tr~otisro o; · 

E as custosas indmnntzaç.ões que não .ral'O comba.tm· om prol de todas M . b()~~s iMa.~, de 
figuram na ordem d :> dia., em favor de fe- todã8 a~·çonquistas liboraes ~ _ · ·· 

. lizcs cont~·;J.eta.ntes, · com ·algun;; ú.os quaes so, · Ainda.,-ao toniC~.r conh do governo . supl'.~
fizor:am innovações de contra.ct:.>s já caducos, mo dt~ Republica:, não sustentou. R. Rx. · <~. 
só pàra dar loga.r a essas mesmas inde-· DGJessidade de m.a.ntet'cm-se todos os ·poderes. . 
mnir,:1ções ! .· · · nos limite:; q_ue lhe;; são .. traçados pelu. 

. Mas tudo isto se faz CúlllO~Í se tl'a.tasse Constituição, sem o CJ.rle ver"~o-hfá . aberto . o 
·. _da. ·cousll. mais nlJ.turn.l .do mundo, sem · CJ.tH~ maü perigos() coi1flicto,do quarpód~1·i,a suroi'Y 

nenh\ltlla . explic11.r;.ão se dê ! As c3nsurn.s umà c~·i.~e . cujos pemiCio~os effeito,s . ·viessem . 
.. ofetta.~ ao Governo ficam, en1 :regra, ~en) r~~ affectlp· .. o pl·oprio ol'ganis~no 1;1q.cidna.l ( ·- · 
>· .sposta, ~os . esclai'ecimentos p(lditlos siiQ pe- . ].'{ã~- pt•ometteu s, Ex:·· . . n~ssa. :: m.esm!L 
'· . rm:nptor1a.mente recusados, como snccelleu, occasu10, ~ratw da ,•econst~hHçáo · das (orçq._s 
' ·. ato.1La ha. pouco, em relação M desfltlque h o.· economicas do pai~, de .soi·te~ qr.ie . os agéntes · 

· v ido na. Caixa. li;cooomícado ·Recife ! ·. · da 1:~qu~za_ n.acional pudes~em àttingir ·. · ~ · sua 
: Tt;>mi.l.ndo a pah1 v r a., pa.ra. re~pJnder ao 1na~or capacldade prod,~h11a.:? · . 
disêurso que, sobre o facto, pruferira. o meu Mas que é que verrio.s hoje r . · . 

· digno companheiro de ba.nmtda, Sr. glpidio · O Sr. Pt•esidente da. ' Ropubticn. nã:o dose c 
Figueiredo, pmlindo in fOI;Jmlções da demCJl'<L á. da. r . explicJ.Çã.o dos seu o:~ t\ctos âó · Congt•c:Jsd 
lmvi<la em instn.ura.r-so o proces3o ·cJn tr<\ os e os seus anügos aca.staUa.m~sc . no· mesmo 
defraudadoros da. fazcndt~ publica, o illustro silencio. Os negocias mu.is ·importantes sã.o 
leadel' du. !'na.ioria, qqando t Jdos espet•:w;~m tra.tu.do.J em a.l>.roluto segrMo, e assim per
·que, poe honrt\ uo Govc.wno, v iesse afJü·mal' ma.neceriam si a. indisc.ciçã.o do~. jurnM~s as
que essas infortmçõe;; seriam promj>tamento t.r~ngoirosnã.o viesse lovn.ntn.r o -véo myste-

. fort1eci~<J.~, fez just11mcnt.o o contrario, do~ rio3o que os encobria corpo suooe~eu na 
. · clarõn ~ego.l-us l . ·· · · . granae patota d~ cnca.rhpa<,ião,: e arrenda

. . . o Governo não quer que sobre os . SCUd manto da.s estradas do ferro do Norte .-
_: · .· a:ctos so possa fazer a luz; como o mocho, ollc ·Nunca houve governo neste jlaiz'que - ~es· · 
' . il4~se hpril com as trevn.s. (Apoiados .) A oppo- pendesse coq1 · a im.pren~a o que tem · d0-.. 

· si9ã.o quc:l_ só ~ancc om most~·ar os orr~.; pui• pcndL !o o. a~tuaL :Toda gont~ ~a.b_e ,que nã,.p . 
·· elle commett1dos, em denunctt\r os . esc.aoda.~ só pela. verba. sec:eta- ,da pohc1a,c.omo _por . 

.. ,los.praticados; a maioria nem siquar a ou- irttermedlo do Bancá dá. Republica . se teem . 
. .. . . VÜ'á.; Pala1JraS levam-nas OS.Vtmtos, o q'ue fica. escoado pa;·a. esse fim centenas e·ce_htena8 de. 

·· é o vo~o Q este o Governo sabe que. o terá. in- conto~ de réís, e o fac~o . já foi: confessado 
condicionalmente, (Apoiados:) · ·. .. oestil.. Casa. por dous amigos do-Gover.nó , qu~· 

· Mas isto nã.o se coaduna. com o regimen de- procuraram·des~ulpil·o com : o que se fazia. 
roocra.tico estabelecido a. 15 do novembt•o; e nos tenip:Js da monarchía. · · ·. · · : 
o Sr. Presidente da Repuhlica. não o admit- Em- pr·imeíro logar,· nã.o .é ·:veraade· qu~ ·. 
tiriu. si não tivesse feito o mais completo re- naquella. époc~ o_fa.cto se qésse ~a e.>ca.la om. 
pudio de :toda.s as idéas outt·'ora.. por S. Ex. que hoje se dá.; mesm9 porque.·o Govet'~9 
suste!ltad<i.s, t.tnha pa.ra. sust~ntá,r ~s seu.s actos· ~s . .orgãoa 

I . ~ 

:-· · 
..;~ · : .. . 
.. .. 
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do seu partido, como teve tambem.o bonraclo o SR. ESMERÀLDINO BANDEIRA__:_E t9ma 
Sr. :Prudente de Mora.es ;· em·oogundo log<tr, café sem assucar. (Riso.) 
quando appareciam. defensores. avulsos nos · 0 SR. 1-foREIR.A Ar"vEs-Ain~n. ao c~fé 
«entrelinlladoí!>> do Jornal do Cormnercio, et•a s. Ex. rofero-se, em hora ligerramente, e . 
para encaminhar ·a opinião sobl'e algunia atfirma, tor consegujdo a diminuição do fre- · 
questão de elevada importancia; que estava tes pa.ra oss~producto· em diversas ost~'n,das 
emfóco, a abolição do_.captiveiro, • por exem- de ferro ; em relaç~o ao assucar, porém, 
plo, e esses dcfensoi'es eNtro homens du. es- .justan1cnte 0 contral'IO sa fe~ Arrendando 
tatur.a de Gusmão Lo~o e Joaquim. Nab11co. as estradas de ferro· da.;! . rogwes . do norte, 

HoJe, qual é a. questao que se. ag1ta e que s. Ex. entêndeu convemente m~mosear. a 
o_ GDVjjrno _Prectsa. ·de evangehzar e quem companhia arrendatária com tarifas mmto 
sao os escmptores que sepoem ao seu lado?. mais altas do que as que vigorav~m;em 

.O Sn.. TEIXEIRA .DI~ SA ·~São os RMnões. todas ella~ estabelecendo qu~; tservl~Tidl a.~ 
b<LSC para o :pagamento do fi e c as a ~s 
trad<~ de proprlmh~do <la, mesma comp<:nlua, O Src Moru.:ut.\ ALvgs -Os artígos pil

blicadoJ por ordem do. Govol'no e escrlptos 
por uJ}s. desoccnpados sem meios do vida, 
não discutem nenhuma questão SGria, mas 
apenas descompoem os adversa.rios. '(Jlpoi-

a.s mais elevadas do todas! .• · . •· . . 
De modo q no, Si• .. P rosltlente, lm para 

S .. gx, dons pesos e duas mecUda.s.Emqu-~nt_? 
pl'ocuron bcneticiu.r a laVOtll'a do café drml
nuindo os freto.~ dos sowl protluctos, de modo 
a. êhoga.rem men.>S onorallos ao me~?a~o 
consumidor enten<lCtl conveniente perrmtt1r
que os os;rdngeiros, a quom í'ez pros?nte ~~s 
bons nacion:ws; ca.t'l'egassem o mais po~sl
vol sobre a la.vonra do a,ssnca.r.'. 

ados.) · _ · 
Accresce que não é só com os «ent,relinha

dos» que o Goyerno despende sem peso nem, 
medida, sinão tambBm, o que mais avulta, 
com. o estipendio de.-varios jol'l11WS, para 
decantai•em-lhe os gràrídes meri tos. 

0 SR. Es:o.mRALDINO BANDEIRA-E isto por _ 
As generosas idéas defendidas llOt' S. Ex., 

por occasião de injeiar-se -~ Republica, como, 
por• ·exemplo, o divorcio, consequcncin, lo
gica do .cas:..tmento civil, por S. Ex. pL•omul
gado, foram pinchadas ds orligas, como 
pesado fardo, atirando-se S. Ex. aos braços 
do clericalismo absorvente. 

espaço de 60 annos ! _ 
o sR.. MoREIR.A AtvEs-... que não este~ 

om melhorl', ;."2diçõas. do que aquella. 

0 SR •. CELSO DE SOUZA - Si O fuz com sin· 
ceridade, foi um bom. 

o ··sn.. MoREIRA ALvgs - o Podot• Ex
ecu~ivo, longe de rnanter-$0 nos limites tl•a
çados pela_ Carta Constitucionn.l, não tom 
feito sinão exorbitar das suas a.ttribniç;}os, 
invadindo a osphern. dos demais ·poUm·o:; o 
sobretudo do Legislativo, immiscuindo-~;o 
á.s- escancaras até no rcconllectmonto dos 
pódores de seus membros, como succedeu no 
principio da presente logislatum, o ºst:l, 
succedendo agora, m(}Smo no caso do Par~. 
(Apoiados_.) . . . . . · · . 

o que ·valem ·hoje as forças economicu.s ·do 
pfl,iz, sob o. Governo _ dohomªm .que · prv
metteu a;vigoral•as, ,sabem-no todos. ·. _ 

A agricultura do no r fio e do .sul esta a 
braÇos com difficuldados de toda or~em ~Para 
vencàl•as tuâ.o.lhe falta, até o credito, qu.e a 
politica •·economiéa ·do • Gove1•no_ ,-extinguiu 
por .completo .• •· .. . ... - . ·· · -

Em vez dá proteccão, liJ.Ue lhe erll. devi!la, 
o Governo não tem feito sinão abl;l.Iiclonal-a, 
sobretudo a âo nor.te. ~ 
. Na mensagem aprosen tada: pelo Sr; ·. Pre
sidente da, Renublica; ao a.bl'ir-se a· presente 
sessão'; nem uma só vez S. Ex .. ·escreveu a 
palavra ass_ucar, . o que faz crer . qUe S. Ex. 
é de fel e vinagre. (Eisa.)· 

o SR. CEL; 1 b SouzA. M~ um a.pa.rte. 
0 Sn.. MoREIRA. ALVES- B:m~tamonto. 

Aquillo que o Gov~rno, J!O cumpt:l.mento do 
sou devor, devet'la. ter unpos~o, t:;to é, CJ.U.e 
serviria !Ll hase pn.t•:t n,s l;aL'Lf<~s a orgam· 
Zl~l', n.s tl:Ls nstt'ltdas a.rl'on!ln,tlas, qu~ fossem 
maiH modietLS, sô podot•emos con~13)jULr como 
um f<wor f'<lito potos u,t•rondat<Ll'lOS. ._ 

o Sit. P1~mto Pl·:rtNAl\IIIUCo- .A~oiado. O 
quo <lovot•i:unos tct• contu urn dtretto, tere
mos c;)rno um:t graç:t. 

o Sn. MotumtA. Ar.v1·:~- As. nosstl.s, indus
tl'las, alg.unus das qua.es se !am de~env~l- _ 
vendo do modo animador, os~ao a oxtmgmr .. 
'O ·~'J posJ dos pesa<lissímos Impostai:! contra 
~ll~s votados~ Raro. ê o d~a em g.ue um~ 
fabrica, não se-fecha, aqm, como. nQs Es-
tados. _· . . , .d t. sorte 

Melhoe não _é, Sr. Pres1 en. e,_ .a .... 
do commercio . em . todas as praças brazlle1-- · 
ras. Qomo_á lavoura, o Governo, P.el~ su~ . 
i~nprovidencia, ti1'ou-lhe ·todo o credlto e a~ 
fallencias se succedem de um modo ª'-ssus 
tador! -- ... 

UM SJ1. DEPUTADo-Até os suic~dios ! 
0 SR. MOREIRÁ ALVES- Ff é \1SSÍ!? qu~ O s1• -Campos Salles'tem honrado os prmc1pws -

republicanos e·· ~nm~rido- as. promessas es
pectaeulosamente feitas· n~ m_?mento '~~ _ 
que recebia dos seus conc1dadaos a m:11m: • 
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JWovn, no confiança. quo lho podet•üt ser ou
tot•gada.! 

O Sr. Campos Salles, ao assmnir o gover
no, encontrou o pu.iz em condições relatlvn,
menta boa$. A agricultura, as inciustria.s e 
o coll)mercío se ÜLJU desenvol~1Hlo do me
lhor modo; protegel-os por todos os meios 
-possi vei~ era a,ss~gural'·lhes uma r.\puc<l. de 
prospal'ida.de, que traria em resultado achae
se o Thcsouro em condições de pode1• solver, 
sem mnl;ara.ços, os nossos compromissoi no· 
·exterior. S. Ex., porém, deixando-se étl'ras
tar p~los principias de uma philüS()phia de 
que nenh).l.m conhecimento tinha, cJmo não 
tem ainda hoje, entendeu de bom aviso dei
xai' extinguirem-se tuda.~ as forças produ
ctoras com q_ue podet•ia.mo;;conta.r, de modo 
que o futuro se_ nos desonha prenhe de diffi
culdades insupet•aveis, que nos levarão, tal
vez, á dm•a. contigencia de solicitar· nova 
moratoria ! (Apoiados.) · 

Entretanto, Sr. Pre3üienie, h[\, q_uem affil'me 
que o Sr. Oafnpos Saltes, novo Dr. Pangloss, 
está convencido de que vivemos no me!hol' 
dos mundos possíveis; que u, situ •,ção do paiz 
não tocou ainda ã meta dtt prosperidade 
pot·que a nossa moeda não está. suffi
ciento~nente valorizada, o qus suecedOl'á. 
dentro em po"uco, poi:> S. Ex. tom a respeito 
um plano gigantesco, n. que faltam apenas 
retoques, e que não falhará! · . 

Para S. gx, a hwoura, a industri.n. e o 
commorcio nunca estiveram tã.o pro:>peros ; 
gosa.mos todos os l)t'azileiros da maior abas
tanç>.n. ; o mais reles pri 1·apado pas,;a llllliL 
vida. do fidalgo ; nunca; houve cho fc dc-d~stado 
quo fo:;so tã:.J t<rdentbmento estim<1uo pelo 
seu povo. A Ycrleril.ç{í.\.J por• S. Ex. vae at.é o 
:ponto do, si S. Ex. espiL'l'tW no c.~ttete, toda 
:1. naoã.o responde >lho-lln. com o respeitoso 
Dominus kcMm, (Jlilat'"iflwlc.) 

Fn.lbm om cJ·Jso e om miscri:t o apontam 
S. J~x. como o mttis impop11la.r e odiado rios 
homens os inconLotlta.vois, os invejosos
jllrn:JJi.~tas que nínguom lú e dcput<1d.os lllle 
ninguom ouve. 

l\Ias, ~~·. P t·c~idcn~o. tudo isto ten1 a suu. 
oxplica.ç!ã···· O Sr. Campos Sallos, empaiJonaclo 
na sua alta :posiç:'io, Hão vê o povo sirrão de 
longe, de muito longB-llu.s ja.uellas do seu 
palacio, ou quando, spod de rara eleganci<b, 
cavalga o seu aiz·oso Bmzil. (Ri so.) S. Ex. 
só ouve os eng1·ossadores c esses nã.o lhe que
rem tir<U' as catm·actas. · 

M<ts ta.l'ue, porém. quando S. Bx:., ao des
cei' as escadas do Ca.tte:~e.q ue,para, felicidade 
do paiz, jámaiil"devel'a ter subido, vir fazer
se o vacuo em redor de ~U;'I. pe.i'l~oa , ao con · 
traria do que succecleu com o sou venerando 
antecassor,que deixou o l)Oder coberto com as 
bençã.os de todos os bra.ziloiros; quando puder, 
passado o deli.-rio da-R gra.nclezas que o em-

polg<\tll, apreciar os desast rados cff"eitos · da 
sua obra nef;_tnda ; quando chegar a, con''von
ccw-se de q_ue .já se morrü de fome nesta . 
torra, graças á sua desgraçada orientação 
ou á orientação dos qw.l o ga'llernam-cousa 
que a to,los parecia irnpossh,el de succeder ; 
errtão S. Ex., longe tios rumores da cidade, 
entt•egue MJS seus· modestos labor-es de fa
zendeir·o, se lw. de convencm· de quanto an
dou errado, do enorme mal que fez <'t. sua 
pu.tria, em vez do bem que poderia. tc1• feito; 
tlu. mi~>aria que alastrou po1· toda parte, e;;
teagando por completo, a obr<t lwmdictu da. 
rcgeneea.çiio política. c economic t do paíz, 
in1licada, pelo glor•ioso SJlital'io de Piraci
caba (muitos apoiado~), e terá, remorsos e o 
ciciar llos ca.1'eeiros do Banlw.t·lío echoar~ 
iJ.os sens ouvidoJ de ~ímplr.s burguez, como 
si fossem os gemidos das sm1s victimas. 
Nesta. hora S. Ex. convencer-se-ha. de quo 
não fora.m os. corlczcTos quf. o cercaYl\lU os 
saus melhores amigos, da que,de.>prezando os 
avisos since1'os e p:ttrioticos desta. opposiçãa 
de que S. Ex. faz hoje tão pouco ca.so, e o 
quem mandu. descompor todos os diM pelo. 
imprensa mcl'cenal'ia., cavou a sua propriQ. 
mina, como cavára a. ruína. da patria. 
(Apoiados.) 

O SR. ALFREDo PINTO - Não apoiado. 

0 SR. MOREIRA. ALVE~- Mas pergun
tar-mo-hn. ·V. Ex., Sr. Pt•esidente, e tal vez _ 
com alg-uma razão, ·a. que vem tu lo isto , · 
tl uanclo SJ ti'ab. do boi mineiro . (Riso.) 

E eu l'es_pondo <1 V. Ex. que ha a m<1ior 
relação ent;•e<J,S desalinh,IVada.s consideraçõ.;s 
(rão apoiado) que venho de fazer, e o pro· 
jecto em ui~ca:-isãu, peojecto que constit ue a 
prova pL·ovada. d.e que o progN~mma. govm•
ll~~men t<ü tlo Sr. P ~·e:sl<leníe da Republioa., e 
a outra wusa. me não refer i , é condernuti.do 
ml!smo poL' aquolles que p1'cstam aprJio a 
S. l~:c, como succcde com a digna b<tncaua 
miueira. 

U~I SR. DEPUTADO.- Apoio incondicional. 
O Srt. MtmEmA A LVES - Emqnant.o o 

Se. PreRiucnte d<t R.epablica. pensa. que 
nenhuma protecção deve ser concflllida ás in
dustria.s, qtw o,; fracos devem cede l' o, iogar 
a.os foPtes, a illmtrada reprei!entrlção de 
Minas procura, com este e com outros pro-· 
jectos jâ. apresentados, como, por exemplo, o 
que impõe fortemente sobre a. manteiga im
portada do estea.ngeiro. fa.voreccr · essas 
mesmas industrias, ampa.r anJo os ft•acos 
contra os fortes. Trn.ta-se. portanto, de um 
projec~o \le oppósição, a que cabem perfei ta
mente as observações que tive a homa de 
expcnde1·. 

Bntr•o, porém, directamente no assumpto, 
e começo por declara~· que não me re-
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pugnam os traços gern.es do projecto e, de idéa.da sorte que o aguaeda». (Contintla a 
desue já, lhe hypothecaria. o meu voto si al- hilíwidade.) · 
gumas duvidas me não assaltassem o es- Como isto é philosophico t, (Riso.) 
pirita, duvidas qul-l; espero, serão desvane-
cidas pelo~> seus autores, no correr da. dis- O SR. EsMERALDINO BANDSIRA-E psycho-

- logico. (Riso.) cusaao. 
Parece-me demasia<lo o augmento pro- O SR. MoREIRA Ar.vmi- Prosegue opa-

posto, que é de cento pol' cento, me3rno por- recer : 
que, <t serem verdadeiras as informações que « Quando eHe . avança o primeiro pa,sso • . 
pude colher, a Companhia de C<1rnes Ver(les sobec o viaducto, que leva a.o euificio onde se 
tem o direito, pelo seu contracto com a fazem os pachings, dein atrá~ toda a espe
Municipalidaclo, de augmentar o preço d.es3e rança, e esse viaducto é como a Ponte do 
genero mt proporção do imposto que fõr Suspiro e asJim podia ser chamada com pro
lançado sobre o gttdo importado do . estran- priedade- alli não ha só suspiros. (Hilari-
geü•o. . dade. ) -

Si assim é, votando este projecto, favore- Entretanto, o estalido do chicote do boia-
cemos, sem duvida, a industria pastoril mi- deiro e o alarido que faz voem a proposito. 
neira, ma$ prejuLlicamus profund<UJ1ente a · Ao chegar a pachings hottse, o novilho vê-se 
população desta Capital, o que . não é justo, sósínho mettido dentro de um curral pequeno 
sobeetudo na qtndra que atravessamos. e estreito, e, si olha para cima, vê um 

Ha ainda um ponto do projecto que Jne- homem empunhando um malho comprido 
rece.alguns reparos. O augmento prJposto com um cabo fino, suspenso sobre a victima. 
só attinge o gado que viee embarc1do, do Esta, ouve o tilintar das correntes e o barulho 
modo quo·, pela fr·onteira do Rio Geande do do guinuaste, e além dos compartimentos ·ao . 
Sul, é f.çarica a entra.d<t, o que virá preju- lado, sente o cheieo do sangue e de fa.to, e 
dicar a industria daquelle Eshdo, digna então parece ter a realidade de ver que se 
tambem de ser a.mp;Lrada. (Apoiados.) acha. em dcsagradavel posição.» 

Agora, Sr. Presidente, e pn,r:t concluir, 
como em certtt região do àistl'iêto eleitoral 0 SR. Luiz DoMtNGUEs - Otte é isto.? · 
que tenh'> a honra. de represent11r se cultiva O SR. MoREIRA ALVES - A utilidade do 
bmbmn· a industria pastoeil, permittir-mo- novilho mot·to. (Ililaridade.) 
ha V. Ex. que me aproveite da occasião, que Mas continuemos a nosJa historia. : 
m<1ís azaua se não poderia deparar, pn.ra di- «Vil•a para a direlta e pal'a a esquerda, 
rigtr desta . tribuna uma c<.Lrta eleitoral áqucl- levanta a ca~eç<~ o dá urros de medo e de 
las que para aqui me manda.t•am, fa.r.enclo-os raiva ; olh~~ para a pessoa que tem o malho 
conhecer, cousa que provavelruonto elles suspenso sobro elln. com os olhos sangutneos 
ignoram, porque alli ess:t índusLriét não cMtá. e ferozmente supplices; a bocca lança es
tão adcantada como em Minas, a uUlitladr; rle Clima c o suor corre por todos os pellos do 
um novilho nto1·to (1·i1o), lenrio alguns tJ•ocho::l corpo. Mas o tempo urge; jtL o homem do 
do p:u·ocer apresentallo pd<~ honl'ada. Com- nmlho Levantou o seu· tm·rivel in .~trumento ; · 
missão de ta.t·if<\S sobro o l)J'ojLicto, tt•oello:'l o novilho move com n. cabeça, e assim ganha 
em que essa utilidiLdo 6 exposttL com t:nnn.nho nm outro instituto do vida, e então, como 
brilhantismi) que niio podom o nii.o tl~>vom um réllampa.go, o m<:tlho cabe no alto da 

·· ficar esquecidos nas p;tginas do um pa.rocor. test.;t, justamente n<L b<tso c1ue medeia entre . 
E' preciso dar-ll~os a ma.iur circulação o o os chifres, e ~L victima. cn.he inerte como-um 

faço com gra.ndo desvanecimenb, soht•etu<lo pecla.ço de potéa molle. 
:porque conto, como já disde, pre::;tar um ser- Uma alavanca é puxada e o assoalho sobre 
viço aos meus eleitores. o qual jaz a rez morta é virado ; ao mesmo 

O parecer, que é dividido em capitulas, tempo <tS divisões do lado abrem-se e o no
diz, n:o que se · inscreve,_ .A. ·utilidade de urn vilho resvala . para outro compartimento. 
no'Vilho rhorto,- o seguinte: Ahi um homem decepa-lhe a cabeça a golpe 

«As rezes são compradas e vendidas a peso de facão. Outros cor-tam as pernas nas juntas 
e o mesmo acontece com os porcos, que, como dos joelhos; 0utros mettem ganchos nos ten
a.quellas, sãó transportados sobre viaductos dões das juntás do jarrete ; outros põem-se a 
para os tablados onde são abatidos. Um no- tirar-lhe o couro, e,· em espaço de tempo in· 
vilho,- quando uma VéZ para ahi tucado, crivelmente pequeno, o novilho está sús
conta o séu ultimo dia e tem pouco tempo penso e prompto. Um homem com um<J._ 
para. pensae ou conjecturar (Mlm·ido.de) (si enorme machadinha (riso) sepn.ra-lhe a es~ 
para taL tem capacid<.~de) s ubt~e o seu de:>tino Pinha dorsi.l.l e, então como o porco, ene des· 
final ; ainda que o seu modo de proceder liza. por um carril (along an o'Verhead .trach ?) 
muitíssimas vozes nos faça a nós, que o ob- para uentl'o do uma camara frigJrifica. 
servamos, crer que elle tem um vislumbre Nesse meio termo, o coração o o figado são 
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dest.ácadJs dos l)ofos e outl'i1S porções do teiramento indítrcr01rí;e, favo questão de que 
corpo dcpenuul'a.llos 0111 ga.nclws-on.hiàes. fique fóra. J.c duvi<l:1 quo nã·J t1vo em vista 
Todo o sHbo ú tirado das cnti·:w.lH1S c. do bnçat' o rid·iculo so1wc. fluem quer que fosse, 
Yent rc. ·O não tenho cul:pa de quo ha.ja. maliciosos 

Os bi-p;·oauct.~ do novilho são: cat·nc da cun.n o meu honrado amigo, qne desvirtua.~ 
face, co1•ação, ftgaclo , lingua., pancroas, sebo, n. pureza das minhas intenções. (Riso .) 

. sa,:ngue, estomago, trach~<t-al'teria (fvrro d'' o SR. PRESIDENTE_ Prcviuo a.o nobre 
• :pa,ssagcm dn. bocca pam o estom<tgo, u:>ado t d t · t · 

para. recheios da sa.lsicha.), bexiga, couro, O opu ·1. ü quo es a. crrmnala a hOl'a.. 
chibata ú miudos, (Risos.) A cabaça. do novi- O SR. [>iomm:tA. ALVI::s-Umn. vez qnl) está. 
lho é csrulada., e n.pello conjuntamente com ftn<l:t <L llOl' a. destina.da aos nossos h•aballlos 
\18 das pern:l.':l e da ca..uda, vae pa.ra. ,~ fu.b !'ica e <J.IlP- j;t mostt•d com a leihu·a, q uc fiz, as 
rln ooila.. As boehech;~s sii.o co1'tadas das man- va.nti1geos d 1) n&Vilho morto (riso), pJ.:estan,lo 
díbul.a.s (quo\xada,s) o são eroprega1las no fa- assim um graudo serviço aos · criadores em 
b l'ÍCO da salsichas de Bolonha.. A lingua•·é gcml o a.os ao minha. ter l' íl. om particnlar, 
mettirln. na. Ra.lmoura c defumada,. O slutll não qwwo r.ontinuar a abu:;;;u• da, benevola 
vae para o f~bl'"i(;O da coUa., onde é fel'Vil\o, íl.ttonçã.o de V. !~:c c dos maus honrados 
o dalli paea a fA-brica. do o.;;sos, c dahi pal'a collcgu.s, o po1• i~to ponho ter.mo ao meu 
a. do fMtiliza.clores; Dos cnscos tambem a fa.- dis.cul'SO, ga.r.1.ntü1clo J. V. Ex. que ser-mc-ha 
brica de colln. 13 a. de ossos ti1'am partido, do sohremollo gPa.to poder, depois de t!evídar
qlle se obttlm igu:tlmnntG oloo de moéotó mente esclu.t•ccido, llat' o meu voto a esta 
(mectts(oot oil). (lUso.) projecto, .quo vem fttvorecer os inte1·esses ua 

O O · terra gloriosa que v. Ex., com tamanha. 
SR · Ar,FREDO PlNTO - meu co !.lega dist iucç.ã.o, l'<3Pf<'A<>ent•~ nesta. Casa. (Muito 

acaba de lor t.rP.<lhos de nma revist~. O meu 0 ·t li 0 - ·' · · t d ) 
companheiro de ba.nca.ch~> apc.ma.~ traduziu. e11~ ; mm .o om. 01'.....,0 1" .: <::wnip~tmcn a· o. 
Es ~a.ndo S. Ex. auseate, doa esta CXi)lica.çã.o 
pu.ra .cruo não lhe cai:~c o..lgnru ridículo. 

O SR. MoR!mu .. ALYJ,s-Perdoe-me V. Ex: 
Lendo trechos de$to pa.t•eccr não tivo e nã:o 
podia tet' a intcnçã.o de lançar o ridículo 
sobre o seu illustrc reln.tol', o t:t.Qto ó isto 
verd.ade;(Lue 11onlnm1<L cl'lticu. lho 11~. 
· O Sn.. ALr··rv:no Pi:-<TO --Trlas cumpr·o 
um dover de soli<laric•la.Uo COIU o muu com
llu.nhciru do lKwcn.U.a, ~ 

O Sn. . MCliU·: IR.A Ar,n:s - -N·:\n, :-lllllllUl', V.Ex. 
lliiO C:UI1111l'f\ llOI\Iillll\ dn\'Ot',pOI'l(llll O p:U'Ot!l'\' 
1úo foi ;\ta.ea•. lo; ;w corr t.t'. ~ t·io, OIH!Mtn i :~ su:t 
im p<wta.nnüt. 

J.i·o Jlal·a rl<~t·-llttl 11\;~icH' t•. i\·,~nt:~~;-:"lu, p:tl''~ 
t(Uo em toJ<~ J.l:Lt'J,\1 o111ln pud.ol· drug:Lr' o Jflt'll 
d ise(ll'.lO <:, JH'inc i p:tl mentP. na ll ul{•u, iii\I'J•a, 
J•ur< tU<~ LC1lh1J <L hui\l';L 1\1! ~m· l l ittr'i 1; iu 1lu 
V. J•:x., fjq UI! IH eon lu!~:itlas u.s gt>;~\lllU\ô 'll 'l1l-· 

tagl}nS do HOUi/ho 1lWI'I-Il , (lUs() .) 

Só o. malici:L do nobeo Iloputarlo porlcri<L 
enx e. t·~.u· o l'irl iculo, owlc nfio ha. sinfw um<L 
JWOYa <lo ;qH'C(••l e 1h1 1~onsi1l<wa.(,~'i.o. 

O SR. At.n1.r.oo P!:-iT'' - l{n ;:~,pgu a,.<:; IJIÚZ 
rllZ~"-ll' qnc a.rju.if.lo· era. dD am:L t•cvi"ta, ('. i1:'í.o 
odgilta.l do l'u!atol'. 

o Sn .. E~)rtúcorNo BANI>Eut .\-g JU touo 
caso, t~ obset·va~·íio de .V: Bx . nã.o aproveita-
ria, porque, cii,a mlo es.">e3 tt·c~hos, o l'ola.tor· 
dn j}<J.eec;cr a.di)pi;on.-o!';. (;\pl)-ir!~f, ., .. 'l~rr!M.Ill-~e 
m!./.1'() ,~ r"lJW.rf t·:8.) 

O Sn. illon.EIH.A. ALVlí:8-Tr:tb:•lllo Ol'lginal 
UI) h011rado rel;"l.tor tl1> parecer, ou tt•<Ld ucr.'in 
de UI!lJ. rcvi:;;&,t CS ~i'tLttg<..:[J•a., IJ \lllC lllC: Li itl-

Sl•:SSXO Llb: U IJb: SKl' l~MIJH.O DIS 1001 

(-.~r. ~o•·ncJI• ' du Fotn~eca
:-:ll'. Pl'llsiden&o, ; ~l.n·o-.-;o hojo o tlob:tto (lo 
1111!" dn.'> m:.~is impot• t:mte.~ lei~ ti:.L a.tt t•íbui
';;'iu 1!11 Cvng•·o,;~a N·.\c ion:LI, o, cou!; {'; ~ :r.:'l re 
gr·:\,S I~O lll.t t!<:Í!bS, ClOJI"J0~1; ~ ~L d.i "iCII:SSfLO püfll 
mMs llltlllthln 1llls t'<ll H'nsoJÜitO tes cln N:~q;t.,>. 
( ;Vrftl "/J "IÚ4rJr>N . ) . 

J,ui::i illtpo l· ian tes, como 03 t<J., tío vori:wt 1'\r.r 
stttll !JI'tl (li>,a : u" l,i d:L~ }JOIWl lllai~ compctcn te:i 
t\ 1)1\"\ISUil bnL.•s, }llli '<JIIO dlt\ t:Oil~j;ituu <~ lx\.'lü 
tltJ muvitllcnto lin:~ncull'o 

_N:\o púdu h;wer· dirccçiío ,[o:; nogocios pu
bltcos sem q nc se possa. conhecer a receita. 
ua. N<t\'...'to . - , 

SL como (ii.5so, :lO:;: mais compótentes de
vct·in (\o mplc;,l r o inicio d.'l, discussão, entre· 
i.a.nl.o, não é etc miult;~ parto um t~ .rro.io im
m~d.nsto ·enmcça.r o ti e h a te, n:Io é o desejo. do. 
er1 w~w a nb-ra. de um d:)s mais competc:ntns 
rlos noilsos colicga.s, o rolu.tot· da· Receita, o · 
muito digno illustradó e operoso Deputado 
pelo Par;t, _Sl'. Dr. Serzedello Cort'êt\, cuja. 
compet,mcl<t todos nó:1 ~onhecemos, e rendo 
llonl<)n•~gem. , . 

O SJt. l•:nml\.10 Co U!' l:'\110 - Muito bom ! 

O SJ~. (}llti'\l~r.w tJ.\ Fn:'\sf:CA-... Ionvanrlo 
1) digrw rupt'u:·llHd.<LHI.o t.lu l'<H'<i , a. quem mo 
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refiro, por sua Ci.JUS~antc dedicaçào, nos tra- Ol'g<Litiz;Lm a bt1so pdncipal IMt'<l. a lei orça.
lmUws ser i os desta Camara, co1 heccndo bem mont<:tl'i<.t, e o calculo }nr:~ <~ detcrminaçiio 
o esforço quo S. Ex. emprega., porc1uo, como dll imp;Jsto. Eu entenuo, quo é um ponto sé
compa.nheí~o d <~ Commissã.o do Or·çamento, rio, muito sério mesmo o que deve chamar a 
é S. Ex. um uos grandes trabalhadores c attonçiLo rigorosn. daq uclles q uc tcom de con · 
quo manifesta ::;empre o desejo de acerktr. feccionar a lei. As condições em quo a so-

Mas, Sr. Presidente, depois do lido, DL\ cieda.dc br<1zileira. se acha, a. faltá com
Commissão, o Orçamento de Receita, dis- plota. de recur,;;os que nós vemos, a 
cutido enúre nós, ou tive de as$ignat-o com desorga.nizn.çiio de sel'viços, a escassez do 
restricçõ ~ls e as razões tenho ncccssid<\de (le dinheiro, o apregoado excesso de producção, 
a.presentar á Camara dos Deputados e foi concorrendo para a climinuição do valor dos 
isso o. que determinou que eu, em prirneü•o productos; tudo isto organiza um grande 
logm', me inscrevesse, abrindo assim a dis- obstaculo p11ra. a vlda social, o deve .influir 
cussão desta lei tão importante. muito no modo de tributar. Aquelles que 

Antes ue on tra.r na ana.lyse (h1,s emendas teem meios, cp1e toem fortuna, que vivem de 
offerecidas ao Ot>ça.mento, antes de moste<n> seus l'cndímentos, mesmo assim sofft'em di- -
iL Camara dos Deputado:; a razão por que mínuição na razão do m<tl que a.ffecta 
tam bom assignei com I'ostricções os pa reccrcs outros. 
dados a essas emendas, se.j<l.·me permittido . E nestas condiçõ:?s, Se. Presidente, não ú 
üt.zer algumas observ<.Lções sobro o 01'Ça· em vã.o que eu chamo a ~J.ttenção ela Camara 
monto em gel'al. · dos DeputtLdos para a convcniencia. (le ser 

Sr. Presidente. vejo quo, nã.o só o Sr. Mi- bein pensarla C<tda, uma das rubl'icas da lei 
nistro da Fa.zenda., em sua exposição da pro- do Orçamento da Receita. 
posta da receita e ltespez::t, como o digno Não ü em vão que ou procuro mostra.1• 
relator do orçamento tomaram por ponto de aos meus dignos collegas que essa lei, princi
pal'tida, para. _o calculo das diversas rubeicas p:thuente na época que atravessamos, devo 
da receita,, não aqueUe que se c·Jstuma. to- ser, como nunca, refl(}ctidtL, pensada,, para. 
ma.r, isto é, a média. dos tres antt~ riol'es .or- qu3 não seja votada umn, lei mal organizautt 
çamontos, c sim outro; c S. Ex. o Sr. Mi'- e voxatoria.. · · 
nistro dn. F'a.zonda disse quo a~:~sim pl'oeorlia, Eis uma das ra.ziícs 1las minhas rostl'icçõcs; 
como. medida de prwlcncia. cu não queria tor ne,;;ta. cadcil'it a impo~Jsi-

Era soln·e essa base que assentava ou- hilida.do de rejeitar essa. ou aqucllu. l)1.1.l'tl} do . 
tr'ora. o calculo para. o orçamentJ da. receit, ~; orçamento '1 uando entendesse q uc t) pt·c
csto anno, porem, nãosó o Sr. Ministro da. judicial aos interesses naciona.es. Tel'i;~ no
l<'a.zcndu., como ou dizia, mas tambcm 1.1 re- ccssidéLdo de o\l,jccLa1· contm a p:u·l;u rlo pt·o
hüor, ttbn.ndonaram cs;;a base, pot·quo :tllc- Jecto do lei, ~L começ;u· p~lu . eale11lo p<H'a 
garam me<lid<L de prmlencia c que ao tempo hit~o. como ;~got·a (aço, n;w .Julgando oss<t 
dtt orga.niza(·ão dos orça.montCi da 1'ccoitaain- utoditl:t do lH'tHIOitci:L, :tlitstat·-so <la nntig:~ 
ria não toem sido l'ornccidus tmlo~ os da.tlot\ norm:t, desde que n:"1o t~r.lndit~a. qu:1 nll:t, Lo
peocisos, p:tra que se pos.~a. hem conllocer :1. nlm dado m:i.us t'OSitlt.:ulus. 
lllélli<L dos tt·cz Ol\\itrllotr&IJs o nsta.h:}lecet•(\l)l- Cumpri u rn llonJL' rpw Jlle impunha :~ con
so as rubricas oxigitlas pal'a tli Vt.\l'sui; r<L '.\OS st•if~nei;L ; o ;~ssi1n fic;t jnstil\e:ulo 01 111011 IH'O· 
de imvo:;tos. ct~lli.nw11Lo. 

o Stt. ~H.Mlluo Cou•r1Nuo _Parece in- Suu opposieiunista, sou puli.tico, ma..-: o eastl 
erivol· ! é ser pu.él'iot<t., é o caso de nf~o <tcceít;w 

o qnn nos pareco inn.cccitave.l llOl' ser 
O SR. CoRNEUo l>A FoNSl~CA-Eu não sei si pr•o,jlllliei:tl :Lo!3 interesses do pa1z; é o caso 

S. gx_, , o Sl'. Ministro, n.:>sim como o meu dn cumpl'it• tlcvoe CJUO nós, nã.o como 1'cpre
digno collcga., rC!ato1' tl:t Rcceit:~, toem r :Lzãu scntantes :>ituplesrnontc da. Nação, mas como 
neste ponto. . · lll'a.ú!oiros, devemos cumpt'ir l'igot·o~amcn-

EsLn f:tltn qno S.;;;, l~xs. :tllng;l,l1l, niin (\. te. ( :lr•niwfrJs .) . 
ri:; hoje nott~.da.: ;-:qui.. n:-:. Cama.t·u .. em l'fl,gl':t A ~;< im p;1,rccp, cpH: nu~t.:>. parte cu ficn.rm 
os daiJ.o:; n~~o :Silo todos a,pro8ení;ados <1 tem- cumplctamente ju ;tilicado ; não se poderú. 
po par;L a. organização de trabalhos de gt'<tu- dizer qlic o membrll da Commissã.o que ro
de importancia. muitas vezes. · prescn ta no~ ta Camara uma. parte da oppo-

Sr. Peeaidento, a IQi d;L rer-cib é uma siç~ão ao Goyerno, pelo simple::; f'a.cto de ~er 
claq nollas q ue_devmn ser hem pens:ulas. Nií o opposiçn.o, :1.::;signon o Ot\~:.t.tnonto da receita 
1'0 iHidc exi;.;it· Ü (l povo o scn trihnto sc:n 1'e com r·estl'icçõr~~-
dttr Ull1i1l'~tzão tlntel'mina.da c ccrt;1 pa.ra. a Não ficam aintla. nlti, Se. Presillcnt0. as 
colloca.ç·iío de.~te t!'ilmto. Não pód.o fica!' :'L mzõcs que determinaram as restric<:ões pol' 
vontallc ;w ar h i tl'io, nem d:.tquelles quo teom mim lançada.s num pr·ojccto de lei de orça· 
;,~ LLtkibuiyü.o d.o trilmta.r• nem du.quclles L1UC mento; não, teulto outt·:.~:-5 . 
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l<:u vejo q_ue é assustador tmlo quanto se Sr. P1'0sidonte, acrcditu,ndu assim, julgo 
pa.ssa. Eu não sou um p()ssimista ; ao con-~ que O'J no1n•cs l'Jprcscntantes da. Na,ç.ão, os 
tra.rio, nutro a e:;perança de ver o Bm- memlJro.> da Camara do.s Deputados, rle· 
zi I, não ..obstante tantos males, cntt'ar no vem· r.:cebe t• como j usta, a cxplica0lio qHe 
caminho w~cto de folkidade. r1lon rb mi11lla. as~igna,t1n'<t, com rcstr icçõos, 

Eu ltcJ'eLlito que os hrazi!eil·o~ pm• mais no Orçamentd dn, Ltc<:oita.; quem a,ssim acre
tempo nã.o consrmtüão no esta,do rlol<•roso rlita. n rlcsf'jn. nií.n contra.ri:Ll' o qne é hr.m 
por q11e ])fL'>Sa a no!'l~a Pl~tria, dr.vido ;i. ült.a feito, aponta. os ~t'l'OS como cntnnclr., quando 
de entltusia~mo neces&nio que deve tlcSl!Cl'· lhe cabe a v e~ de assim fazer. 
ta.r a grandeza de noS8a. terra e procurarão Sl'. Pl'csülentc, . não fica ahi sómcnte o 
unidos dar melh01· dit•ecç:ão ao~ negocias 1m- que tenho a dizm· sobre as t•ostricções. 
blicos. Est0u ceeto de que estn, plutsc de . Vi que o digno reb~toe, depois de ter feito 
a;trazo tel'minar<La largas considerações no sou bem ola.borado e , 

o s · pa.ciente senriço q_uc apresentou como rela· . n:, ERMIJUO Com'TNHO -l,:u mvojo r~st.e torio, ut•çou a r-occit<l em 258.024:000$papel 
optimismo de V. Ex. . c 42.57G:52)13f;i6-!7, om·o. 

O SR. CortN"EJ,ro DA Fo:-<sEcA -- A indole 
uos bt•azileü·os é sempre a indole d.o homem 
bemr·a.zejo, conln.to, <1ue deseja o bem. 

Seja-me pcnnittülo acreditar em um fl~· 
tm·o lisongeiro ; seja-me per·mittiuo ltiZeL' 
que ncreditu, c acrcuito püLmcnte-quo· a so
ciedade hraúleil'a, rcflecti ndo, h a de ])l'O· 
cur•;w em bL·cvc o caminho rccto da fcUd· 
dade, digno para uma nação t.."io importante 
c ti'to rica como o Ül'azil. R.cflecGir nos ne· 
gocios q_ue lhe dizem respeito é ollrigaçã.o 
de todo o bra.zileie<J, procue;~ndo minorar os 
males, corrigindo os c lT<h> do passado, tr<L· 
tando da ol'llem, da paz, da, t r·u.nquitlitlade, 
da felicidade social, porque tlessct felic idade 
é q_ue preci:Jà nossa P<tGriu, é· dig-na de melhor 
futuro; dcUa é que dependo a }JL'OSporidatle. 

Bu vi, coruparaudo com a arrecadação do 
anno 1irHlo, quo <t dilliwença. é muito _!Jequena; 
ou vi })elo.~ (l;tdo.~ ·que tenho em mãos que a 
receita nrrecadada. no annu de l 900 chegou 
a 277 .8i)3:054!:;i28L · 

Ncsta.s condições, havendo não geandc 
distancia entre a receita orçada no ptojecto 
em discussão e a. receit[t votada no exerci
cio cor·J·eute, constituilt·Se no meu e~pirito 
grande receio " respeito · dos negocias )JU
blicos, compa.rando-~e es:>e;> algarismos CJJlll 
:1 despeza que neces.ov.ria.mente se t erá do 
fazer. · 

K, Sr·: Pre~idcnte, polo unico dado que 
tenho em mãos pl\ra conhecer da uespeza. 
geral, v~jo que clla ó calculada da seguinte 
maneira: 

DE9PE ZA GERAr, 

Ministurio da . .Justiç;L c Negocio~ Interiores. 

(( das Rel;tç:õos Exteriores .• 

da Marinha. 

« GUCl'l'[t •• 

« « lndustria V i a (} f~ o o Ohra~ 

Publicas 

« Fazenda. 

Comparada esta (iuantia com <t lia. <ll'l'Cn<t· 
dação IH'Ovavcl, en .mulo que a receittt nã() 
comporta.r{L bem a despczfL projoctad<L e as 
razões passo R d:tr. · 

Em pl'imelt·o logat', St'. Pt•e<>ülentr., vc,ío 
que ·se tem votado unm qua.ntid.;td.c Cllol•me 
tle crcdi Lo~, attingiudo, segundo a. exposi~lâo 
a;prcscntuk~ ~el.u SL'. Ministro d;J, Fa.zon(l<L, 

0H1'0 

88D:500$000 

10.770:614$422 

21.895: 054$158 

33 ,;1::15 : 171~580 

P apel 

1 5 .016:223~650 

. 72G: 920$000 

28.~00 :337$754 

67.177:483$362 

71.845:137$909 

224.445:348$614 

mú> de 12 mil conto~ de réis 11té o mcz de 
Ina.l'ÇO pt·oximo pas ;ado. 

Vejo que n <t Cummissão do Orçamento, em 
quasi toda~ as ~e.s,;õos, v ota quanti::~.s muit.n 
<Wultadu.s de CI'Ctlii;<)S. · 

0 Sa. Mon.EIR.A ALVES- Apoiado • . 
0 SH .. EJ.PinTO DF. FIGUEIREDO- E' um Se" 

gnnrlo m•ça.m(\nto , 
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O SR. CoRNEr,ro DA FoNSECA- E estes O SR. CoRNEIJro ·DA FoNSECA-Será com 
creditas, chegam a somma extraordinaria essct receita que se poderá fazer face á des-
unidos ao3 jü. concedidos. peza tão avultada~ 

E,comparada a receita orçada e a arreca- o SR. ERM:IRIO CouTINHo-Entretanto, se 
dada, aquella não poderá sapportar o pezo nos promette um saldo. 
enorme da despeza e Cl'edibs extraordi.-
narios. O SR. CoRNELIO DA FoNSECA-Além <listo, 

._ -· · . . . · t senh0res, tomos obrigaçõei! no exterior, e tu-
Ets um~ ~azao para mmha asstg.na ura do isto .a.ccumulado não é possível que a. 

com restrtcçoes no orçamento da. recmta. · quantia orçada, ainda mesmo fielmente arre-
Mas, poderão me perguntae o qu~ se pode- cadada, possa comportar despeza tão volu

rá fazer; ~·erá possível c~ear ~a1s ll?lpostos? mo.>a. 
Respondo, certamente, nao ; ImpoS.3Ivel, os Não sã0 certamente as sommas orçadas 
brazileiros .iá se acham. ca~sados ~om !antos para receita e despeza determinadas por 
impostos, tão extraordmar~os e nos. ~ao PJ- s. Ex. o Sr. Ministro da Fazenda si atten
deremos nem devemos tributar ma1s ; ao dessem para estabelecer a confiança no pro
contrario, si outr.a tivess~ sid~ a marcha. elos jecto de lei da receita, não, l:Ja.~ta ~om
negocios publicos, a d1recçao ~ada pelo parar t')da.; as sommas feitas, que amda 
Exm. Sr. Presidente da Republlca, estou mesmo sendo a melhor arrecadação para se 
certo de que o l'igor da economia que .ha conhecer que não é possível, qu,e a receita 
muito tempo se pede e as rendas da recet~a em discussão possa supportar as enormes 
geral teriam tranq_uillizado os que ;'lupportam despezas. . · . , 
o pezo dos impostos, e esta quant.1dade enor- Sr. Presidente, não vejo tudo isto com olhos 
me de creditas não teria apparec1do. de opposicionista : so~ ~ranco; vejo t.udo 

o SR. CELSO DE SoüzA- Apoiado, isto com olhos de bra,zllmro, e _q~er? dizer· 
á Camara dos Deputa(los que nao fo1 pouc~ 

O SR .. CoRNELIO DA FoNSECA- Não é só triste a idéa que tive quando procure1 
isto Se. Peesidente, <tlém dos creditas vot·1- e :tudar 0 orçamento da receita e recebi a. 
dos, qae avaliamos em grande quantia, ainda expodi~o feita pelo Sr. ministro da. Fazen
S" acht~, em caminho de granJ.es; d~ enormes da. onde encontrei, a explicação de diversas 
d~spezas a acquistção de uma 'porção de . es- pa~tes da dcspez:t. Senhores, sei que é just~ o 
tradas de fe~ro, que po! ceeto <1.$ emprezas temor que tenho do ful;.mo da nosstt Patria, 
óu os proprwtarw~ n~o hão de v~t· offeee- porque si nós. ha annos tinlmmos temor de 
cel-a.; ao governo gratUitamente; .e SI ogover- uma bancarrota, si.aquelle contr.acto do fim
no fez um contracto ha, poucos dms, compro- ding-loan veio . nos salvar de perigo, de 
mettendo-se a entr~r c_om essas o~tradas· derrota, si delle, senhores, hoje é que se co
para completar tt obr1gaçao estabeleCida n.o nhcce perfei tamcn te os ell'eitos, dando o 
mesmo contracto, serà dentro. desse oxerct~ meio de entrarmos em um regimon de pa
cio c1ue se irá avolumar maior somma de <r;LlllctltoiJ dtt nosstt d iviuu., e qual não do v e 
dinhoiro quo devem cus~ar c~sas m~sm<LS ea- ~er neste momcnéo o medo uean.tc de uma. 
tradas; é, por eoJJs~gumtc, Impos~Ivel esta receih feitrt em novos rnolde.s, deu.ntc da 
q_uantia. por mim citada, dJéermtnada na enorme somnut da. despezu. Y 
receita,, comportttr mpa div~da ~o ta~an!1o o Bra.zil tor;L uma outra cl'iso,infolizrnen
valor. (Apo1:ados.) Aintla nao hc~~ aln, SI'. to i<•nal (tqnolla que teve om 1808. 
Presidente; jtL osf;(t annuneh~da, e so Pt'ep:-ti'i1 :~.. 'r.,oi osttt prcoccupa.ção, Sr. Presidente, 1o
rescisã,r) t!o contl'acto do porto de .lttt•agltil ra.m esi;es ro·~oios quo <lotm•min:tram no rnou 
por doud mil contós... espit·ito tt assignatu1:a _do parccm· solJro.? 

O s CELSO m: Sou:r.A -· Est<L ,já üüt;o or·çamento c;om restrwsoes do:':ldo que eu ~~-
l .dlt. · nha neccssula<le ({e nao acertal-o tal <ttt.tl pe( 1 o. t' · 

E' d 1 es <L. 
O.SH .. JuLIO DE .MELLO-:- um escan a o. Sr. Presidente, C1 Sr. Pre~idente tht ªe-
UM SR DEPUTADO- E' mais um~\ patotà. publica declarou em seu ma.mfesto á .Na9ao, 

· . · . . · ao entrar no Governo, que o ponto prmCipal 
o SR. CoRNE!LIO DA FoNsEc~-·: · Sl tal se para 0 qual elle chamava .toda a. sua .atte_n

der, teremos atnda 2.000:000$ ma1s,.e dean: ção, era o zelo e econom1a na a.pp~1caçao 
te desta monstruosa sJmma., prvve?I!3~te dt- dos dinheiros publicos, mas S. Ex. nao tem 
rescisões de contr~ctos, de acq.ms19ao de dado 0 exemplo, de certo tempo at~ agora 
estradas, . de credr>os e~tra.ordmarws . de tcem-sc esbanjado os dinheiros publtcos; de-
12.000:000$, de porçõe.) de nullmres de con- sappa.receu o zelo aconselhado por s_ ~x. 
tos já votados, e onde 1remo.3 parar? ! Disse s. Ex. no seu manifesto,. dirigido. ao 

o SR. ELPIDIO de FIGUEIREDo.:._ Escândalo povo, ao assumi~ a presidencia da Re};!ub~Ic~~ 
sobre escançlalo. - quando se refePta aos poderes constitu1dos. 

Çamara Vol. V 
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I 
« Sã.o mais díeoctas e mo.is froquentes I um fh tln•o surgiréí depois que a reflexão a.J)

::.s relações eut1·e o Excc•nivo e o Lcgh- pítt·eccl' e quem s<1be talvez t11rde, entre~ 
la.tivo. H;$tes ~iío os 11odom~ quD eolla- tanto, si não desanimo, porQue t enho con
bomm em cs~r!:ili<t ttllia.oça n<1 dupla. tlança. ni\ n,u~tcridauc d o ca.J·act~l' dos bra
ospllcr;:t do Governo c da arhuinistl·ação; zileiros, aqnella. a.usterldol lc para. que rtp
a. cllcs pois compete manter no desda- pcllava S. Ex. o Se. Presidente da RciJublica. 
braniento rle :-;1u. commnm a0ti ddade rro seu mani !'e.% o. temo que os grandes 
uma. continua e !mrmonicn. convorgencia m;ücs scjttm de difficil remedio. 
de osfol'ços a bom d.a Repnbli.ca. E' in- · S"r. Pn;:>lrlentc, nesta:; condições, é preciso 
discutível, pois cluc é da. natm·azlt do ser cl'(mte pal'a não desanimar. Deantc 
rcgimcn quo n.o I~xccntivo calm ~~ ini- de tanto"S contractos, ruinosas despezas des
ci;Ltiva, das medida:,; legish~tiV<LS rlc ca.- ncccssat'ias, l'cscisões, no meu ,mod rJ parti
l'<~der administr·ll.tivo. E' daro, pois, que ·culnr de ver, como contractos le~ivos ao~ 
de narh servida essa iniciativa, cujo corres publicas, trarão certitmcrtt e completa 
iim 6 }WeparaL' e facilitar a acçlo con- t'uina. · · · · 
j~tric.ta dos demais poderes, si 0 le$isla- O SR.. EsõiERALTHNO BANuEmA-kpoíado . . 
ttvo recusasse o sen aceordo, tomando · , · · · :·. 
Ol'ient~ção diVCl'Sa ou contraria. Actn~ 0 SH.. Ji:LPIDIO DE FIGUEIREDO -E ate IL-
alment•3 assigna.la-sc pe~a im prcscí n- legaes. 
divel necessidade do fl':tnca e l'Osoli.üa. O ·sR.. Col1NF:LID DA FoNSECA-Illorra.cs c 
COOl)r,raç:ão do legislativo para que se,j:t ióconstituciomws. · o · · -

adaptada· c posta em exccuçao m11a po· Tudo isto, senhores, me faz act•úi.Litar 
litica. financeira, rigoro3amentcadequé+dê1 que, pezu.ndo sobre o Thes,mró uma dividã 
ás urgentc8 exigencias do Thesçn.11'0 .· Ahi enorme, não é a l'eceitê1 actual que a p odm'á 
est<i o ponto culminante da adminiaÇrn.- ~upportar.. · · 
ção. Espm'(> muito do patl'iotismo do · com quo é que se pagam as divWa.~ ~ 
Congreiso Youer~~l e da austeridade do Qn<1o,s são os factores P1!-ra · sati.:>f~ção das 
cal'aetcr.br,<tz~leit•o pa.ra tornar ciTcctiva~ qes~ezas c. pa.gtünentó das divi4as ~ 
as provrdünctas rechLmadas poli]. nossa D1sse-o mmto b.em o meu Illust ra,do col-
situaçã.o. >) . . . Lega e relatr.H' da re~eit~-sã,o o café, á bor-

E ugora. o que Temos~ Uma dcspeza l'achn. e o a~~uca.r. . · . 
enorme, originalla du. mil gestão dos nego cios ~ ll ue estao I.·ed .. uz1~os esses .. :vr~dt1.ctos ? 
pu~licos; o suor do povo desperdiçado. Elite~ pl'od!lcto.> estao reduzidos a um valor 

Passa.ro~sc os tempos, e desGc r.elo de S. Bx. mosqmnho, I~ca.pazGs de dar p~~<t a. rl,espeza 
quo rcst<~ em favor da patria? Vê·se que com a colheita. · · 
u Congt'esso e o povo bt•u.zilciro, de caracter Calculada a renda em _face .do valor d~ss,e~ 
<Hlstcro, cnmprir·nm o .~ou dr:.''rW, mas rJuc tr~s. productos, eHa ser<t mmto fr<\ca, ser<t 
S. Ex. faH 111 ;i. Jll'ome~~:t,. Yt•m-so e~ba.nja.--, HW11tna. . .• . • 
mcnttl dos diniH: it·n,; lJJfbfi<: rts ; ns c:onl;l·ar:I;•IS Isto qtt?l' dtzcr, Sr. P~csulento, qual ser;~ 
lli'Cljwliciar~s ;i N<~r.:i'i.o, eollln a1p1cllr\ IJllf' h:.L a JlnssrL 1utul'a. ;LL'I'ce.a.diL<:.an ~~ . 
Jlfluco se fez, em rcl;J.(,\'<'io ao <~l'J'ond;J.mcnb Poileecmo~. tet-a: l)l;tm l u. tlo orc;:lmonto 
das c~tm<ln-~ <lo fone> (<t}wiarío~); vê-se que pas.sa.do~ ou a. me11ta dos tre~; or~'amontos a.n
sc ·rnscindnm c,JIÜI'u.etiJ:; <:om eunhncir1o tlc- tet'lorcs?-
tl'immno tl1Jil co!h:;; r: rio~ illteJ·o:l~t~s d:~ Pl'c,~muo rJ.ttO não. 
N;1.1;i~o llrar.ileim (r;1,(1iwlos); u r1ac, tle cnrb Sli h;t falta tl~ dinhcii'O, a imput·~:~l,'·•·to sortl. 
tempo a osta pa t·t ,}, ncnlmma economia sr~ porwona,. (Jlpm,alos .) , . •. 
faz. . SI os prodttctos nacwn:w.~ nao valem, as 

Muitns YUZCS us podit[us tlo pagamento do tl':l:llS<lCÇÕ03 são.rnuit? perpl~ll<J.s , _e poe. cun,;Ú. 
pr~rl'H\IH~S r[lln.ntia s ~:Ln dcm,n••t<los, tcn,lo siclo gntntc, ·~ l'e~Hia pnl,lr~;~ mlllto dmlli1 11Hia. 
aHtiii'Íz, , rTI).~ ; 111aK 11iio .~ t tcend<\ n nw.<::n1<1 ~~~~~~~ 01•a, flt JL mosfa•m i]no em nma. l'aziio 
0-:,1\,1 ~ t· : ,.nrJ 1 :~ 11 ,. ~,H·.ia~ , '\n•• n. 1 ·r 11 ; 11 ;~ 111 11, cd;t·n•H'ditHU'ia. se dcsünvofve o r~ r·escimt;nto 
]'~'J'':i.n; :t-; dW'k. t dd:uk~ ;-fl.,l hll i<r,:; 1n 1·;1, o:~ rh •lc~]wza. e tenho tn(lS\.ea,do qui; r~om o or
l1eqwmos o LegiLimu8 et•Gdo t'ú~ ll.[IO ó~ ubl'i- (~a.montu a.ct.n;J.L nií.n '·(; 11u;o;::li"V nl rl'1o se satis
gam. a tê a. ab·,mdonar tt pr()tcnçãu depois de f~vn. tantos en~argos, o que poderia mais 
causados. · dtzer com rclacao ao orçamento de 1902 ~ · 

O SR. Ert:~müo Cou·r!Nno-- E' cxactamcmte E' para crer que neste periodo de l2 mezes, 
doJumr-o orçamento nào tenhamos o que 

l)OI'r1nc são l1CCl,UellOS · obtrvemos em 1900, JWm o que se poderá, a.r· 
O S t~. ConNEr.w D.\ FnNSH:A-1\', S1'. P1'0- I'OC.'LLbr ern 1001. · 

si1lcnte, com <1, maiol' magu:t 11t1e eú v<\io r1nc E, ~~·. Prosidente, nessas condições, qual 
os negocios da arlminiBtraç·áo a~>sün vão cor- deve SCJ' o meu proc(}dimcnto, deante da 
l'endu'; e.uu, 1iun me dlid<tru cr·eute Jq tlt~c Commissão quamlo se. tratou de discutir o 
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projccto d:~ receita,~ Assign:~r com rostri
cçõcs, como fiz, n{io pudondo concordar com 
twlo quu.nto-cstav:t cxpo:-~to. 

Sr. Pt·esidente, asflim ponsando, _tinha 
obr·igação de vil~ dizm• o qnc me ob1•igoU: a. 
assim proceder. explicar as razões por quo 
dei aquellas restricçõcs. · 

·si não viesw cumprir o dever de dar. ex-
-plicil.ções, abrindo o del,ate, qualquer dos 
meus collegas poderia. com razão intorpel
làr-me e pedir que desse as I'i1ZÕ3íJ de di"v~r
gcncia da ma.ioria da Comnüssão do Orça-
mento. ·- · 

UM SR. DEPUTADo - TOdos hãq c~e f:~,.zer 
justiça aÇ> criteriQ de Y ~ Ex.· ' · · · · · · 

indispensaveís, sem vexame pai·a os contri.
buirltcs c com a. ju.sti<)t~ <1 uc na tributaçã.o 
ile deve exigir pa.ra a tranqr1illidada de que 
precisamos. · · 

~st~ n-rojecto, §enhorM, eu cliscutil•ci só
ffi.!}·nte tep.dq ez:tl vistit a veedade, descj:tnd'). 
sóm::mte acerta.r; · ·· · -

'bopOi$ de terporcorrido todo o orçamcnt_o 
d~ ~~océít~. q· ~e~~ct~4o sobre todas a~ l'il~ri~ 
ca:~. parectm-:-me que alguma cousa faltava:. 

Pouco pratiéo nos . trabalhoa desta ·natu
reza e itnpqrtapeia., continuei no estudo, de 
novo recor+'~ aó pàciente -tràbalho do collega. 
rolator; que p ·ocurou dar explicações ·e 
desenvolvimento ao que se referia e ainda. 
tinha duvidas~ · 

· O SR. CÓRNELIO DA FoNSECA- Eis, Sr. . Depois de demorado estudo, depois da con· 
Presidente, explicado o meu procedimento. frqn~éJ.ÇãrP da.;;; qua~~las orç~~q.s ~d<}.i:! q~~~fias 
Si fiz ma.!, em abrir o debn.te, peço desculpa. q,rrecad<J.d<+s e da~ (J.espeza,s futur~s, a,~ndtJ, 
Como já disse, a discussão de uma.loi tão iro.- P!=lrffia,~e_pi~ nq In~~- ~spiritó' o re~e~.?--4~ <l-q~ 
portanto, como é a do OL'<;n.mento dtt r:eceita, a recelt;~ U.~9 P.R'4e:ng, oomportar a éle.s,P.e~a 
deveria ser enceta.dtL pelos cornl{Ctontes em f4tu.ra e '+ gr~:q4P dfyida -de ·nossa. llfttrüF '· 
assumptos financeiros. . · Nestas cond1ções, Sr. Prcsidénte, mais 

Com cortaza terei do, abl'indo esta dis- mnii vp'z lirl uei sàt~sfei~o p61~ t?r· dà.do m.í#hfi:. 
cussão, ouvir a respeito do minha.-; pondo- assignatuea c_orn' restric~ões·; ass~m prgé~~ 
rações, aqui feitas, o uigno rcltLtoe da rc-: de,ndQ,r~~-e~\'Cl·ffi~ pa:ra . ~es,t~ cadeira;·, I:>'elo 
ceita o m:eu illustre coltoga Sr. Scrzednllo mq4q porque 11}~ fp~se p~sstyel, ~~cl~rar -.. ~ -
Go~r·êa, conhecedor das lois oconomicas; in- IIfOUS ~oltM~~ <::!· m~11 P\3nsame.J?,t() e· C!J,Jtl <.~ 
teUigencia recoriheí!idn o dedicaçã~ viva, e dwcnssaq_ ~(Cl,r -os :m~_ec:wfl§ esr,la.r?~IIIHm1o.$~ · 
nessa occasião, estou certo; V. Ex. m~ Sr. Pr~sHlO!).te, depQlS Q.p ter pens(\.(lq d!3: 
fa.rá_justiça. . . tidü,me.D.te sóbt'~ a. lei da r.:ec(nta;eu ·vía que 

I-Ia · uma dos igualdade exteao1~dínaria en- nãO ·e·ra; inais'possive~ tributq;i· impàstos; :riJas 
tre a minha pessoa o a, de s .. Ex. · p::treceu~me que ao ineno.:~ tim~ar_rec.aclação . 

Vi\I ~~. J:.):r,:Pl}TJ\.PO_:Niio .apqtadq. v. Ex: que fez rião estava :J.\ü declarad(1, - ~'0tll'~Hne : 
. . · · . , . á. arreca,dação nos htzaretos, c1ue, priüçipal:-

é um dos representantes · ni~is · co~spiql).~~. monto no anno pm::-ünp p~s:<Ja!fo, deve te r 
O S1i. CoRNEL!O llA FnN:'iECA.-,.Ern, in~ea. iüi.p~ortà.do eni. boa. somma. c· deverh ~~t.;tr 

mim a ·nccefsidado d_c t'azce um gL'<J.n~o mcncion~da. como outras de péqucno vatoi' .. 
. . osti.H'ç,o, não ptLt~<t fa.zo;· a critü~tLao tr!l.blLlho til.c5 co1no rú.t Oi1st.t"de ·correcção, no Institú~o 

de S. Ex. ,ma::: para cloii.md.er• ideias quí:l ju.lgQ Na;cioriil de Mllsid; etc. · · · 
necessarias na occasião, e que tinhàm detee~· Páreée que os la~a.i'etos deviam ser con~ 
minado o meu . modo de pror.rder perant0 a tempLtdos nos oeçn,ment.os da Receita por
Commissã.o. . que. eq trvn a irí'clicidn.rle o •mro p~tsN~,qq de 

·A con-vicç·ii.o dessas idoia~ dnmnt-J1Je , co- sn,lm desta C<.tptt:tl nm tem no <!O pcsf,c 9 de 
rageú1 pcra.ntc <t Ctt11U1Pa. · ' 1'azcr qt~<Hcntm~~ n:t Uh;~. Gr:tnde; e là, na 

Eu confüwa ·nessa fot'<;a tlllO nm wi:-3 som1w~ occ<t!'liã:o da i::altida, ·vi ·qu" so "tinlm pa.go so,
cxi~i;o par.:t a. dofoza 1lw~ boas i1lCi1J,s. na. teconi;os e ta.ntns mil r·ciitl dn tlosrmz:J de dps-
hoqchttln tlc meus clignos eollnga,"l e do ri igno in fncçã.t>~ · · 
·relator da Recei !".a, pol' i:J)SO nfio tWmci <ln:u11ip, ~.As nM~q.s Jl:W~!l.gP\\f'\ l'rwn.rn "''~gl)1\)n li:1d<l;s. 
da di(flcutdatlc e eis~m0 na. lii'Íbnn:l. 11izendn o na,ÇJ sm :::t npssr. ::wg111Cntn c:ni,J'a,r·:tm dcspcza$ 
qne pt)nso a. respeito do pL'o.inci;·J rle lei. · p ú;;,, (l&.sinfocçã.ó. · Não ·sei st as qup;n·t,t~s 
· Não poderei sinão ,justilica,r o meu mqdo p;J,gn.~ pa.r.'. ~ssn scryiço si'tn ror-alhidas tio 
de pensar, pouco mc:~,b farei; na questão das 'f.he.~o]ll'O ~qb <~ denomirw.ção - EvenÇqaes 
cifras."e dadds pi•eciso:~ 1>aN .o tNba.lho . d~ ~lii pà:peL · · · · · ·· · ·· · 
organização da Receita, para as obsérvações ·sr. Presidente, ·q anno passado tivemo.s a · · 
que entendQ justas, de büt\ e acertacla deter- p~ste l)u.bonica poe muitos mezes e todos q~ 
minação em um projecto de lei, neccssaria: d1as chegàvam ao V.Lzarcto dn, Ilha Geande 

.mente rcsult;a, gea.ndc confla,nça para · os para. fn.zct· qun.rcnt.cna., doüs, tres, qua:tro 
bra:zileiros, c ceet11 gll.ra,uthl. )Xl.l'a u rutnro vapores e f<l.wndo Q calculo qne pagassem o 
nos négocios puhlicos (l::t Na.~;ito, na al'l'eca.- mesmo que }!agava o va11or em que envia
dação dos dinl1eiros precisos para satisfação jei, o S. Salvadm-, .devia da.r isto uma ren
dos nossos comproJ~lissos, de no::iS\tS d.espeuts . d<.t muito eteva.tla .. 
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.APPENDIÓ.É 

o Sn.. MoRJ~IRA ALVES- O vapor em que 
fomos, eu e o Sr. Dr. Malaquias Gonçalves, 
pagou um couto de réis, 

0 SR. CORNECIO DA FONSECA-Pareceu-me 
que devi o. ser contemplada esta receita, por
que não é uma creação de impo.~to, é uma ar
recadação que se estava fazendo, assim como 
entram -pequenas arrecadações que estão 
aqui no projecto_, a que me refiri, ha poucos 

· momen:tos. · 
-Parece-me que devia S:lr aqui apresenta

da uma rulJrica com a declar<~ção- Laz<1-
reto. · 

0 SR. GALDINO LüRETo-Acho que V. Ex:. 
tem toda a razão. · 

das quanti;:t.s provenientes das desinfeCções 
dos vapores que tocam no lazareto, pergun
to para onde vai esse dinheiro~ Confio . na 
le: <. idade e probíd<~de da repartiÇão que o re
cebe, acredito que elle deve ter entrado para · 
a v~rba- eventuae.s, papel-c1ue figura no 
prü'Jecto. . -

Acredito que tenha entrado- para alli, 
mas a verdade é que não encontro o desti
no dessas qmontias; naturalmente o nosso cal
lega relator ba de dar explicações a respei
to, mas emquanto essas explicações não vi
erem, . estou na duvida, é occasião opportu, 
na_par<1 sBr esclarecido este ponto, figurando 
no orçamento mais essa verba.de receita. 

Nã,o ha necessidade de ter a. rubrica
O SR. CoRNELIO nA FoNsEcA...;__ Nós temos Eventuaes ----:- para receber rendimentos 

quarentena em virtude da peste bubonica como. o_ dos lt~zaretos, que pôde esta.r de
que· nos temflagellado, da febre amarella, e, termmado, ella deve- sePvir para outras 
creio; até da val'iola; tudo isto nos tem de- arrecadações menos importantes. ou por 
.terminaçlo a creacão de postos de desinfe- qualquer· circumstancia . não contempla7 

cção e do cofre publico sahem mu_itas quan- dos. · · · 
tias avultadas para despezas com a hygiene Nós quetmnos de apreciar o Orçamento 
publica. . . . · . da. Receita, devemos ter dados para conhe-

. Parece-me que é de direito,é de toda jus- cer . a àrrecadação é fazer a nossa :fisca-
tiça . que dê entrada na. receita uma certa lização. · · - . · _ . · 
quantia sob a rnbrica- Lazai'Qto -, pois C_reio que n_ã.o. estou em. erro, que será_ 
sendo unia arrecadação, não pOde deixar de mars nattlralmd1car a renda dos lazaretos, 

• SOl' contemplada,é uma das fontes de receita. purque; fazendo à con~a do que devia ter 
.. o SR. Gú.mNo Lo RETO - Não julgue .que rendido a . Ilha Grande; no.arino passado, a 

· ~ d ·t · quanth deve ter sido consideravel. - · 
seja Ul\la ante e recm·a. ·. . Já disso no· começo do .roeu discmso.; · não 

O SR. CORNELIO DA FoNSECA-Incluída ná ve~ho c~íticar' a Obra do meu digíw collega; 
rec_eita. . CUJ<1. C::ltlrna.particular teni para· mim to.do 

0 SR. __ GALDINO ~LORETO ·____:_V. EX. tem O Valor. ' .· ·.. . " 
razão. O SR. S_ER-zEDELLo CoRliÊA-:-E me honra 

O SR. CoRNELlO DA FoJ\.~ECA:-Assim como muito. ··· - · · . 0 qR. ·. CORNELIO DA FONSECA -:-Conheço em 
temos impostos sobre o Instituto de Musica, S. Ex. o brazileiro de<licado, :trabalhador, 
e sobre a Casa dos Cégos. que entram como qu.e procura acertar e fazer o bem. Louvo-o 
renda para a União. - constantemente. 

_O SR. GAI.DINo Lou:ETo.:..Em que rubl'ica· Viv.o em -con'tacb com s.·Ex. felizmente; 
está esta receitn:~ · porque tive a honra de receber votos para 

0 Slt. COH.Nl~LIO DA FoNSECA-Qual? fazel' parte da COllJ.illÍS::!ão de ~Orçamento 
de~ ta. Casa-; honra ll ue me desvanece muito, 
prmetpi.i,lmentc .porquo o_s meus coínptt
nl~eiros de Commissã~ são' outros tantos pa
trwt<1S, homens dedtcad.os ao serviço, .. aos 
qua.es dedico a maior estima. 

O SR. GALDINO Lo RETo-A do lazareto. 
0 SR. CORNEI,IO DA FONSECA- Aqui não 

· está. (Apartes.) Antes do apparecimento da 
peste bubonica, o lazareto funcciona và mui
tas vezes; -já por causa da febre amarella; 
já por imt1'as mol_estias; não era gratuita a, 
entrada dos vapore3 alli, a arrecadação -era 
corihécida, eu vi ~ me foi mo:strado pelo 
digno commandante do vapor S. Salvado1· a 
conta tirada rio lazareto no valor lte sete
centos e oitenta e tantos mil réis, si bem me 
recordo e como já declarei-. 

0 SR. ELPlDIO DE FIGUEIH.IWO-Fui teste· 
munba, vi tambem a conta. 

0 SR. CORNELIO DAFONSECA-Nestas condi
ções e não moscrando o destino _das avulta-

Mas não tendo eu em vista s-inã.o tirar-me 
das~duvida.s eindícar, a. meu modo de ver, 
o ca1:ninho mais seguro, . julgo que àssim po~ 
derel ter desculpa da parte de. tneus dignos --
collegas, a quem por tanto tempo estou já 
en~ommodando (na-o apoiados); mas no curo:::. 
prunento des_te -grande dever de represen· 
tante da Nação, teatando-se de · dever tão 
import~nte, Sr. Presidente, não posso .dei-
x.a.r dn ser um pouco prulixo. - · ~-

Naturalmente o meu · di·~no colle(J'a dar
me·4lu. . a honi·a de re,:;ponder, de ~selare· 
cer-mc. 
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O· SR. MoREIRA ALvEs-S. Ex. é um dos Senhores, o q uc tenho dito devo ser a ver-
poucos membros de Commissõcs que respon- dade ; o nos.so papel é difficil, mas necessario · 
dem ás objecções feitas aqs seus trabalhos. neste momento. · 

O SR. CoRNELIO DA FoNSECA-S. Ex. ha Devemos estudar a lei da receita ; sobre 
de justificar 0 seu teabalho, como eu estou ella, e depois de cuidadosamente reflectida é 
justificando as minhas restricçõ('ls, e então a que poderemos determinar as nôssas des-
c ~ · · t· d' · d 6 pezas. : . · amara nos lar'a Jus rça, rra quem e n s Si não ·fiormos cuidadosos,- teremos o futuro_ 
tem razão. · · 

A lei da receita -é de grande magnitude, do . prodigo-não aquelle que todo o brazi· -
é d d' d t leiro amigo de sua patria deve desejar. 

' po e-se - rzer, uma as mais impor an- Sr. Prcsident l; eu desejo que nesta dis-
tes. Como poderia a sociedade brazileira vi- cussão da receita haja 0 maior escrupulo, 
ver sem meiós . e sem recmsos legalmente · d :n dac1uelle" q e a· cre d' t ·b 'd d porque ar11 a sou m s __ u_ _ -

IS rr UI os e a quiridos ~ ditam na felicidade· do Brazil ; não posso 
Como poderia desenvolver-se e prõsperar, deixar de a~sim pensar, quando vejo que~ 

si nã_o_tivesse- os meios precisos para esse em outros tempo.:;, não oiJstante as pertur
grandemovimento ~ · · bações,os grande.: gastos, voltando a paz, a 
· - E é nesta lei que deve repousar a_ con~ Nação prosperava. - , · 
fiançá dos brazileiros, é ella que devecha- Agora que- nosso· cuidado é satisfazer 
mar a attenção de todos aquelles que-amam nossos compromissos, que não são pequenos, 
sua; Patria. _,. deyemos ter todo o empenho-em não exigir 

Assim como nós. particulares; temos o demais do contribu_inte_ e gastar sómerite o 
grande cuidado de procurar examinar e necessn.rio, e com esta norma a feliéidade 
conservar as nossas economias, de garantir apparecerá. -· _ . ·• . 
o nosso futuro, -de sabet• como poderemos, Eu só posso, Sr. Presidente, nutrir o de'" 
como deveremos gastar, _de saber os nossos sejo de que a minha patria chegue á dese-
lucros, acautelando-nos do perigo de pobreza jada felicidade. _ 
e de.falta de recursos, assim, senhores, a A minha terra devia dar 17 representantes 
sociedade, por meio de seus representantes, á Camara e a escolha mal cabida da· minha 
deve ter o grande cuitlado de ind<~gar quaes pessoa (nao apoiados) me trouxe aqui a r~
os meio3 de que dispô e para as suas despezas, presen tar o 4ll districto de Pernambuco, fa.~ 
e não fazer como . o prodigo, que, gastando zendo parte destes 17 representantes ; nestas 
os seus haveres,-não cuidando de seus rendi· condições; não posso deixar de ser fiel aos 
mentos, diminuindo_ a sua fortuna, chega s::mtimeritos nobres dos eleitores que para 
ate.t.a,miseria. . . · · aqui me mandaram. _ 
_ O cidadão, que> ~o acautela o futuro, gu~ Estou certo _de que todos os meus collegas 

nao mede as despezad, de accoi:do com sc11s pensam como eu;· e é - pot' esta razão que 
lucro_s, empobrecendo é o prodigo, que_ até nutro a maior confiança no mais lisonjeiro 
arruína o patrimonio de sua _familia. futuro do Brazil. · 

Neste caso a lei da o remedio, é a cura- O silencio, quando os negocios publicos são. 
· tella:e, esta estabelecida,já o curatellado não mal dirigidos, quando as leis não são o que 
tem o valor preciso. - deveriam ser, é uma oll'ensa grave á alta 

E quem será. senhores, o curador de, uma obrigação de bem servir a causa da Patria. 
Nação, que nãu presta attenção aos seús-re- Não devemos consenti_r que os negocias 
cursos, que não os mede, para determina,r as publicos tomem caminho errado, as minhas 
suas despezas? Nós que temos remedio para palavras nada valem, servirão ao menos, de 
as individualidades, não o temos para a eol- protesto conti'a o que não julgo regular. 
lectividade! Sr. Presidente, não devo demorar-me por 

Mas a curatella vem,· não pela mesma maJs t(3mpo na tribuna, supponho ter ju~ti
fórma, e sim pela fiscalização, pela dire- ficado meu procedimento assignando com 
cção que os credorés tomam a si, e nestas restricções o parecer sobre o relatorio-pro
condições é muito triste o papel do paiz que jecto da Receita,elaborado pelo meu distincto 
se colfoca em tão vergonhosa situação. collega o Sr. Dl'. Serzedello Co~rêa. . . 

A'_ representação hacional, aquella que Quanto ás despezas, Sr. Presidente, direi 
deve conhecer dos haveres da Nação, áquella que sél'ia conveniente que ellas foss~rri alta- ' 
que tem o direito de procurar saber quaes mente diminuídas, será conveniente que a 
os séus rendimentos e qwws os seus gastos, economia seja a ~:nais rigoro_sa,pa.ra que com 
incumbe. tributar e distribuir. pela melhor o orçamento dâ receita actual possamos-. 
fôrma o imposto, nãoexigindo- exaggerada-· cui:nprir tantas obrigações contrahidas in
mente a contribuição, tendo tambem eml'terna e externamente. 
vist.a_ as suas despezás, e esse trabalho é de Estareiprom:pto p_ara pr~st~r o m~u au~ill-·o 
sub1do valor. - sempre leal, SeJa-me permrtt1do assim dizer, 



Câmara dos Deputados - Impresso em 21/05/2015 09:12- Página 26 de 32 

APPENi:HCE 

na economia rigorosa.<Ío:.: dinheiros puhtic)s, o SR; CoRNELIO DA FoNSEcA -:-Sr. Presi~ 
para que a sociooade brazíleira não v<í por dente; é dé urgente necessidade .a larga dis
mais uma vez toe o grande tropeço queí em cussão do orçaniento da receita, como já 
1898, tave. . . disse ha prlUco; e . é esta a raüio poi· .que 
- ].i'iquei apprchensivo quando .li a ,expo- me .·· demoro por mais tempo na . tribuna 

siç.ão feita pelo Exm. Sr. Ministro da Fa- àbíiSà.ndo da attcnÇãd dos meus dignos col~ 
~onda que ~tê ma.rço dú a.nno passado os cre- legas. (LV'tío apoiados.) . .. .· . 
ditos .jtí. andavam em 12 mU e muitoa contos Eu não tenho desejq 4e vir aqni sórhenté · 

· .de reis. demonsti•ar qUe fiz e~tudo particulàr db or-
. St•. Presi<iente, no anno passadt1 eu tive a Çiiinehtd tlá r'(lceita e corri isto gáshl' o 

110nra do ser incumbido do relator i o rlo Mi- teinpó; ),quê, é tão precioso ; riã.o, éti. peecis~ 
nisterio do Ínterior. ' a.presêhtii.r as ihiühaS duvidaS, ind~car - ~flUO 
Do reiatorio e projectot;le ·iei por mim feitos; julgo conveniente a. bem dos int~resses pü~ 

S. Ex.i o St\ Ministt·o; tinha sciencta, Pro~ blíco.-:~. " · · 
Cl;lrei fazer~ ma.ioe econorilia soll). desorga- Não; Sr. Presirlente, eu me conheço p'er
mza.r o SDrvwo, tudo do accot;do com S. Ex. feitamente,· sei até onde ch13ga a minha 
para que .. não houvesse ne ·os;idade de ahee- força e já nã.o é pouçQ que tenha esta felici
·tura de creditos extraordinarios; ouvindo dade ; e; quandJ; Senh3res; usandó da pala
~emp;re_ a opinião do. Govern:.> pa,ra,. evitar vra demoradamente nesta Camara ~hego 
UJ.P. desaccordo que. tornttsse. prejudicial a a incommodar a j>aciencia dos meus collegaS; 

_ boa marcha dos negocios públicos. · · (tüio a.poiados) procuro immediatamente pe-
T~rminando o ineu tl'abalho com toias as dir-lhe;; desculpa e pBrdã.o; 

explicações precisas, a Commissão o aeceitou Não pareça;Senhorés, que eu querrl tomar 
e foi remettido á Mesa da. Oamara para lhe tempo; que eu quero , fazer discussões inu
dar o destino; teis; .não, prezo-me e tenho mesmo ailnizade 

E depois de feito esse tr.tbalhó, ret!ebcu s.érià· e sincera ao cumpriinento recto do 
elle divers<tS emendas; mais. de 50, que dever qut:l incumbe ao Depuiado ~ -
foram acceítas algumn,s1 rejeitadas outras Por isso, Sr ~ Presidente, Iião ~ou. eu quem 
.e .a~é ~lg_umas não acceitas pela Mesâ., por- vem para aqui com o desejo de fazer discur~. 
q~e n~o estavam nás condições ·l'egimentaes. sos da tribunaí roubar tempo e sustentw uma 
. 'I'enclo de justificar . o parecer p3rante a longa ·discussão. . . · . · 

Camara, o fiz, respondendo a todos os colle- Discutindo larg<imente e n,preaentando mi
gi!'s que me honi'';tram com suas interpella- nhas duvidas, terei o p1•azer.dé ser e_sclare
çoes, e, para sat1sfaç.ão mínha,foram apprJ- cido pelo digno rela.t::Jr; , S. Ex., com a leal
va~os todos esses pareceres. . _ dado quJ3 o caracteriza, vit•á. com a sua 

Sem grande luta foi o 01;çamento d0 Mi• palavra a.utorizrtda . dar os e3clarccimentos 
n~ste1•io do rnterior yotado; e parece que precisos e parlli isto é necessai•io tempo. 
11ão houve descont3ntam3nto da; patjte dos Tenho · receio; Sr. Presidente, do futuro 
~ollegas que apresentaram suas emendas, desta terra. .. • 
fican_do convancidos de que os parêceres a.t- 0 sn.: MoliiritÁ. ÀLV'Es-Apoiado; este Go~ 
tendmm ás regras de justiga. ver·no vao levando 0 paiz á: gârrâ. 

o SR.; Pn:EiSIDENTÉ - Observo a-o nobre 
Dtij:lutàdo que está esgotâda. a. hol'ii. 0-SR. CoRNELIO DA FoNSI·~CA -; ~. tenho 

receio que esta carU; patria, q·ue tanto 
. U111: SR. Di~PUTADo- E' otitrii novidade. estimo; que esta cara tet·ra; digna do tão boa. 

O SR; · PRESID~NTE (o.o oradoJ')-'-Si v. Ex~ sJrúe, venha a soll'eer. gra;ndes revezes, 
q'!ler; póde euntimtar a fa.Lltu'; mas ha de pe- devido a má direcção ·dos negocias publicos. 
d1r a palavra de novo. Feita .a comparação com âs nações do vetho 

i:J.M: S:R. Dtn;UTA:rio-E:lhi. se discütindo 0 continente; doante de todas as suas gra.n· 
parecer coin i.ts emenda:~. dezas; aindit assim me parece que nós temos 

grandezas tam.bom; e a~simj é preciso; sendo 
ÜUTRO SR. DEPUTADO-SOQre O 0)'Çan1onto orgulhoSOS pelo. que temos; zelaP OS ribSSÓS 

ha .regras especia.es: A discussão é em interesses: sem meio1:1 não poderá. haver 
globo. ordem; nem prugresso; não é com a larga. 
· , Ou'i'Ro SR., DE?U'i'Atio.:..:.. Tei:hos oü não te~ discussão da lei da receitá que ha prejuizo; 
mos regiml3nto? Nãd temos muLo que invejar a velha Eu· 

o s:a. Pli:EsiDENTE-Ê; exactáitii3htê ~· or~ ropa :· na sciencia te1nos bastante adeanta• 
1 · · ·mehto; nas artes já não -~emos que invejar 

que tôitios reg·irriento . que a Me~a dêll c1'á tndo, artistas de mei'ito já se encontram entre 
· assim de accordo com o regitiieiito. . · os brazlleiros; notaveis iritelligencias ~ .il'-' 

(Ha algunsa)J artes ainda e o S1•; Presi- lustração nós ternos bem conhecidas; é pol' 
dente 1·eclama attençao.) que temos essas riquezas, devemos ser zelosos 
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da grandezas de outra ord~m; a grandeza do 
credito, do progresso social; dos meios neces
sariós para sustentação dos encar,gos;e é com 
a lei da receita bem. organizada que nós 
poderemos manter a sustentação dos eargos 
ptiblicos, das êscolas, o desenvolvimento do 
progresso, o credito e tudo mais que con
c~rre para o bem estar social, quando tudo 
se aêha copfiado à homens patriotas; . · 

Não me entristeço, Sr. Presidente,. de 
ouvir fallar da grandeza dos Estados Uliidos 
da America; do Norte, porque aquella nação 
cbin.eÇou com a 1•iqueza dos seus fundadores, 
com suas dedicações .e trabalho de. nós co
ilheeidó 3 não o B1·àzil qu~)m poucos seculos 
começou com o trabalh J isolado de alguns 
colonos e chegou .ás éondiç_ões êm que es· 
talhos, ·dá a prova de que vale muito. · 

Pensando assim, senhores, e pensando na 
grandeza. de minha terra, orgulhando-me da 
ser brazileiro; dêvo sempre e sempre. pro
curar ser o mais zeloso defensor dos dil;eitos 
d~ minha Patria. E quando e como posjo 
realizar esse desejo 1 

Principalmente como repfesentante da Na~ 
ção, defendendo os._ direitos do Thesout·o, 
procurando éncaminhar a vida normal da 
arrecadação ; e sii por ventura, nesse cami
nho nã.o deixo luzes e meios de melhor f<~zer; 
a ?oc1edMe nada perde porque;quarído à. voz 
que lembra não lemBra imperünencia ou 
iiriprudeheiã; rlão é aborrecida. 

üzi SR. DtiPÜTÀDo - V. Ex. tem hitiita 
êoriipêteíicilli rio assui:ripto. 

recordo, não se perde tempo lendo-o, é um 
livro de finanças (apoiados) e muitos estran
geiros que teem o orgulho de ter uma Patria 
grande, rica e sa,b1a, a, brindo o.livro de Ser
zedello Corrêa-AReceita do Brazil,terão in
veja do que se passa nesta sociedade que 
elles consideram pequenina. , . 

Como . brazileiro, orgulho-me de ter um 
concidadão e um companhe_iro de Co!l1missão 
na altura, de S. Ex. Não julgue S. Ex. que 
nisto vae uma lisonja. / 

O Sn ... Srmzgm~LLo'"CoRRÊA-Não apoiado: 
V.~ Ex. é incCJ,paz. 

O SR. CoRNEr,ro DA FoNSECA-As notabili
dades estrangeiras lendo-o saberiam admirar 
a nossa altura scientifica; esse lino honrá a 
Commissãó de Orçn,merito. (Apoiados e apàr-
tes .) ·. 

Fazendo esta justiça, não fico privádo . de 
indicar q quG nesse livro me pareceu não 
acceitavel, as indicações .que estou fazendb,.c'tS 
duvidas que apresento, despe~·taram o desejo 
de uma analyse, e desse trabalho só pode: 
remos ter vantagens e isto justifica, a minhd. 
exposição, quando me refiro, principalmente, 
á base para o calculo da receita orçada 
para 1902. • 

E voltando a este ponto, entendo que nà. 
base tomada. pelo digno relator da Com.:. 
missão para fazer o molde do orçamerito nãô 
ha um certo ponto r.onllecido como outr'oril. 
se fazia, isto é; a m.údia da rondá dos trés 
annos anteriores. S. Ex. assim com() o Extn. 
Sr. Ministro da Fazenda... · 

O Sa; Coit~ÉLio DÁ. Fo~sEcA ..:..;. Eu, Sr. O Sn.; MôREIRÀ Ar.NEs--Ctijo rolatorio 
Presidente, encarando esta necessidade, não ainda mw foi uisLribuido. -
posso deiXai• dedemora1·~mo pot• rháis terripo 0 SR •. Con.N'ELIO DA FoNSEcÀ ~o. q_ne 
nestà tribuna o fator ~L. atmlyse üo certos nos faz falta IJ<:trâ a_· discti_ssã_o da re. c_ ei_ta ,· 
pontos, (Apo'iacliJs:) s. Ex., digo, segundo a explicaÇão que dêü, 

UM: SR. DEi?UTÀDo - V. Ex-. fum todà à em uma exposição da receita e despezà. 
razão. tomou ·por base para o imposto uma certa 
· o' SiL OtmNÉlLro DA FoNSIWA.:.:...Assim pro- quantia aind<t inferior á media dos fres ul
ceden\lo cumpro um_deveL'. discutindo larga- timos exercícios. 
mente a receitada. Nação. (Apoiados:) Assim diz S. Ex. : 

Estou certo de que os meus dignos collegag « Como medida de prudenda. resolvi 
mà dispêiíSariio sua attenção por mais algum afastar-me na pre.3ente propostáda prà-
tempo. . . tica seguida de tomai> a média dos tres 

Eu, senhoreS; tinha necessidade de, dando ultimos exercícios . para base dos. ca;l~ -
expliêaÇões a respeitD da; minha assignatura culos e acceita,r de preferencht pai·a 
com restricções, no parecer da receita dar essa base, os mnneros muito inferiores-
ta!flbeii). explicações iguaes a respeito das q!le expi'imerri a arrecadação do exei~-

. réStrlcções rios pa.reeeres dados ua:l emendàs; cicio passado • » _ 
nia.s ainda· não esgo~ei à. aiialyse que preciso S. Elx:. ex:emplifica; Assim, a Estrada de,;,?: ... 
fa:Wr Uo todo do orçamento; · Ferro Central do Bra~Jl tinha dado em 1898, ~:_:;'-t~ 

Sr. Presidente, acOstumei-me deotivir a ~2;000:0rJO$, em_189;), quasi :-n.o:iO:OOO$~:r:<'~ 
pala·-vra; do dignei representante do Pará baixou em 1900 a 28.563:243$293. Julgando (jt~ 
COIDO a :palavFa de Uill J:nestre, por. iSSO OS;;. COllVCniente Ol'Ç:1l"0 n:t peesentc proposta--' :é/},: 
ttidei cotri toda attenção seu prov~itoso tra~ em 29.000:000,$000. . 
balho com relação á· receita do· paiz; esse PO'r consequeucià, nóS não temos essa 
trabalho que contém 447 paginas, si .bem me , norma antiga; e, refiectindo sobre este ponto, 
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não pude conhecer perfeitamente qual .a 
razão que determinava S. Ex:. a afastar-se 
dessa norma. 

A principio, pareceu-mê que s.-Ex. tinha 
medo do futuro, p~receu-me que S. Ex., 
como eu, receiava uma diminuição de renda 
para 1902 e tant·)-.assim que já S. Ex. não 
queria a média dos tres ultimos exercícios e 
contentava-se com uma cifra inferior. 

Assim pensando, tambem tive o meu 
·medo; porque sou muito interessado no fu-
turo da nossa Patria. .. · 

0 Sa. ELPIDIO DE FIGUEmlmo-Effectiva
mente o é. 

O SR. CoRNELró DA FoNSECA-Não achei 
uma razão que doterminas.;e e~te modo 
de proceder de S. Ex. o Sr. Ministro e o 
meu digno collega relator da. receita, 
acéeitou.o alvitre. · · 

Mas; como dizia, eu acreditei que era o 
medo da futufa arrecadação, que era preciso 
fazer.um calculo inferior em que, não sendo 
optimista, como dis.~e o digno relator dare· 
ceita, não fosse tambem um pes3imis~a. pro
o.urando uma outra base que lhe pareceu de 
confiança.. . 

A' vlsta disto acredito que o Sr. Ministro 
da Fazenda, tem, como . eu, medo do futuro, 
porque, pelo que estamos vendo os negocio; 
publicos não vão em bom caminho. Não sendo 
assim; não havendo uma razão partt se afas
tai' da antiga norma para calculo do orça
mento, não vejo justificativa para o al-
vitre. . . ·.· . 
. E nem se póde acceitar a razão de que ha 
em certas rubricas mudan~as na arrecada
ção, rendendo mais em um· anno e menos em 
outro, e que, princíp~tlmente ha falta de 
dados que completem esta qua.nl.ia sevm'a da 
média dos tres orça,mento~ para o orçamento 
seguinte ..• 

O Su.. SEltZEDEJ,Lo CoRRÊA- No orça
mento dei a I'azã:o. 

0 SR. ÜORNELIO DA FONSECA-Li as razões 
entre as quaes figurava a faJtfl, completa- de 
informações. ( Apm·tes.) 

Mas, ainda assim a duvida permanecet~, 
:Porque não ha razão para essa falta. Não 
obstante. a declaração feita pelo íllLtstre.re
lator, pareceu-me que era. um modo de 
explicar, mas que a base principal, no espí
rito de S. Ex. como no do Sr. Ministro da 
Fazénda,era oreceio da arrecadação futura. 

E' este. receio, Sr. Presidente, que me. faz 
entristecer, quando -vejo que, da fôrma por
que caminham os negocias publicos, pela 

· fl'anqueza,com que se gasta. o que til,o amar
gamente nos custa a adq uil'ir (apoiados ) , não 
é para admirar que hoje tenhamos no espi
rito_daq_uelles que amando sua. p_atria, veem 

um perlgo nessa faciUda~le,quando deveriam 
ser os negocios publicas bem. dirigidos ; que 
não pensam sómeQte no presente·, ·que pen
sam tambem no futuro, na· ga.ra.ntia solida e 
capaz para a prosperidade. Da boa. organiza
ção actuai depende a. s.eguranÇa., a força para 
os vindouros, para os nossos filhos. . ~ 

Não devemos ter em vista sóménte. o bem 
material, não devemos legar á posteridade 
os fructos dos nossos esforços no ponto de 
vista das ne~essidades moraes. 

Não ê sem o ensino publico, sem as indus
tt'ias que a Patria .attinge a sua felicidade, 
é cercada de todo:; estes preparos que um 
paíz se torna poderoso e forte, e não ê sem 
meios, sem o capitaL preciso' que tudo isto se 
pôde fazer. ê dessa legal arrecadação que o 
povo brazileiro patrio~a,.. como sabe ser, ~ 
offerece, que se tira o necessario para as des
pezas .... 

Quando se precisou de um imposto em 
ouro, a.ppaeeceu certo . rumor ; mas, os 
brazileiros, vendo que nós e ramos . -deve
dores ao estrangeiro e o nosso nOme_ não 
ficava limpo, sem o pagamen~o, não hesitou, 
fez o sn.crificio e com o sem concurso cum-
primos a nossa obrigação. . ·· · • 

No orçamento passado, mais 5 o f a em ou.ro 
eram precisos, e não houve tambem hesi-
tações. -

O brazHeir.o, generoso, trouxe nessa occa
sião, o seu suqr, e tudo exprime· a vontade 
de ter sua patria gloriosa e _honrada acam
panhada das- van ta.gens sociaes, do en -;in o, 
das industrias, da lealdade de um governo a 
quem incumbe, com os meios dados, offerecer 
boa e fiel dieecção dos negocios pubticos. 
( cipoíados.) - -

St'. Pre3idente,continua de permanecer no 
meu espil'ito o receio dé quo falló; as ex
plicações dadas por meu digno collega, em . 
seu impor·tante trabalho do orçamento da ' 
receita ... 

O SR. MALAQUIAS GoNÇALVES- Impor
tante pela q1.1antidade e pela qualidade. 
(Apoiados. ) . · 

0 SR. CORNELIO DA· FONSECA-.. não me 
convence1•am. 

Sr. Presidente, antes de fechar o seu 
brilhante trt~b.üho, o meu digno collega re
lator lemprou a nece3sidade de proteger 
as industrias, de procurar indc\gar os meios 
de salvar a lavoura do café, do assucar · e 
da borracha. , · 

S. Ex. mostrou que existe má collocação 
destas mercadorias, · que . ha baixa com
pleta nos preços, que no Bra~il ha grande 
producção, que tudq isto influe muito para 
a bon. direcção_e arrecadação, e isto escripto 
nas beUas paginas do trabalho _de s .. _Ex. 
como que rri.o augmenta oreceio na futura· 
arr~cadaçã.o_. ' . 
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· Não, não estou fazendo critica, ao con-
trario. . 

S. Ex., assim pensando, mostra qU:e, 
não tendo confiança na futura al' l'ccadação1 

era preciso calculasse em muito menos 
o total dos impostos, eea preciso que ttvess,j 
mais cautela, e foi isto que S. Ex. fez, 
abandonando o sy.'ltema antigo da média, 
já pelos motivos que exp:n e que julga 
acceitaveis, já pelo .seu modo qe ver, pelo 
receio bem fundado da futura receita. · _ 

Eu muit.o .desejo a prosperidade de mirrha 
terra, p1•incipalmente _ p )rque faço profissã') 
habitual de ser lavrador. E' dessa. classe que 
sabe a grande fortuna brazileira ... 

UM: SR. DEPUTÂDo-Apoiado, é nma parte 
d_a_ riquezá nacionÇ!.L -

0 SR, CORNELIO DA Fol\iSECA- ... e porque 
Poucos favores vae receb:mdo, vae se enfra~ 
quecendo ao ponto de não poder haver mais 
d:,~.qui por déanté a super·abundancia de pro
dueção tão apregoada . que se deu do assucar 
e do café, pl'incipalmente _·o que, seguridu a 
opinião de muito.s. determinou _a grande 
baixa nos preços~ - Parece que não é _ esta 

. a causa da baixa ; outras exbtem que mui to 
concorrem para a ma situação em que 
estamos •. · · 
. Senhor·es, ha má vontade da parte de alguns 
que deviam ser mais amigos do Brazil, que 
deviam olhar com o maior inter.3sse esta 
grande na({ão, . que . pertence . a milhares de 

• habitantes.~ todos com ·. direito de pedir pro
tecção-para seus _ haveres, para. suas proprie
dades . . Entretanto, ha certo indiffePcntismo 
da ·p~rte de alguns, o que tambem concorro 
para o mal. · · . 
·_ Com os tas causas accumulad_;:ts, q ucm JU'\ÍS 
tem. soffrido é a la vom·a, que muito breve 
terá.su::~. producção muito reduzhh. 
·· E não obstante, já houve até a lomllrança 
de queimar-se o cate pat'l1 valoriz:.tl-o:·. _ 

UM SR. DEPU'l'ADO - I~ a cn,nna, tamllem; 
consequonciu. das theorias do Sr. Ministt•o da 
Fazenda. 

.0 SR. CORNELIO .DA FONSECA -Não toma
reLeste conselho, não queimarei_as minhas 
caimas; parece que o conselho não foi nc
ceito, e si tivess3 sido, ainda assim o assuc.w 
e ocaf.é; que são importantes producções, 
que constituem grande parte da fortuna na
cional, continuam a preços muito baixos, e 
nem ao menos pode~nos ter gsperança: qué 
daqui a dous ou tres -annos esses productos 

·terão valor. no commercio bra.zileiro e rio 
estrangeiro. · .· -. · .. - - . . -_ _ 

São tantas as prev~sões; são tantos cs rnodos 
. de ver, _ são tantas . as · theoriiis_ que, confun
dindo, nos-·deixam .··no _. mesmo ·esGado de_du
vida. 

· -Çama.ra Voi, 'V 

Só ha uma certeza: é que o nosso soffri
mento será longo e que dos.lavradoras poucos 
se lembrarão na supposição _ !fe que nada 
valemos. 

Escrevem uns :por uma fôrma, tendo uni 
modo de pensar diverso de outros; ainda 
não vi uma directriz que mostre a feliCi
dade do lavrador. 

Já nã.o digo que se o eleve até preços que 
já.obtiveram seus productos em outros tem
pos, mas a preços razoavei~, melhorando-se as 
con(liçõeí da pro(lucçiio,de fórma que poSs!J,m 
compensa.r ao menos mais a lguma- cousa 
além da despeza da colheitn. e da cultuPa. 

Infelizmente, n'ôs, os lavradore.;; de canna, 
abandonamos a nossa lavoura, porqu~ a sua 
colheita cuscaria mais do que o valor .da 
mercadorja na praça. . _ 

UM SR. DEPUTADo-Isso é triste. 
Ü SR.. CORNELIO DA FONSECA___:_ÜS temores 

que teve ó digno relator da Commissão de 
diminuir o seu calculo na receita 1ne fazem 
crer que essa receità set'á muito diminuta. 
E Deus pGrmitb. que eu esteja em erro . 

E' pensando assim que discuto neste mo
mentoa l'eceita dos Estados Unidos do Bra7.il, . 
uma das leis mais impJrtantes, que devoria 
tambem indicar os meios de salvação, de nos 
amparar, salvando-nos do mal futuro; mas 
com que recursos si o meu temor é grande 
na futura al'recadação~ · · 

Deus não p 1rmittir<t que se realize o que 
receio, em vi ~:~ ta das condições tt•istes de fon
tes impul'tantcs da receit~ c das (lcspczas 
desnecossaria'l-muitas não ,justitlcaveis qu~ 
se teem feito e se continuam :t fazm'. 

O pt•ogra.mma de economia. íoi abando· 
n:ttlo (apoiados), o pPogramma quo começou 
de sal v ar o Brazil. 

.. Nã.o so tom dito· mttl elo accordo quo deu 
origem á opot•ação do cl'oclito que so chama 
(tmrli'»[J loan. 

Alguns clizom ãgol'a: podia tor se evitado 
essa opol'açã.o, podia.- tor outra fórrna 'do s:1l
vaçã.o, mu.s o cot•to ú quo se dott a.c ~~rt.ada 
dh•ecçiio <L solução da divida externa por 
meio da,quelle accordo que veiu troa.nquillizar 
os amigos do Bl'azil, vendo que as condiç_ões 
do n_• ss::~ cl'cdito mclhol'avam. 

Resta~no;;;, senhores, o dever de fazer · 
economias para . não ter mais necessidade 
de novo· accordo e poda1• fazer . os nossos 
p:1.gamcntos nas condições da nossa obri, 
gação , 

VozEs-Á rrioratoria. 
O Srr . . CoRNELIO · DA FoNsECA-Si os nossos 

antepassados, os directore.:; e responsaveis 
pelos negocios da pati'ia, tivessem sido cau- -
telosós; naturalmente nós não teriamos ne
ces~ida.de de.;'je accordo de Londres. . - -

oi 
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Sorá possível, 'Sr. Presidente; que estaca- gamento synthetico do traba.lhô da Commis
mal'a tenha dous pesos e duas medidas ~ Seja são de Orçamento, trabiLlho que pesou, ,em . · 
generosa e liberal para colii a industria mi- sm. totalidade, sobro o honrado Deputado 
neira, por,·!m logra ta e cruel com at indus .ria pelo Pará, r elator deste projecto. 
pernambucana ~ - Tive, Sr. Presidente, de apresentar algu-

0 SR. MoREIRA ALns- Olhe que 0 pa- . mas emendas q11e consagram idéas -que 
recer dado sobr0 0 b:Ji de Minas é de com- ainda o anno passado sustentei desta tribm~a, 
missão dilferente ; sobr·e um · _projecto é a não tendo infelizmente a dita de vel-as vi-
Commissão de Tarifas, S;)bre o outro é a de ctorio~as no seio d·J ·Congr-esso Fed3ral, em
Fazenda. - bora as idéas que·eu advogava tivessem em 

seu favor até me.3mo a lettra expressa da 
O SR. CELSo D~ SouzA.- Isto de_ modo _;al- Constii;uição. · 

gum pód~ destrmr as mmhas consrde!aço~s , _ Quando se de~retou a CJn~tituiçãô de 24 
porque, srem um caso se _:pede a mod1ficaçao de fevereiro, as idéas dominantes de então- · 

__ das tarifas p~ra a Estrada de F~1·ro de Pe_r.- _eram no sentido de organizar Es~ados fortes. 
nambuco, vtsando _o des_envolv1mento_ e o e União fracà 
progt>esso da industria assucar~ira, no outl'o Hoje, Sr._ P~e.sid3U:te, já não é mais possi-
caso se pede a eievaçãodo imposto do gado 1 platino, de modo que indire.ctamente se vá v.e escurecel' quo uma reacção so fez, e que 
favorecer o desenvolvimento e o engrande- a tendencia que eu vejo é a. de constituir 
cimento da _ indus tria pas. toril do Estado de uma União forte 80 bré os destroços dos Es-
Minas. . . _ .· _ .. · · . tados fraquissimos. 

Em um e em outro caso o que se visa P. : Ninguem _s9 fez melhot campeão desta ten-
- exactamente tsto: é o progresso,- o floresci- dencia, deste desideratum, dizia eu ainda ha 

mento dos respectivos Es~adOs; e qu::mdo ha pouéo3 dias desta tribuna, do que o honrado 
a m~:nna bitola- para oprocedim3nto da Ca- pep)ltado pelo Par(\, relator deste projecto -i -
ma.t>a, Lto é, corréi' ao ,encontro rle indus- ·. :Sim, Sr. Presidenb, como tel' Esta<ios, 
trias _desprotegidas, de industria,s que se fortes, si se lhes tiram, si se lhe·:; usurpam. 
·acham enfraquec~das,- _ não é possivelcrer todos os recursos que a Constituição.- lh!}s 
quo uma. Gomiuissãg pense -de um rnodo e concede ~ · . · ._ · · ·- - ... ; · - . 
outra -pense de .modo diverso. . ..·· · ' Fo.i, sem duvida, pÔi.· 1.!-m mal geral, por 

São ·. estas, Sr. ·· Pí·esidente, as considera- erros accumulados,erros que foram. commet~ 
ções que éu tinha a fa.zer -sobre o projecto tidos, não só por aquelles qhG tinham a su
em discussã.o, e, inclipado como ,:{lle acho pre:na direcção da . Nação, por. aquelles que ,_ 
a dar-lh-e o_ - meu ,voto, espsro que o seu dirigiam a Uriião, mas ainda pelos que nos · 
honrado ·relator ou· qualquer de . seus Estadosuccupavam-a direcção dos seus des~ 
sign:at_aríos venh4t abundar em considera~ tinos ; foram.esses erros que levaram quasi
ções, afim de mostra.r que é jus.ta e vanta" ao mesmo tempo o-paiz a esta situação que 
josa a medida consignada no mesmo. pro~ determinou o {unding-loan e a qua.si ban
jecto. caProta da maior parte dós Estados-da Repu-

Tenho dito. (M~tito bem, muito bem. O orct" blicÇt. ." 
do?· é cwnp_rimentado .) São . os erros communs, são os erros incon-

o 
SESSÃO DE 12 DE SETEMBRO DE 1901 

· _ ·. ( v_ide pag. 108 do- presente volume) 

testa v eis, que · não se podem negar nem 
occultar. 

Mas, si es>e:{ erros são communs ·á União e 
a.os Estados, não sei porque no seio da repre
sentação nacional, onde devemos tratar dos 
interesses da União, devemos de qualqu'er 
modo esq)lecer os interesses - dos Estados 
quando a prosperidade da União depende da 
prosperidade dos Estados, do mesmo modo 

O Sr. GaldinQ Loret.o - Sr. p()r que o total de uma· addiÇão depende_ das 
Presidente, recordo-me de ter começado um parcellas.de que se compQe _;___·não sei porque 
discurso sobre órçament_o, o anno passadot havemos de . tratar com maior carinho dos 
declarando que, -quando tomava parte no~ interesses da. União indo além das raias,- dos 
debates do orçamento, era meu costume Umi· limites traçados pela Constituição de 24 de 
taras minhas considerações á justificação de- fevereiro, que é o pacto fuJ!damental de 
emendas que apresentava, ou ainda, á refu'"" .onde . jáma.is . devemos _sahir sem correr o 

. tação de pareceres cont1'a1·ios dn. Com missão risco de ciltabclccer a. ba1bur(lia, quer na. po-
de Orçamento. . · , . .· . -_ litica, querna.s finanças. 
_ Tomando parte neste. debate, não ve-?ho _ ~'~m-se dit~, Sr. Pr~sidente, que a Consti.;.; 
fazer urri exafi?.e detalhado e meS!UO m~ JUl- tmçao fez a r1queza. dos Estados e a pobi>.eZ<\ 
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, _ da União; 'lue os Estados estão ricos e a l taçãoê o qU:~ ma.isprod~z, éo que éonst.i" 
'União es tá pobre. _ ~~!e , po~ a :si.ri1 di.z~r, iut .t~aíor pa,~e dos_ 

UM SR . DEPU'l'ADo-Isso é uma histor· E~tado.,, a sua..quast exclus1vn. renda posso 
· Ja. dtzel-o a respeito do Estado que represento 

O SR. GAJ,Dii"!O LORETO- Esta affirm:içã"l, nesta Casa; sem contestação. - · 
Sr. P1·esidente, que serve apeml.S. p:wa con- Mas. · Sr. Presidente, si is&o se dava com 
stata1• os princípios que pr;edonünavam ao os ~st;tdo~ pro'luctqrps _ 4o café o da pori.'a
estabelecer-se n; Constituição de 24 de feve-:- cllâ, o contràrfci se dáva. ooii:i'ós ·outros Est(l,~ 
l'eü•o, qu_e deixam VÓl' claramente q_U .WS dos, CtÜq~· }cl l'C)lhlC~OS, ' cüj~~ "cú~tural;l J)~P, 
el'amos intuitos . do nosso legislador çoosti- eram ta.o ricas, tacs._. como os Esta.4,os. flUP 
tuinte, está servindo ultima:mente para. justi- pi:·oduzem o as:sucar. · _ · · ' _ • · -

. ficv,r a iném·são da JJnião em matei'ias que Q.-; Estados em que . o •assucar é a maior 
regular, l<3gal e constitucionalmente deviari:i fonte de Hqueza~ não"tivera.m 'Yimtagorii al~ 
caber• aos Estado.:l. gurna com a di~cdiii.inàçãó' de . rendas; ao 
. A affirma.ção, aliás, S1·. Presidente, não é contrario, nesses Est;1dbs, nãó obstari~eo~ aF 

no P'mto de vista concreto, no ponto de vista garismos qu\3 se póssa · citàr, que se possa 
objectivo tão verdadeira como se afigura trazer para e.sta tribuna · córno objécç[o ás 
áqucllesque,comseren:~ homens emil1CJ1tes,já palavras que estou a·quj a pl'Qferir,a:sitúàção 
pessoalm~mt~, já pelas posições politi~as q~!.'l po.-;terior á proclarriàçãó da Constituição de 
occupa.rli , pàrecem; entr:etanto, não ver bern 24 dé fcvereii·á ·e inforiór á ~itüação an-
aléni . dos quatro · Esta.dos, cuja prpd ucç~o terior·. · ' · · ·" · • · ' __ · 
principal, cuja riqueza c1t1ttsi untca é ·a la- Certos ~ervlços passaram para os J~:;tadqs 
voura do café. · ' . e n~o se conferiu nenhuma fonte de recêita 

Além desses, $r. Presidente, ha.·ainda mais que pu lesse éobrir às de~pézas · f~itas com 
dóus E;st,\dos quo.luct·aram con~ 'a · d,iscriml.~ esses' serviÇo$. :.. · . . ·.· . . · . .. . . ' ... .. . - . 
na_~ã.o dás :·~ndas feitas· pela ConstitiiiÇã? cJe · O 'imposto d~ exportação é; pqr exemplo, -
24 de feVCl'l)lro. São os pr>oductores da Qor- a maior fonte ·de rendà. nós E~tados eiii. que 
racha. · ·· ·· · :: · , . · o a,ssucar é- a. · pdncip~(:pró~uéç~'o. · . _ 

Abrindo-se a Constituição, o que . so ved- Pé1'guntci ·éu ~ Y~ 'J];x. J~ -á Oanj&.ra quanto 
fica é-que ao.3 Estado.~ foramexclusiyarnente cobr-ava· a Un~ã'ó dé_ imposto 'dê éxiJortáção. 

· conferidos os impostos de exportação. o; sobre esse 'produêto, 's_obr(3 o âssucar ~ · Çii'à 
. impostos de transmissão de propriedades, os é que a União cedéü'. em '~náteda de direito 
de -industria. e profi.:~são e os sobre immoveis de exportação dé à.ssuca~· ao(E$tados ~ · ..... 
ruraes e urbil.oos., - ~ãóê verd~de . q~~ ' ~ ci,ss9êár ' 'íião p~de 

Os ü;es ultiinqs, Sr. Presidente, como· se supportar eleyàdo ' Imposto de ~xpo!'táçao; . 
vê, são impostosdirecto-s. · . . não é vei·dade que se 'reconheceu _is·so; ·que· 

0 impQSt'> de exportação, qi_w reeabe .sobre Se· i•eçonliecéÚ · mai~ qu·e 'õ aSSÚCaÍ' erp 'paizês 
o· produclior, é rea.lmcntn -um impósto in.:. da Eüró]_)a· mil ·' vez de e.;ta.r · süjqitci. <t c~t~ 
dircÇ~to .. .i).lém desses impostos, a 'União e tríbitto'dc cxportâç~o tein, pcló' ' cón:t.r·a.1;ió; 
os Estados podem trilmtar 'cumulativamente premio'? . · -. - · . · '' 
ontràs fontos de rendn.. 

A' União :ficou perteocentlo o imposto de 
importação, que sem duvida nenhunia era o 
mais rendoso, aq_uellc que em coPtos Estados 
produz cerca do duplo ou do_triplo d<.treccita 
particular desses Esta<lós. 

Pquco depois de. p~:oclamada a Republica, 
achava.~se o café bem cJmo n borracha com 
uma alta cota.,;{io. Isto p<n'mitÜn quo . os 
Estados pl\Jduetot~es d rJ café e dt.~. l,orrach :1 
pudessem n,ddieionna,r ao imposto de expor
t:.!.çi'io, q 110 ellcs j ;i. on Jã.o' cobra varü, o i mpó ;to 
que a União deixava de cour.ar. · 

A cotação desses productos permLttia, en
tão, sem grande vexame para o pJ>oductoi', a 
cobrança desse augrnento de imposto, que 
verdadeiramente não era mais do que a con-
scrvn.~.;i.o do sLrtltt fJUO. · 

O oxportad,:,r 1ldxa.va. de pa.gn.1.' :í. Uni:l.o 
}l:tra paga.r aos I•::sLa.Llos. 

Ainda, lwje, om t.01lu,; o-; K;t;t,lo~ Li:~ H.o
]!ublh:a, Sr. Pro:sid,:nt.o, u ituJH.I:;to du oxput·· 

O SR.. Rqnoi.PiiO PAIXÃ.o=--Na Eur;opa. ~ pa 
Republica· ·Argentina lü1'yi_á rioces3jd-ade de 
premi os para ,a, industria que não era· propria 
desses Intizes. · · 

H oi de provar. 
: 0 SH.. GALDINO LqtU:To.....: 0 logislatlor . da 
mon.arclti::t, Sr. PrcsidCiltc, reconheceu que 
o as:mcat; ·IJiici podi<úupp:>rta.I' um duplo ün
pust.o c abriu nüb dclle . . O a.s,;nc;w .} <~ não 
esf;<J.va. sujeito ao imposto gDral. A União, 
11m·tt~nto, não ccd.cu <V esse;; Estados c'ousa 
alguma. rafcronte ao as.'lucal'. . . 
~m geral os outros prolluctos, a não ser os 

quo enumerei (o café e a bo1·racha), não sup• 
portavam o · duplo imposto de e~portação da. 
União e dos Estado:~. As províncias já es
t vva.m de posse do ilit•cito de tribúta,t' a ex
portação, j;í. nã.o era. possível tirar-l11es tal 
~ircitú desde -que se lhes cõntesi;a.va tributar 
a importação, que ei·a a fonte mais p,rcidu.,. 
di v a lb i·ecei ta na.ciou;),l. . 
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Em .. consequcncia disto, Sr. P\'esitlente, Qm. de que em paizes estrangoii·os dá-se um 
consequl;lncia do augmento que ti Yeram as I premio. á exportação do assucad 
receitas dos Estados de S: Paulo, Minas, Rio, 1 0 S R . :.. · . 
Espirito-San~o, Pará e .'\.mazont~s formou-se I . R. onoLPHO PAIXA~-Eu disse que mu-. 
urp.a opinião; uma athmospp.cra completa-) ~lava d~ .fi~ura o caso, que on~e estas 
mente. contraria aos Estados, uma opinião mdustrtas se e~tavam creando dev~a haver 
erroriea sol:>re a verdadeira situaçãp ein qu(} 0 l'nesmo pr~~:mo _como ha na Europa e com.? 
a c,onstituição de 24 de fevereiro collocou os h~uve na Aroentn~a, mas que, entre nos~ 
mestnps Estadós e a União' em materia de nao. 
di~êrÚninlJ,ção de rendas. . . , ,· 0 SR. GA~DINO LORETO -Mll,S !'}U pergunto 

Esses ~stados,. confiandq no direito qua ao nobre Deputado. si a iridustria do ·assu
tinhq,rri de tril:mtar a oxpqrtação, e ácredi~ car nãci é industria firinad<i na AlltjlUanha, 
tando mesmo que, por issq que os seus produ- na Russ_ia e na França 1 · · 
ctq$ constituíam quas~ 'tnqnppolio· do Brazil, 0 SR.RODOLPHO PAIXÃO-.-\ do assucár não 
se aGhariam semJn'~ ~m condições· de !lictar é firm~A~ coino 11~ Amer~~a .. e ciutr~s pa~ies, 
h3is àé) ·mercàdo, de 1mpor o preçõ de ' sua como nao er<J. na Argentina. (H a outros 

. mercadoria; êsses Estados aventuraram:se a ÇJ.par~es:) ,. ·· · ·· ,. · · · ·· 
gi·and~s dé~pezas, de~pezas d'à.'que v. Ex. 
póde"dar testeniunho etn relaÇão ao seu, Cri Q f3R,. :PRESID'J!}NTl!}-Peço aos I,lPbre.s Depu~ 
cn1'rciação -~o que i·eprêsento, e bem assim tad.9s qu~ nãó ü1te:rrompam ~ o!:ador. · 
os Srr{: _Depl1t<tr1os dos Est~aos ·a q#e· me 'te~ q 8!{.. Q4LWNo L~RETo~Ma~, o nobre 
n}lp rofefido~ ·Q :proprió_lloore. pep~tado p~lo Pflpu~a~p por Minas; o Sr. Rqq.qlpho P4i.x.ão, 
Pará,, :relator !leste proJeet9, P?der~. qar lU" ~eve. attender ao seguinte: qúe, si é vcr
formãções preci$.GJ.S á. Cam<trá relativamente dade que ~. ba~e:rr~lJa, ~não póde; ccirnPPtir · 
açi~ ·poniJ?r~pii~.so~ que? se.11. Esiâq~ t~m()~l cotn a. canna. cte assucar, em riqueza sac~ 
confiando· na grande r1q~eza .dos se~s pro::. <:!harina, 'tambem é · verdade que 'os· pl~O-:
ductos. · · . · · .. .-- · ' cosso.s empregados são mais aperi'eiç'oaaos; 

'P.óis é, ~r: President~, .qú13 esta situaçãq .<) custo do m-aohinisüw na Em·oiJa é· m].lito 
da .~lta · cié preço~ !los 11ossos proSiuctqs 'prü1- inf~t·iql~ aÀ desses macllinismos no Brazil 13 
cfpàes llâ,o ~~ wapteve; ao. 'con+.i·ár~q·, a àind~t a mão d0,Qbra,~ooperarü:rna Europa 
sitq,açã;g a,cWM · é {!. '4~ .·· IJ4i~11r ~-a; qe ... um. não J?Mc Cl.lStll,n o _mesmo. sa;lario que cu~ta 
pr9Ço~·qu~ ·q.m~si ~~9 C().l~_r~ !J:S d~~P,Qg;11~ ~o, no Bru.zll. . · · · _ 
cuE;t~1o, urn .prqçq •. que nao. remqner11 11om ' b01nq quet~, pois, o nqbre Detm~a.do · quo . 

. OS éapitaes, néni O SCl'VÍÇO, nem OS cuma4q~ a industria, do i1SSltCt11' luete com a mesma 
~ qlle .a prpdu~çâ;Q ~~a1•reta.~ .. Foi lll'JS~\)- sit11a- industria. de pa.izes estrangeiros, ainda· 

çãq que~ª rec~ita,dcstes E~taMs~ por virt@e quo tenha em S!3U favar a ma,ior riql.lêza·da. 
n1osn:io da quOda• dos pr!3ços dos pr()quc~os,. canna?.! · ·· · · 
dcs'Cêu de tal· modo que esses Estados diqi- Porta;nto, Sr. Presidente, acho fól'a de 
cilmontQ podem satisf!lzer os e()mpromissoJ qucstãu a minha a.ss<weração de. qúeo assu". 
tomadbs. . · · · .. · · · ·" · · car· não. pôde supportar o imposto de eipor- . 

Bórle~s0 exprohar ú.quclles q-tie en,tão diri- ~açã.o, o, tanto é assim, que .a producção no 
giam os desti11os <l~ Estados tão futtirosos, paiz (1uasi q~_e se l'es~ringo para o consumo 
tão prospei:~os, em eª'mtnho feaiwo lle flores- dentro dello. . · · 
ccrtcia, póde-sc exprohar, ·(ligó; n. impr,~vi- .g qum;· o nobre Deputado saber mais~ Tâl 
doncia ; ma§, si esta é a culpa. <los queont\io (i tt situàç:ão deste protlucto a.ctmi.ltúento que, 
dirigia.m esses Estados, que se afigm~wa.m a no g::;t:\tlo (te Pernambuco, o'ntle se cobrá 
'todos como ricos, futurosos e florescontês, 6 "/0 , porquo esse pr9ducto não póde suppor
esso pcccado não é só rlm? legislq,dores esta- tar 1naior tttx<t do exportação,· nun~a pôde 
dui:tes, é comn1un~ ao~ q~o 'tiúhq;m pa.s ·~ua.s f!upportar 11 o 1 o• como snpportava. o cate, a; 
mãos os destinos supremos da Repul:)hca, situa"Ção do :Lssucat• chegou. a tàl'ponto que 
}Jorquc, si .é· vced:úTe que ós l~stad()s se foi preçjso que, 0111 vez de 6 °/0 , pa.ra de~: 
acl~<tm em condições precarias, t:tn1be'm .não envolver a cxnorta.çfío pa.ra. o exterior, hai
é mênos ·verdade que a União dcu-lhCs o xa:::so o imposto · du cxpol'tação com destinq 
exemplo do funding~loan. · ao estrangeir-o él. 2 o I o· . 

O SR. RonoLPHO PAIXÃO -·Mas o fun- VeY1 V· Ex. que é' este um. notavel cxem-
ding foi agora; depois. dos Estados estar~m plo dadq pela direcção política de um Es-
aff~ctado~ por causa da plcthoril., . tado. · · · 

· · G L. · "'!f · Por cst:1 Côrm.:t, nã.o lncravn, sómente o 
Q §R. AI.f)INO or:.ETo - n a::?. ·D· prorluctor do l!;si;a.do; todos os outros l!;stados 
O SR. RoDOLPIIO PAIXÃO dá um aparte. vinhrtm a sei: beneficiados com a retirada 
0 SR. GALPlNO. Loi~TIJ~O. rl~Ql'0 ··n:oP11· do ·mercado nacional9,~ ll,IUa grande' 'p!)rção 

tado por Min~s cont~sta.-.Ille a asseveNç~o deSS(l prolltte~q, talv~~. a metacle da prodqc-
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ção do um Estado, que _e incontestwel~ tuição eurpobreceu a. Uniã.o e enriqueceu os 
mente o que mais Jlroduz . . · _ - . Estados. . · - . -

" Isto detern:ünando a diminuição da oíferta · . Affirma-sc . que i1 União ficaram incuni- ~ 
acll.-rretaria a melhora üo :preço, · melhom bida!s úíversas despezas, diversos serviçcls; 

. que não bcneftciariasómente aos productores que não me consta que não cornpetissem até 
_ào-Estado ·de Pernambuco, mas a.os de outros então á. Nação, ao Imperio, . á União. Não 

· Estados: . .. . me con:;ta que otttrvs serviços que até então 
H~uv_e~ sem duv~da, umn. bem. ent~ndida o pertenciam aos munieipíos ou ás provincias 

patr1o~1ca r~soluçao na deternunaçao des~a passassem para a União, os servtços _da 
reducçao do Jinposto sobre o as;;ucar destina- União s·iío os mesmos· e ao contrario em 
_do ao estrangeiro. _ · ·materià dejustiça, pó~· ~xemplo, passa~·am 

-Vê o nobre Depuiado que i~to é emch- para os Estados as <lespeza.s eoni ·a rnagis
mente o c~ntrarío do. que affli•ma o nobre tr~tura ; ~sabe o nobre Deputa<!_o, .q_ue re: 
l'ehtol' dat receita no seu parec; r, quando se· presenta _um g\~nd 1 Estad~, <ll1ao~pesado e 
:refere a impostos que estão. seàclo decre-tados ess<J ~ery1~0 ao_ Es~ado de Mmas .. Geraes. _ 
nos Estados, de sorte a c1.·earzm umá guerra A polw1a., por 1S~o_mesroo que os go_v~r..; 
detat•iras ent're os dive~·sos Estado~ da União. U-;.l.dore:l do~ :Estado~ na.o t_eem nenhuma ~cçao · 

Re_ fer_ 'e·_ s~, sim e não- enoano, ·aos_ impostos sobre . as força~ ferler•aes, teve natur<ümento 
to de ·sm• · augmeutada; · Dantes 'urna l'azoavel 

de importação que alguns Estados estão a {}cononüa. pódia--sefazernesaeserviço,quando 
decre~ar no intuito do :Pl'oteger as suas in- os presidentes do pro-víncia, que ernm com· 
lfustrlâ.s. _ _ _ _ _ ___ _ _ . . mandantes das armas, tinham acção directa 
. UM~ SR. · DEPUTADo- Refere-se com ri::mHa.- sobre as_-fqL·Qa~ federaes, dé modo. que na. 

· l'J.Zã_o; é uma -da.s :partes ma. i~ im:portante-; ca.p1tal :podia.-seJer: um _ contingente menor 
do p.lreoer; a qual subscrevo. -· . .. du força policial;~ hoje nã.o é assi1;n; · --- -• 

OSR. GA.LDINO Loa~T~_.:_Não e~tóuloug,e · Mas ~u'""não ~.enho que fazm• ·a<J_\li 31n1à 
de cqncordar com o 'nobl'e Deputado; JJ11l;S enll:..mer~çao: __ ?om:pl~ta _· _ dq~- se.rv1ços" :q~e . 
esta ·affJrmaçãó e' ~tssa accordo não infirmà.ni entao eram f(llio~ pela Umao, e quo l~9Je 

·a. _ ~~~-v~raç.ã() · que estoU: fazendo do- -que a passaram a · s~r" fe~t~s pelos Estad_gs .. - . : :. · 
~ ·diminuição do imposto no sentido de favo:. -. -· · O qu~ po~S') fazer é a. a.ffirma.çap ge~a.l de 

~::; -iecer ·o productót• per.narribncu.no é tambem q~,e: os I~ppstos, que passaram, aos ~E8tados, · 
um- favor :para os productores de assuca.r .nao cobuam as des:pezas ~ que lhes foram 
dos oukos Estados. . . .. . . affectas. .. c _ . , _ _ , .-

.. .. · · _ . . . . _ . ._ . . . Argumenta-se, Sr. Pr<3Sldcnte, que dantes 
· U~r ,SR.. DEPUTADO- Porque d1mume o. algu:q§.Esta:dos ~inllaru; :poro~emplo1 tres :mtl' 
offeita. ·. . ; . -.. ~-- contos, de recelt!.\ e :pass..wam a ter nove 

·. O SR. GALDINO LORE~o_:_Ainda ha poucos mil. contos'. ·· - .. · · · 
dias lí.uma exposição ondG· se explicava que -• · Mas já se indag-ou quaes são os motivos 
da :producção .de . Pernatnbuco a.valia.d;J; eJU d~ss~ augmento ~ - · ._ ·· _ · · . 
2.000.000 de saecos de assucat', cerca de um Jâ se consid~l'-llt ·qt~.o a l'enda da U:üã.o 
milhão tinha sabido .para o estrangeiro. Por- to.mbem se tripl.icou 1 Pois . não é vordade 
tanto, em nada menos quo um milhão de quo a J'eceita do ultima anno do impet•io 
saccos, foi em quanto importou o. be·noficio uão attíngiu a 200 mil contos r · 
resultante da diminuição da taxa de expor- O SR. RoDOLJ:>HO PAIXÃO . -Ma<:: ao cambio 
tação para o estra.ngo1ro. l~is aqui um ex- de... · , 
f:lmplo em nad<l, egoi:sta de um dos Estados · · · · 
d_a.-Repul:Jtica,, o qu~ o Estado do noln•e Depu- 0 Sa. GALDINO LoRETd- Ao caml.>ío de 
tado por Serg1pe· nao deve desdenhai'. _ 27 que eí:'a u ruesmq pa.ra os E~t ·,tdos. · · , 

'UM sR.. DEPUTADO -Esse é uni acto,_ do o SR.. &onoLPH<I p úiA.o -Nos Estados ·~ 
, governo do Pernambuco; acto patriotico e de isto não reflectla, porq11e os _· Estados. não 
. alcance e_conomieo para 0 -proprio Estado tinham pagamentos em ouro, ou, se .. o ti· 
como ·pam outros, flão !la duvida. - nham, era muito pequeno ·em. relaçfj,o á des~ 
· O SR.. GALDINo LoRETo·- Sl'. Presidenté. peza. da União. · . . · · ·· 

não tenho a pretenç!'ío de medir forças em O Srt. GALD),;w ~LoRETo-Compa.r~, Y. Ex. 
matel'ia financeiea com o nobre Deputado os algarismos; as asseverações que estou fa-" 
pelo Pas<t ; m.as, por maior que seja 0 aca.ta- zel1do ~ _verá que ~s minhas asserções --- são 
monto q_no tnnh< ~ pel:ts opiniiio 1 no $. Rx ._, verda(leu·as .. e que · os algarismo!:! não favo
pol' maio1• q uc l-:ejn, I) s11U pl'e~tigio, tod;~ viu. L'ecem a opinião de V· Ex· O nobre De _pu- -
Jlâo mo posso cont'orma.t• com uma. uoutriua. ta.do, relator deste,o:rça.mento ... 
que S. Ex. vao sustentando .i~~ do :1lguns O Sa. Barcro Frp-m-Aliás muito distincto 
annos, quando se alfirma que a Consti- rclatlll'. 

/ 
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· ·· . -ii>í-'E1~bicE- : -33 __ 

O SR . . GALDINO LoRETo---,- . .'. qÚer um acto I Nãosómente esté imposto é desigual, mas 
addicional, quer uma refot·rna na Consti- grava a agricultura, á qual o saL poderia , 
tuição, uma reforma não feita pelos meios ·presbr os maiores serviços no que cohcerne 
constitucionaes . mas por uma lei i.nterpre.:: á creação do gado. Si e:sta taxa é talvez 
tn.tiva, -leiinterpretativa. que arranq_ue.aos impopubr é antes por causa da lembrança 
Estados mais do que S. Ex. já tem arran- da gabella que elLa recorda. que pelo peso _ 
cado. com os 'seus proje~tos de Receita; mais com que sobreC4rrega as populações pois 
do que já se fez tributando-se o ·consumo de que a taxa do imposto não é mais que lO 
diversas mercadorias; estabelecendo-se im- centimos por kilogramma. Não obstante e 
postos directos; ·como, por exemplo, o da collocando-s~ no ponto de yista das regras do 
taxa judiciaria, o sobre dividendo.->~ o sobre imposto, e;,~te é condemna.vel, e a nníca re~ 
transmi_ssão de propriedades e outros. ·' forma a applicar-lhe seria supprimil-o pu-

Não é, Sr~ Pre3idente, daquelles impostos ramente e sjmplesmon~o~desde que a situação 
que :menos reparos devem merecer este que orça.menta:r1a o purmntrr. Ass1m p_roceden~ 
tribata o consamo ·do sal. do, se. fara desapp:~recer dos nossos 1m postos . 

· . _ . _ _ · · . • aquelle que, não sendo o mais pesado, não 
O SR. R.onoLPHO PAIXA.o-ApOtado. .é menos, em todos os pontos de vista, um -
O SR. GALDINo LoRETo-:-E folgo de ter o dos mais defeituosos.» · . · 

apoiado do nobre Deputado por Minas, o Sr. O'ra, o sal estrangeiro já soifre um imposto 
Rodolpho. Palxão. . ~ - - . de iniportação, imposto que é , iodispensavel 

o SR. RonoLPHo PAIXÃo_ Estou de ac- para à protecção do sal nacional e permitta
córdo com v._ EX.., porquo sabe que sou pro- aos Estados productores.do mesmo tributar a. 
teccionista eejmo tal não .posso deixar de sua exportação. -·-:- --
pedir a diminuição desse imposto. · Vê-se, pois, Sr. Presidenté, quanto o sal • 

.o SR;-.· - - já supporta de _ direito:;, e; além do im~ 
BRrcro FILHo-E um proteccionist.t pósto de importação para o estrangeiro e do 

geral._ de exportação parao nacional, ainda. se quer 
O SR. RonoLPI-IO PAIXÃo-Não sou à ou.;. cobrar o de consumo. · 

trance. : · · · UM $R. DEPUTADo:...si qüm· cobrar, não, so . 
-b SR.; GALDINO LoRETo~Queria. .. di-z~r a está cobrando, e tambem em alguus Estados 

S. Ex. que, antes do projecto qtJ.e- S. Ex. e municípios. · 
apresentou elevando a tarifa-do gado 'em pé 0 SR. · GALDINo LoRETo-E estão em seu 
ao duplo da que actualmente é cobrada, a direito. Pois que não teem outros recurSos 
diminuição do imposto · de consumo do sal t d t b 
se impunha c_· om mais imperio em favor da. ou fon es e receia para cO rir as despez.as 

, a que,são obrigados, lançam mão-· desse im-
industria pastol'll. .. . . . posto que é abusivamente cobrado pela 

O SR. RonoÜ>no PAIXÃO- Porque . a .in- -União, que, não contente de cobrar o im
dustria postoril precisa de .sal ·estrangeiro. po~to de imp'ortação, quer cobrar o de con~. 
E' uma ver~ade que não carece demonstra- ~mmo. (':1_pat·tes.) . 
çã.o. · Sr. Presidente, o nobt•e Deputa.do pelo 

O SR .. GALDINO LoRETo-A este' respeito, P<.~rá, no se~ ml!-penho de au~ment~n· :a. re
Sr .. Presidente,. peço licença para. ler únias· cetb dé\ Umao, o que tem feito é mvadrr a 
poucas palavras de Pierre Charton. espheL'a. dos Estad?s· . 

_ · _ . . Que ha necess1dade de procurar um au-
Sao de uma. ·these para o _doutorado mti- gmento de 1..-eceita. da Uniã-o não posso con

tuladn.-~A r.efgrma fi;gcal em França e no testai-o; mas 0 que é vord<;,de é que a in
estl'angerro~, su~tentada en~ ~!lrço des~e cursão da. União em materias que devem ser . 
anuo ·na; Umvo.r~adade de Parrz. ~u o que d1z da estricta competencia dos Estados vem 
a resperto do 1m posto do sal (Le) · estabelecer esta má vontade, _ esta luta 

«O imposto sobre o sàl quo é cobrado sobre entre poderes do mesmo paiz, tornando a 
um alimento cujo uso .é indi'lponsavel, on- União antipathic·a aos Estados, porque o quo 
corra no mais alto gráo os 'numerosos de- se está a fazer é. impossibilitar os Estados de 
feitos que se êensura com justa 1•azão nos im· viverem. · 
postos d3 consumo. Af,LsttL;.se- totalmente da E' preciso dizer isto com toda a franqueza 
primeira. regra do imposto á proporciona.~ e sinceridade e com altos pulmões, já. que 
lidnde. 'E', demais, um imposto quo tem anda na atmosphera uma opinião baru~ 
toJios os caracteres da. capitaçã.o, pois que o lhentn, e orronen. sol,Jre a verdadeira situação 
consumo .do :-.:al 6 a.bsolutttrncnte o mesmo em qu3 se acham os Estados. 
qualqum• qlie seja a renda, e que mesmo a Sr. Pre~idonte, nos .ultimos annosos prin
ctasse pobre o supporta mais pesadamente cipaespaizos teem procurado fazar reformas 
por consequencin. do· uso dos Sllgados. no .seu systema fiscal, e eu . não posso deixar · 

Camnra VÔl, V . 5 
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APPENDiCl~ : 

de sttUcntm' Ul.ll O!ll quo cs~a.s reformas pt·o- VeJlll osnobres Deputa.dos_-qne pelo art .. 7° 
duzira.m os melhora3 resultu/los, po1~que da. Con:-Jtituição é de competencia. exclusiva. 
tr:tt,a-sc do nação, cujas institLLiÇÕ;JS, si nã.o da Uniã.o u0cre tar impostos sobre a impor
são ánalogas, téom,todavia, alguns pontos de t!l.çã.o de procedonc.ia e-strangeira, diréítoa de 

. approximáção ·das nossas. Refiro:. me á Alle- entrada, sahida ·e estada de na vi os, taxas de 
manha. e ao que lá se fez rliscriminando -as sello, taxas dos Correios e Telegraphos· 
esphel'as de tributa.ç~ão do . impcrio, dos es- Federaes. · -
ta.dos pa.rticulares o das communas. Vê a Camaraquea principaltributaçãoaqili 

Eu vejo - que se encontram iá uns tantos é indirccta, H a. do imposto de importação,
'Pl'ineipio:S que não sequer observa1• neste pol'que mesmo os direitos de entrada, sabida 
.paiz, em que a Constituição, em trá.Qos l~r- e esta.da de navios -ainda sobrecarregam o 
gos, deixou um plano bem razoavel de d1s- genero de iruportaçãoi _ainda vem · intl:U:ir , 

-críminação de ronrla.s. . _ sobre a mel'cadoria. _. 
. E' t\ssim que na .Prussin. os impo~tos i~di- . As outras tc;txas ·de sello, dos Correios e 
rectos são principalmente cobrado3 .pelo 1m- Telegraphos federaes não são as mais pro..: 
perio,. deixando-se ao Estad() prussiano os ductivas. ' -· · _ • -
impostos directos. _ - - · Pelo art~ go da Constituição é da compe-

-- o SR. RoDOLPHO PAIXÃO __ Mas a, Allema- tencia - exclusivà dos· Estados decretar ""im- · 
postos : I o sobre a exportação de ·mercado

~ nha-ê uma confederação; ha no meo;mo e3- rias-de sua propl'là produccão; 2\) sobre im-
. · tado institiiíções diver:ns, iguaes á do im- moveisruraes e urbanos; 3°, sobre transmis-
_·· .Perio. Iiiífere um :Pou_cq.- . . são de propriedad.e; 4°, 'Sob.re industl'ill,s e- . ·.· 

O SR.. ÓALDINO LoRETO- Mas nã.o é ver- profissões. _ 
· daçle tambem . que o Impêrio da_ Allema,nha o- de expórtaç~o é um imposto . indirecto 
tem g1·a.ndesdespezas militares, despezas em que recahe sobre os productores, mas em 
que o nobre Deputado pelo Pará está todos prejuízo dos Estados, que não podem abusar 
os di.u.s a fa!lar, a respeito do. .nos3o paiz? delle. · 

Si re~a~ivamente. aos seus recursos, a_ Emfi.m, ~onsiderando-se que -o imposto de 
nossa . d1v1~~ é m~wr, ~am_be~. as nossas exportação é um impos~o que tende a des
despezasm~lltares sao mUlto mfer10res. - . . · ~pparecer_; coll,siderando-sem~~mo qu~ esse 

O Imper~o da Allemanha te~ com certeza imposto nao é qobrado nos Estados Unidos; _ 
-grandes de~pezas a que é preCISO prover. consid.erando-se que, na CO!lSti\uinte, -houve 

-E;is aqui o que <liz Píerre Ch:\rton: até o plano de l'lt1P:Pritnil-o _·de vez, h,ouve 
- . · · · - . quem apresentasse uma emenda para acabar 

« A -reforma fiscal allem~ ~e pousa., com eUe · . considerando-se tudo ·isto verl
~oip.o s.e ~?-1Je, .. sobl'e. os, prznmpos_ se· . fica-se qu~ a. Constitnição de 24 de fev~t·eiro 
tomnt?s. P!lll:l:~Ho, d~Ix~r ao !_mpert~ 08 não foi tão prodiga para com os Est<\dos, em 
1mpos~s mdnoctos, ta.e::; como 0 de Im- sua lettra expressa, como o affirmu.m alguns 
por·ta.ça,o. · • - _ . . . Srs. Deputados. . 

{A n~ssa. Constit~içã.o fêz ~ mesm~ cou!a. ; o Sn.. RoDOLPHo ::>AIXÃo dá um aparte. 
·deu os 1IUJ?O$tos de lmpol•ta,çao á Uma.o.) o SR. GALDINO LoRETO- Respondorei 

. . .. do mesmo modo os que rccahcm opportunamontc ao aparte do nobre Depu-
·sohrc o t:Lbaco, o <tssucar, o :->a!, o alcool, tado. 
a_ cerveja, as cartas de jogar, o seUo, o imposto de exportação ê o que vimos ; 
o imposto de lJolsa, etc. . im})ostos sobre immovei; ruraes e ur-
. Segundo, dar ao E::!~<tdo Pruss~ano os ll<Lnos, sob1•e tettnsrnissão do pr·opl'iedade 
1m postos pcs:Soaes e dll'ectos e a.s com- c sobre industrias e profissões são impostos· 
mu11as os impostos rca.es, que ineidem dircctos. ' 
!Sób1•eas cousas,.aba.ndonando-lhes o pr2~ o indh~ectoque está aqui é este de expor· 

.. dueto de certos ~mpostos até entao tação, que recahe sobt•e a prodneção •. _ - · 
- m•recadados p~l? Estado e lhes dando . E' um imposto ; que deve -desappareé,ol' e 

todas a.s fa.c1hdades, -:pn,ra procurar quQ infelizmente s(~ __ tem a geande vantagem 
novos recursos~>> de ser antigo. . . -

Era este mais ou menos o pensa,m·mto qne Deve collstitui.r· u.,bjecto da 'preoccupação 
predominava na Constituinte : fa.cilitar os dos nos3os nna1;1mstas... . .. :--, . 
Estados e !.'a.eilitttr as municipalidades os UM SR. DEPUTAoo-Sómente oem, ô fim de · 
meios de procurar novos recursos, éom que proteger a lavoura. e a industria, _porque o 
pudessem prover melhor·mente <ts · suas ne- imposto- indirecto é m~ is cobl'av:cl, mais 
cessiclades. cquita.tivo, muito menos voxatorio. · 

Agorà.; nós estamos fóra do pensamento, OUTRo SR._ DEP'!JTADo-:-Não provó.~a recla.-:-
do ospirito d<l. c -onstituiÇão. mações. . - . . . 
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O SR. GALDI!'W Lo RETo-... substituir por 150:000$». Esta renda não tem · applicação 
outro que possa S:J.tisfazer as d.espezas que especial e faz .parte da receita geraL 
actualiuente são pagas com o producto de&tG Mas ha . um· outro, o n. 65, que diz : 
imposto de exp9rtação. . «Renda com applicação especial. - Receita 

. Olhando pa.r:-. . as di.v.ersas rulrricas da. proveniente da. renda de generos e proprios 
· . receita, vejo ciue estão âhi diversos ilnpostos nacionaes, arreilda.mMtos e aforamentos ..:..c..· • . · 

db:Occtos, que, s[lgundo os :rn·in:cipios ge1•aes 1.000~000$000.» . . . ''· - . 
. admittidos na ·reforma fi:,;cal da Allemanha, Em um caso a renda tem applicação espe- ·. ··. 
dey~am pertencer ri.os Estados~ · cial... · · · · · 

O SR. RoboLPHiYPArxÃo.:.....são de natureza O SR. SERzEDELLQ 'CoRRÊA-De venda .. 
fede_ral ; por e~emplo, õ. séllo de' docmíl(3ntos . O SR.. GALDINO LoRETo-E' venda?. Então. 
federaes. ·· ·· · . • · · · . . . ·. ~a um erro ty-pograpl)ico, mas a venda; .. ; 

0 S:R;~- 'GALDINO LORETO__:_Diga-me Y •. Ex •: 
· oimpos~o de transmissão de propriedade que · . O SR.. EsMERALDINO . BANDEIRA - Vejà; 

a Constituição -expres3amente. conferiu aos V· Ex. as consequenctas da mudança de um 
Estados não é um . imposto ·ah·ecto ~ · r para um v. (Apa1·tes.) · -

Um SR... DEPUTADÓ......;Mas os E::;tados não · · O SR. GALD1No LoR~To - Mas eu per- . 
estão no goso desse i.m-p;)stodi.recto 1 Men«;>s guntó ao nobre Deputado, que declara ser . 
o meu que - commetteu o er1~ tle passai-o um erro typographico e que não se. trata 
para 0 municipio~ ·· . . de renda, ·mas de. v.enda: por que" razão . 

· · · · · .· · ·· entende S .•. ~x. que o producto da venda 
O Sn., GALiHNO :"Lo:rtETo-Ag_ui ha 'diversos dos proprios nacionaes deva constitui~ 

impostos de renda: o imposto de 2 1/2 % 1nna renda com. appllcação especial e . 
so~re os dividendo~ de . compan~ias e so- não entende.dó mesmo modo que a receita·'· 
ciedades~ anonyrnas me parece injusto· Eu dos proprios naciona.es, proveniente de a.~~ 

' em geral sou conti·a .o . imposto sobre · a; rendamento ou afol·amento, vá tambem .con- - . 
rónda., princip.aliileP:te~ coptra o-imposto glo- .sti-uie uma renda com ap:plicaçã.o espe~ . 
bal~obre a renda~ · ·· ·.· · ·· . . · · .. · · êial1 .· · . ·. . · 

Mas, com: reiaçã,o aJ impJsto ·dc 2 l/2 % Por que razao os 150:000$ dossa. renda. nfí.o 
·· sobre · o dividen lo ·das · compu.nhü1s ou so- f · d 
cte_ dados a_ noaymri.s,nã_o :posso d~~xar d_e faze:r oram Incorpora 0 ~ a.os 1.000:000$ ~ - . 

· d · · · Que elementos teve o nobre Deputado pará 
e.3tas observações, e .. esejo queos nobl'es suhtra'o.ir ;50:000$ dos pr·oprios nacion<tcs 
n·cputados, contra.dictando~as, possam desva.- áquelht reg1~a geral, estn.belecida para a 

· necer as · duvidu.s que· tenlro sobre a justiça venda dos generos e propl'ios · nacíonaes, e 
desta tributação~ t · 

A mesm_ a, indust_ri.a. ex}lloradtt -por um in- p:w<t os arrenclamen os e aforamentos com 
applic<tção especial~ dividuo com grandes · ca:pitaes não soliro esta 

tribuGaç-iio; si, porém, tl'ata-se de uma so- · O SR. SI~RzJmJn .. LO Oon.RÊ:A-Mas ha a. loi 
oiedade anonyma., a. renda. des·!;a:industria·, o P<1rn. o resgate. · -
dividendo para os divor~os u,ccionista.s é tl'i- O SR. GAWINO LORETo--:- De modo que, si 
lmtado. todos os propl'ios na.ciona,es fo1•em vendidos, 

Pei•gunto si ha .justiça nosso impJsto de annulla-se aqúclht verba, aquolht cifr<t, que . 
ronda sobro as sociedades anonymas e si J';l.o. o nobre Deputado ostabelccou para. a rendà · 
era ra.zoavel que, cobru.ódo-so o imposto de orclinaria.~ não é verda.do ~ 
renda sobre as sociedades n.nonymas, se co- O Sn.. SJmZIW"LLo Con.RiliA - Pótle ::tcon-
hrassc ta.mbom. o mesmo imposto sobre o 
individuo cujos ca.pitaes .lho pe!'mittissom tecer. 
explorar uma industria em melhores con" O SR. Ronor;rno PAixÃo- Si- acontecei', 

.dições !!_o que uma sociedade anonyma. · t<"\nto melhor~ 
Não. 0 este um meio pelo qual. se revela a 0 SR. S-En.zEnELLo · CORRJJJA · .:._ Mas, om~ , 

má vontadQ contra as as_socia.ções quo ::r. pro- quanto tal nfí.o acontecer, não posso deixar·.·· 
põéni a. augmentar e rlesenvolnw a nqs;;;a 1 . 1 . · ·t · · · · · 
riqnêza, a nós:Ja producção em um paiz em l 0 me. mr essa. rcc01 n.. . . · _···. 
quc;3 ha fiLlta d<i capiütl 't . 0 SR. GALDINO J. .. ORETO - _Esses proprios 
'· O nobt--e · n·~putà.do, se):rl ·quyir:la, · tém não IJel'tencem ~ União e, })or isso, ella tem .· 
alguma razão .para tal prô_cedi_montq. _ s·. Ex. que indémnizar os Estados, porque -os pro- · 
cunstituiu-se inimigo das minhas er{lend.a.s,· prios nacionaes . não podem passar das mãos 
mesr:no daquellas- que deviam merecer o seu da União sinão par.a os Bsta.tlos. . . 

· a3scnl.imeilto. . A venda dos proprios 11acion.aes a parti- . 
Assim, eril rélação ao. art. 1°, uma. das culares'im:portu. na affi.rmação -de quo esses 

minluts emendas manda supprimh· o n. · 25 proprios nacionaes não são precisos n.os _.soi·
que diz: ,~Renda de l>l'oprios .uacioila.es- viçostla. Uuiã.o e, como ta.es, pelu. lettra. ex.· 
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pressa da Constituição, devem passar a mantos» j11lguei que se ·comprellendiam ahi 
pertencer aos Estados. 0.3 fóros e os laudemios. 

Sr. Presidente, não deixarei esse ponto Mas os fóro.s e os laudemios estão enume-
sem deixar bem claro o meu pensamento. raclos especialmente como fontes de renda na 

- o nobre Deputado no sou projecto esta- receita geral. . , 
belece: . Está aqui: «foros de marinhas, 30:000$; 

«Receita proveniente da vend<t de gcmeros laudamios, 50:000$.» Portanto, digo eu, a 
e proprios nacionaes, arrendamentos e afo· não ·ser a questão de principio, em que o 
ramentos- 1.000:000$000.» _ nobre Deputado sabe. que estamos diver

Aforamentos e arrendamentos. Que arren- gentes, a questão, mesma de methodo de
damentos são esses? Que aforamentos são terminava um parecer favoravel em re-

. esses ? Afora:iiientos de que ? lação a algumas de minhas emendas;-porque 
· ·ne 'que modo os proprios nacionaes podem a :mppressão da· rubrica ·...:_ fóros __; bem 
produzir receita, si.não é pelo arrendamen- c.oino da rubricá. n. 3T-laudemios-não im
to, pelo aforamento e pela venda delles ou porta v a na victoria · das idéas- que eu tenho 
dos seus productos? affirmado nesta tribuna de ha alguns annos, 

Nãq percebo como os proprios nacionaes não importava na victoria do principio de 
poderão escapar a essa quadrupla classifica- que os terrenos de marinhas pertencem, aos 
ção e dar receita. Parece-me, Sr. Presidente, Estados. · 

_;...;:gue ha alguma cousa de arbitraria aqui,, e . O nobre Deputado -se tem manifestado par-
. quizera saber quaes os el~mentos qu~ S. Ex. tidario acerrimo da reducção e do resgate da 
teve· para crear uma 1·ubrica, um numero do nossa divida, deste desenvolvimento que vão 
art. I 0 ••• tendo as rendas com applicações especiaes; 
* o SR. SERZEDELLO · CoRRÊA-Não c1·eeb o nobre D~putado, por isso mesmo, para ser 
está na proposta do Governo. . _ coherente, dJv:ia acceitar a minha emenda, 

ainda que S. Ex. tivesse de accrescêntar. a 
O SR. GA.LDINO LortETo...t.... ... estabelecendo verba, que a suppressão dellas retirava da 

150:000$ para a renda ordina.ria,c um!t outra receita geralr na renda· com applicação 
1•ubrica que, a meu ver, ·comprehendl:L, pela especial. , 
·sua quadrupla. ~lassificação, a renda quo O nobre Deputttdo, porém, não quiz atton
é attribuida aoE n·oprios nacionaes. (Apar- der, nem á questão do methodo; foi cruel o 
tes do S1·. Serzeçlt-. Lr Ut11·rêa, RodoljJiw Paixao prevenido com as minhas C!I'endas, sem 
é outros Srs. Deputados.) ' n.ttender a que o meu pensamento não 

Quando o nobre Deputado fallu. v a om ar- ora fhzet• passar de uma vez á posse defini.: 
rondamento,julgava que compl'ohondia o a.lu- ti v a dos Estados, proprics que são reconhe-
guel, mas agot•a ·vejo quo lm umu. I•ecoit:t chios como pertencente.; á União.· · 
especial, a do aluguel, qu~ ontt·a rm renda. Quando aprQstmtoi aquellas emendas sup-
ordinaria. (Apartes.) primiodo da receita ordinaria a i·enda dos 

Pot• que razão V. gx. (di1·igindo-se ao proprios nacionaes, a dos fóros e a dos laude
Sr. Se1·zedello CmTi!a) não cot•t•igiu o defeito rmos,apresentei ao rnesnio tempo duas emen

. da lei, V. Ex. quo estt"L ::;ontpi·o a propor mo- das, uma que m<~ndava que a receita fosso 
didas do caracto1' porm11nonto, corno fez até arrecadada pelos Estados a quem os propl'ios 

_ impi•opi•iamente, a.p1•osonütndo aquolla omon- -nacionaes pertenciam, e 'outra que deter
da que autorizou o resgate e o arrenda- minavt\ que a receita dos terrenos de ma-· 
mento das estradas de ferro no orçamento rinhas fosse arrecadada pelas municipali
da Fazenda, quando devia ser feita no Orça· dados. . .. · 
monto da Receita~ Sobl'e essas ultimas emendas é que deve-

O SR. MALAQUIAS GoNÇALVES-E á ultima rü~ assentar a questão dos princípios relati-
hora, em 3a discussão. vos {t propriedade. · . . 

0 SR. GA.LDINO .LORETO- Não ha duvida, . 0 SR: RODOLPHO PAIXÃo~Mas OS proprios 
Sr. Presidente, que ha alguma cousa de ar- nacionaes pertencem aos Estados ? 
,bitrario nisto. ·O SR. GALDINO LoRETO..:.. Proprios nacio.;. 

O SR. RoDOLPHO PAIXÃO dá um aparte. naes é uma denominação; 
0 SR. RODOLPHO PAIXÃO- Estou de ac~ ·o SR. GALDINO LOR:ETO - .V. Ex. é par- cordo. com oJ fundamentos do honrado rela-

tidario do systema de esp.ecialização ~ tor; si a União -não precisa de ·um prÕprio, 
O SR. RoDOLl'IIO PAIXÃo- ;Em termos. hoje, pôde precisar delle amanhã. . 

Não o faria para o resgate ao papel..:moeda. O SR. GA.LDINo LoRETÓ-Então o artigo da 
(lfa outros apartes •. ) Constituição é lettra morta, porque a todo o 
. O SR. GALDINO LORETO- Eis ahi porque, tempo é possível dizer-se isso que o nobre 
quando li: «receita proveniente de afora- Depttta.do está dizendo- «si a Qnião hoje 
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não precisa, póde precisar amanhã,» e nunca Já não uast<J.m o imp;sto do sello, as custas 
será possivel a execução do artigo constitu- do escrivão, do meirinho, etc., os emo
cional. lumentos do jujz? Já não basta tudo isto que 

Sr. Presidente,. apresentei uma emenda, está no regimento de custas, e ainda se quer ~. 
manda.ndo supprimir a taxa judiciari<t. cobrar um imposto de litigio? ·-· · · 

Por mai~ que eu veja esta taxa cobrada, · Infelizmente, sr. Presidente, o nobre Dépu- _ 
já . não digo pela União mas taml)em por tado relator da Receita não está preseuto . 
alguns Estados, ella é das mais antipa- para fornecer-me a informação de que pre-
thicas. · cisava, infQrmação que, aliás, S. Ex. mi- · 

·O nobre Deputado pelo Pará, no seu pare- nistrou de um modo ;vago na indicação 
cer, nos dá 03 .fundamentes da taxa judi- dos decretos em que se funda a taxa j.udi
ciaria e entre elles nós vemos; por exemplo, claria. 

· O decreto n. 225, de 30 de novembro del894. Sabe S. 'Ex . . e sabem os Srs. represen:~ .· 
A taxa judiciaria está aqui orçada em cento tantes quão difficil é procurar na · collecção · 

e cincoenta contos~ as diversas leis; anno por anuo; nem sempre . 
Eu desejava uma infor.rnação do nobre se tem a collecção das leis em mão. .·· · 

Deputado ; é a seguinte : é si estes 150:000$ S. Ex. me pouparia, pois, um grande tra.- ., 
8ãb o montante da · taxa judic'iaria, . co~ · balho . si me pudesse informar si tambem . 
brada no Districto Federal, ou si, ao con- essa taxajudiciaria é cobra.!l.!t sobre os litígios_ 
trario, trata-se de uma receita, em que per- perante a justiça federalou se. sómente em 
tence parte á União e pa1•te ao Districto Fe- relação aos litígios que teemlogar na esphera 
deral, isto é, si S, Ex. acha que a taxa judi- da justiça local. . . .. . . 
ciaria. dá 150:000$ e orça o tot_!tl nésta quan- Porque·, · Sr. Presidente, si a receita é de . · 
tia. E'., apenas uma informação, que não .. ·é 150:000$ e si a taxa judi~iaria é o producto 
para desprezar ,·que vem esclarecor o juizo que de um imposto cobrado só lias demandas, 
os nobres De;putado.3 devem fazer a respeito nas acçõe~ e litigios que são da competencia 
desta rubrica do orçamento; porque, Sonho- da ,justiça locàl, a injustiça ainda é ú1ais ma~ 
res, si.estes 150:000$ .são metade da receita nifesta.- .-
que esta taxa prod.uz, então é precisO reconhe- Orçar em 150:000$ uma taxa judiciada · 
cerque ilós queremos fazer com a justiça o sobre litigios.que sã') decididos por umajus
:rnesmo que estamos a fazer cotn os Correios tiça que custa 640:000$---:320 da União e 320 
e Telegraphos, ·O mesmo que queremos fazer do Distri{)to Federal,-sié que esses 150:000$ . 
com as estradas de ferro, o mesmo que são apenas a metade do que produz a taxa 
queremos fazer com serviços destà ordem ; judiciaria,é reconhecer que com a taxa judi
não queremos distribuil• justiça gratúita, ciaria arrecada-se metade do que custa a 
queremos cobral-á.. justiça do Distrieto Federal, sem fallar dos . 

Pois já não-.pagam aquelles .· qrie teem a sellos, sem faltar do rendimento de custas, ·· 
desventura de ter· uma demanda diversos quo são os elementos com os quaes vivem. os· _ 
imposto3 directos ·e indi~·ectns . ? Já n~o pa- escl'ivães, e mais ainda com os quaes se 

· gam os sellos, ja não pagãm o advogado que melhora a sorte dos mag·istrados; a quem não 
pór sua vez ê obrigado a pagar· o imposto de se quiz augmentar vencimentos; o .que.· 
industrias e profissões, já não pagam imposto tudo pesa sobre o demandista. 
por diveraos modos? Como se qum· aind~ co- Chegou-se, Sr. Presidente, a .uma situação 
brar . do .demandista um imposto de 'litigio, em que os Correios dão saldo,e o mesmo acon· 
uma porcentagem sobre aquillo que lhe per- tece aos Telegrap.!.J.os. 
tence, mas que está em duvida ~ Estatele- o SR. RonoLPHO PAixA.o-Não dão. 
ce-se 1!-m J?reço, sem 9' qual não é possível 0 SR. GALDINO LoRETO ..,-o nobre Depu- . 
obt~r JUS~Iça neste ~a1~· · · . . • _tado me contesta; mas· que elementos tem 

E ~or 1_sso, Sr. Piesi~ente,. que eu cons1- s Ex para me contestar~ 
dm·o mtmramente antJ.pathiCa esta taxa. · · · 

Um cidadão é incommodado em sua pro- 0 SR. RODOLPHO PAIXÃo-Os dados. 
priedade, em: sua fortuna, em seris bens, por o SR. GâLDINO LoRETo- Os dados offl:~ 
um truculento; um homem honesto é prejudi~ ciaes ~ · 
cado pelas tratantadas de um deshonesto; . 
quer ·procura.r.justiça, e diz9 Estado: pague :9 SR. RonoLP~o J'AIXÃo-V. Ex. me per
uma porcentagem, pague tanto, si ·quer ser m1_tt~ um apart~, nao quero que fi~u~ u~a 

· ouvido· estabelece uma porcentaaem assim oJnmao no ar. Entendo 9-ue o Cor1~1o nao 
como d advogado pelos ser·viço~ . que vae· deve dar lnc1:o.-, O CorreiO é ~~-serviço par~ 
,pr~star! Quer ,justiça? Tem, mas pague tanto; o povo, e po1 1sto sou da OI;Jimaq que sere 
do mesmo modo ·que se . diz: ·quer • mandar <luza- a taxa. . 
uma carta aum amigo nesta cidade ou fóra? . O SR. GALDINO LORETO -.O nobre Depu~ 
Mande, mas pague tanto. ta do me diz que os Co1•reios não dão saldo~ .·· I 
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Leio á paif~a. 279 do infolio do nobre re
lator deste parecer: 

«Em 1900·essa situação não melhorou· é 
assim que a receita foi de 6 . 352: 166$609 
inferior ainda á de 1899, sendo a despeia sÓ 
como pessoal de 7.124:676$809 e com'·o ma
terial de l.8ôl :285$932, o que dâ a somma 
de8. 985:962$739, havendo por conseguinte 
avultado deficit.» 

, Mas, eu pergunto si neste calculo é real 
a differença de 2.000:000$, como está aqui 
estábelecida, não sei si já com os dados tl'efi· 

·nitivos,J?orque nemsempt•c o nobre Deputado 
tempo~tdo apresentai-os? eu pergunto si nes
ta· receita de 6.000:000$ estão incluida'3 as 
quantias que os potleres publicas devem 
·despender com o serviçJ postal; si ha um 
sello e.3pecial para a correspondencia que é 
franqueada para o serviço publico 1 

0 SR. SER.ZEDELLO CORRÊA-Não ha . . 
O SR. GÀLDINO LoRETO -Si assim é, si 

isto acontece ~om estes 6.000:000$, não se 
c~ntando com a correwondencia dffi.cial, 
nao se -pôde .garantir si_ os Correio3 dão 
deficits ou saldos. 

O Sa. _ Ro:boLPHo P AIXÃo_:_Essà creação ·do 
~ello especial·é uma verdadeira necessidade, 

_e, neste ponto, a ob3er:vação de v-. Ex:. tem 
todo cabimento. - · - _ 

: · . 0 SR. GALDINO LORETO-:-E:Jtimo muito 

O n'obl'C Depútado ·dâ para a receita, calcu
lando, creio, pelo procesS() automatico,. · 
25: 000$; mas a casa da Moeda rende só isto ? 
Esta é naturahnente a l'enda. arrocadadà, -
mas, si se tiver em consldei'açao os traba
llios <tüe ella faz, a ·receita não -devo sm• 
esta. -

O SR. RonoLPHO PAIXÃo- Em Minas usa;... 
mos deste- processo. · · 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA - Ha a,hi uma 
longa exposição. sobre i Casa da Moeda. Istô 
é propriamente a recjita arrecadada de en-
commendas, -etc. --

0 SR. -- PRESIDENTE .- Lembro a) nobre. 
Depubdo que a hor!l está esgotada. 

o SR ~ GALDINo · l.oRETo_:_sr. Presidente, 
tinha mais a-lguma·co:usn. a dizér a proposito 
deste · orçamento; teria, por exemplo, _ de 
acompanhar o nobee Deputado, de li:mge, 
co'm o oll1ar, é ceeto, em l'elaçã,o aos calculas 
que S. Ex: .fez so brê'. os resgates das es
tradas de feri•o. S. ~x., -- nesses calculos, ora 
me par'ece pe_ssimista~ ora optimista.: .Umas 
vezes s. Ex. calcula corp. as ·vantagens, nom 
os lucros, cgm o augmento de receita que as. 
estradas r.e.3gatadas terão necessariamente de 
dar nos ~llnós a seguir. · 

O SR. SERZEDEtLO CoRRÊA-'-Isto é uma 
q uestã,o de luneta. · 

·· ter o apoio do nóbr~ Deputado por .Minas. O SR. GALDINO LoRETo-No caso, chega a 
- Ha uma emenda do nobre Deputado pelo este resultado: que as estradas da ferrJ da 

Ceará, o Sr. Francisco Sá, que ·teve a fe" Bahia e:Pei·nambuco produZirão 35.400 ·Z 
licídade da approvação do . nobre relator, anriuaes · 
teve _§Ua sympathia; mas esta emen~a. que S; Ex. l!avi~ calculado que o resgate da1iía. 
eu nao tenho duvida eJU acceitar; não satis~ uma vantagem, para .o Thesoul'D,do 50.000 ~ 
í'az ao desideratum qué já agJra eu e 0 no, anP:uaes, e diz: .ecoMiuia ~ 85.000 ·~. . 
bre De~utado por Minas tem:)s em relação Maó), Sr. Pre3idente, o ê o caso em que 
á c1•eaçao de3se seHo para o serviço da cor- tenho dé dizel', outl'M vozes .o nobre Dopu- · 
rospondencia ofil.cial. · tado me parece pessimista, conserva a I'O· 

Sem isso nós· n~o podé•emos saber em celta das estt•adas sempre .a me.ima, e nií.o 
qun..nto import~ria a receita dos Correios. . entra com éS3o atigmento pa1•a o cn,lculo. O 
- ~ o sn.: SERZEDELLo CoRRÊA_. A lei dare- nobre Deputado' não póde apurar, al~m das 
· ceita _ manda. crear exactamenté 0 sello 50.000 1S que, segunio sou cálculo, são a. 
official. economia annualt•csuttante do resgate, mais 

· -- . . nada. . ·_ · , 
0 SR. GALDINO LORETO- Creado O sello· 0 nobl'e Deputado não pó<le juntar a esta 

es_pecial, como ·· entende .o nobre DJputado; cifra. 35.0JO . ~de saldo qus vão produzil• 
será uma medida permànente .•. _ · · · essas _ estradas pelo _ a.ugmento de -suas re-

. O SR. SERZEDELLo CoRRÊA- Está sob a ceitas, porque e~:~3a quantia é constante, quer 
· fórma de autorização . . · · . · -· · · . as estradas estejam re:sgatàdas, quer não. 

· Essas· 85.000 ~ terão de entrar nos dom':! 
O SR. GALDINoLoRET-o- ... e_nós,Sr. Presí~ ·termos da· dÜferença; terão ·de entrar no 

dente! estaremos h<;tbilí~dos a cO.nhece_r si os consequente. e no à.ntecedênte, e, pórtanto, a -
_ C~rre1os da. Republica d.ao saldos ou dao defv- ditrere:qç~ terá de se cqnseryar a 11:esma, 
ctts. Do mesmo modo se deve proceder nã,o pôde em uin caso .. ser .de 50.000 ~ e )lO 
para verificar si os Telegraphos dao saldos ·outro de 85~ouo. . . - . · 
ou deficíts. . _ · · · 

Sr.· Presi4.ente, 0 mesmo proce3so appli- O SR; SERZEDELLo·CqRRÊA dá um aparte. · 
cado_ á Casa da Moeda, por exemplo, poder iª' O SR. GALDINO Lo RETO~ Para responder 
diminuir o defictt que essa c~sa api'el:)eQt&, ao aparte do nobre Dóputado eu teria de 
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gastar algum tempo, o que .ê impossiv:el dido projecto, jhstiftcal-as-hci, aproveitandO 
dentro de dous minutos de que disponho. o ·ensejo-para, ützm· alç;umas considerações 

Em todo caso deixo esta affirmação ~ o geraes a respeito do estadq economico-ilnan
nobre _Deputado diz : «garantia. actual d~ ceiro de nosso paiz. · 

.estradas de Pernambuco e Bahia200.000 r,.» Em começando, S1•. Presidente,. louvo, 
E' em quanto S. Ex. calcula à importancia ainda um::t vez, a prodigiosa actividade e 
da garantia de juros ás estradas· de ferro da reconheelda competencia do. illustre relator 
Bahia e Pernambuco. Em vista do resgate, do ·parecer sobre u Orçu.mento da Receita 
S. Ex; _diz : «Juro$ das émis>ões do resgate para o cxercicio de 1902, o illustre repre-
150.000 ~.» - · sentante do Pará, Sr. Serzeclello Corrêa, 

São duas cifea~ que S ~ Ex. approxima cujo nome declino, data venia. 
para d{3tel'minar~ qual a vantagem rcsul- S. Ex. ~em provado, exuberantemente, que 
tante para a União do .resgate da.s estrada.s sabe e pôde l'elatat• a receita, incumbencia 
de _ferrQ: 200.000 r,, .garantia efl'ectiva ditficil, não h<L ne~a,r, a que dá, sempre, 
de JUros ás duas estradas de ferro ainda não C[Lbal desempenho. - . 
~nca.mP_adas-; 1_50 .000 ~.. importancia dos o SR. GoMES DE MATTOS_ E' muito com" .· _ 
Juros do capital necessar1o .para ·o resgate patente. 
das mesmas estradas de ferro. - . 
. Depois disto, o nobre Deputado conta O SR. RoDoLPHo PAIXÃo -Por isso, em 
35.000 ~ de augmento de receita dessas phrases sincéra.s, extreme~ de _baixa lisonja, 
estradas e~ favor do resgate, augmen_to que ahi deixo con~ignada a minha justa. admi
.deverá existir quando a estrada estiver r·ação pelos talentos e amor ao trabaJho de 
res~ata.da... ( Interrt~pção). E como nP,o h~ c1ue é dotado, sobremodo, o illustre repre
razao para o augm_ento de receita não se dar ::;entante do Pará. 
no· regimen das· garântias, es'las 35,000 ~ Entro em matei'ia, St'. Presidente, decla~ 
deviam ao mesmo . tempo .entrar nos dous 1;ando que a pulitica financeira do actual 
termos da differença... . . · __ . Governo da Republica é, quanto ao Estado; 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA._..;.... Leia O tre- l'0almente digna de louVO!'. 
chJ todo~ · O Sr. Ministro da .Fazenda, ·cuja doutrina· 

éconómica · _nêm sempre esteve ou está de -
· O SR. GALDiNo LôRETO- ... no antece- inteiro a.ccordo com os principias por mim 
dente e no conscquente, de modó que a clifl'e- adoptados, tem exhibido p1·ovas inconcussas 
rença permanecesse. a mesma. de que_ e.ra um homem cap(\z de-enfl'enta.r a 

O SR. SERZIÚn.:LLo CoRRÊA_:_Não é e~acto. crise, de que posduia dotes peregrinos :para. 
o SR. GALDíNo LoRETO _ S; Ex. não po- reclolver o magno Pl'oblema que havia abor- · 

dia deixai' de subtL'ahir da.s 200 .000 r,, as dado-de mantel' o credjto dopaizno interior' · 
35.000 f,, E' 0 que tinha a dizer, Sr. Pre- e re;:;taural-o no extel'iur. 
sidente. (Muito bem ; muito bem. o orador é Não se póde negar, senhores, que a ques-

. tão financeira, em relação á. vida orçamen-
mutto cumpl'imentado pelos .seus collegas pre- tn.ria do Estado, esteja resolvida. No re-
sentes .) · lato rio da Fazenda, bem como no sub

stancioso parecer sobre a l'ecoita para o vin
dOUl'O exercício, ê demonstrada, á luz de ci

'''; 

SESSÃO DE 18 DE-SETEMBRO DE 1901 

(vide pag. i76 do pres~nte volume) 

·o Sr .. Rodolpho IJíaixão- Sr. 
Presidente, como tenho feito, desde que. oc
cupo urria cadeira ·nesta Casa, . venho dis
cutir o projecto relativo ao Orçamento· da 
Receita, ora em. debate. . ·. _ ·.: 

Conheço perfeitamente, que o · as3umpto, 
··sendo de alta irnportancia, transcendente 

mesmo, pouco lucrará coin a minha modesta 
óração. · · · 

0 SR. GoMES DE 'MA.TTOS...;;. _Não apoiado. 

0 SR .•. RoDOLPHO PAIXÃO- Entrétanto: ha
vendo apresentado algumas -emend-as ao·allu~ 

fl'as que não devem ser postas em !.lu vida por 
quem as estude, sem pa~·ti pris, a existenóia 
real de saldo prometteuor de o1·çamentos bons
e folgados. A execução do funding-loan foi 
honesta e cabal; dando em resultado a situa
ção animadora· das finanças do Estado, que 
ora observamos. · , 

Todavia, penso que a Nação ainda sofl're 
as consequencias terriveis de formidavel 
crise :finanQeira geral, que depreciou todos , 
os títulos da sua divida publica e reduziu o 
valor do papel-moeda convencional, de curso 
forçado, embora, mas que ê o nosso_ uni co 
meio circulante, que é o sangue arterial de __ 
nossa.s poucas e depaqperadas industrüts, _ · 
ao valor irl'isorio de 5 3/8 pence por mil réis,·· 
no anuo de 1898 ! 

As finanças do Estado são lisorijeims, já o 
dissei; entre~anto, ellas me~_mas, para que se 
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firmem e pe:durJm, roclammn r0medios effi
cazcs, promptos, energicos e r·epetidos contl·a 
a pa.vorosa m·iso cconomica, ma.i::: gr?>vc, a 
m~u ver, que a financcil·~t ... 

0 SR. AFFONSO COSTA- V. Ex. pensa que 
estti resolvida a crise fina.nceira. ~ 

O SR. RoDOLPIIO PAIXÃO- V. Ex. não ou
viu o que acato de dizer? Fallel quanto ao 
orçamento do Est<tdo. 

A solução completa da crise financeira 
que o BPazil atravessa, ha <dguns annos, 
depende, é claro, da cnra do mal econo
mico. Um Estado pócle ser rico,pMe accusa.t• 
fortes saldos em seus o;·çamentos annuaes, 

·pagando, em dia, os jm·os de sua divida ex
termi. e inte:·na, cumprindo, ao mesmo tem
po, a clausula referente à amortização dos 
seus emprestim.os ; pôde mesmo, em virtude 
de qualquer O})Cl'<tção de credito,dequalquel' 
convenio, como o do (unding, po1' exemplo, 
s<tliir de situação melindrosa, qual aquella 
em que nos achavamos em 1898 ; mas, para 
que este Estado gose, por longo tempo, das 
vantagens colhidas, pt·ecisa de velar pela 
sor•to de todas ás suas industrias, inclusive a, 
agricola, que é entr0 üós a mais importante 
d3 todas, e crear novas fontes de renda, que 
o habilitem a satisfazer aos compromissos que 
tinha e aos resultantes de tal ou taes opeea
ções de credito . 

Eis porque entendo que a questão economi
ca __ é capital; por. isso folgo de ver o· illustre 
relator da receita, que não foi sempre um 
proteccionista. ... 

0 Sn. SEUl'-EDl~LLO CORR:MA- Nem som
pro foi? 

O Sr~. RonoLrrro P"~rxÃo-... que nem sem
pre i'oi proteccionist<~ á mttrance . .. 

O Sn. SERZEDJ~LLO CoRRÊA-A' outrance, 
é outra cousa, mas me parece que sem
:Pre me· bati aqui em protecção ás industri<\':l. 

O SR. RoDOLl'IIO PAIXÃO -Pois hem, fol
gando de vel-o proteccionista valente e con
vencido, dou os meus sinceros parabcns â. 
nossa Patria que possue em S. Ex. um fiLho 
dilecto e abalizado estadista. 

' ..... 'lt' 
-0 Congresso Nacional não dev:e, Sr. 

Presidente, deixar de volver <'1 vista 
previdente· para a crise economica geral 
que assoberba o paiz e ameaça destruir 
de vez, a fortuna publica e a particular: 

Enorme tem sido o trabalho do Governo 
com respeito <í situ:1Ção financeira do Estado; 
o resultado de seus esforços ingentes e bem 
dil'igidos é immenso, em que pese aos que 
an<üysam . os seus actos atravé;; d•> prisT~1a 
da, paixões p<utidarias, cujas fctcotas de.~vir· 
tuam as melhores intenções o a.lteram os 
mais convincente . .; e seguros dttdos, 

DJ fJ.cto : um Governo que, no curto 
espaço de tres annos incompletos, pôde con
seguir a elevação da taxa cambial de 5 :3}4 
tlinllciros por mil réis á de lO l/2, algo per
manente, com passagem, o anno findo, pelas 
cotações de 14 3/8, bancario c l4 l/2, par
ticular ; um Governo a cuja probidade ad
ministrativa.e firmeza na execução das me
didas financeiras que adopUtra, devo o paiz a 
valoriz:~ção do seus titulas, entre os q\w,es 
os relativo> ao emprestimo de 1839, que 
l3aixaram a 42 l/2 pontos c hoje estão a 
70 1/2 ; um Governo que soube; graças á 
salutarlssima cobranç:t em ouro de uma 
paeto dos impJstos de importa_ção para. con
sumo, annullar a gorlla verba pwa as diife
renças de cambio, a qual consumira, em 
1898, como o affirma o illu.>tre relator da 
rccoih, 186. 000:000$, quasi dotts te1·ços das 
?'GHcl(LS pn:vi.stas para o exercicio, avaliadas 
em 300.000:000$; um Governo tal, é digno 
do louvor dos· voros patriof..as o da. confiança · 
plena da Nação: eis o's motivos justificadores 
do leal e sincero apoio que lhe tenho pre
stado e lho p1·estarei, emquanto o vir paLni
lhando em b,;m caminho. 

Sr. ·Presidente, não sou, de certo, um pes
simista a Scl10penhauer, por isso não vejo 
no céo do Brazil sómente nuvens negras. 
Pôde acontecer que o humilde orador e seu 
mestre illustre, Dr. Sylvio Romero, emi
nente repeesenta.nte do Sergipe,se alistem no 
grerhio dos optimistas a Pangloss, respeito á 
pa.tria .de nós ambos : ante.s assim! 

Esse optimismo, prova do acendrado amor 
que votamos ao nosso querido tonão natal, 
merece plena desculpa. 
. A Republica Argontina,que é nossa amiga
c pertence á raça latina, como nós-permit
tam-me o euphemismo-que disputa.·a hege~ 
monia da America do Sul, qunr no mundo 
rp.aterial, quer no mundo das idêas ; a 
Ropublica Argentina, cuja i'óema do Go
verno se assomcJlla á. nossa, nU:o pôde, 
entretanto, do ponto de vista 1inanceil•J, 
causar-nos inveja. O seu estado,em assump~o 
de divida e de meio circulante, é, indubita
velmente. inferior ao do Br<tzil, em que pese 
aos detraetores deste gi·ande paiz: americano, 
apezar das crise::~ 'tremendas que elle tem 
atravessado, filhas de partidari-smo impa
triotico e odiento e. da ~tupenda baixa de 
prêço de seus principa.es productos expor~ 
taveis. . · 

As condições financeiras de um. paiz são 
medidas pelo estalão do valor .real de sua 
moeda de cur.3o forçado, ou da fiducial'ia, e 
da cotação dos títulos de sua divida publica, 
interna ou externn.; pois bem, façttmos con
sciencioso parallelo entre a divid;~ argentina 
e a bt•,Lzileira, entre a nossa circulação de 
papel-moeda de cm•so forçado e a sua (peso-
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papel), bem como, para sermos leaes e justos, 
tt de sua potencia orçamentaria c a do Bra
zil, tudo pe1· capita. 

Segundo o ralatorio do Tribunal de Contas, 
do anno de 1899, pois que o de 1900 ainda 
não foi distribuiflo ! o Brazil deve, ao pw, 
1.063.256:903$577, os quaes, divididos pela. 
sua população actultl, qu3 não pôde ser in
ferior a 18.000.000 de habitantc3, dão, per 
capita, 59$070. _ 

A Republica Argentina, conforme se veri
fica. da exposição de motivos resp3ito ao 
projecto que trata da unificação de suas 
dividas externas e internas, assignado pelo 
general Julio Rocca e o ministro E. Berduo, e 
segundo outros dados .. que pude colher, 
deve: 

Em ourO..... 392.094.ll4,87 pesos 
Em papel.... ·107. 764. 104 » 

Somma...... 409.858.208,87 » 

· ou sejam, ao p:tr, 500.000 . .000 de pesos, 
os quaes, divididos pela escassa população 
dessaRepublica, em 1899, (4.518.593 h<l,bi
tantes) dão, per capita, 110,65 pesos. 

Essa divida, reduzida á. nnss~. moeda, 
cambio par, produz 88,1.350:000$, oa scj:~m 
195$, ouro, pel' capit(l,. · 

A 1·eceit'1 do Brazil, para o exercício do 
1901 foi orçada em: 

Pa.pel. . . . . . . . . . . . 2RI. 082: 200.~000 
Ouro............. 58.8GO:i4l$OOO 

Somma, ao par .. , ~H:i.951 :\!41$000 
dos quaos, ·quotizn.llos pela. p:1pulaçlio, t l· 

cam, pà capila, 10.$107. 
A receita. argontina, Ot\iacb, tamlJoiH, pal'a 

o exorcicio do 1\JOl, ó a S'.lgn'intn: 
Pa.pol.......... O::LBOO.OOO pesos 
0Ul'O. • • • • • • .. • • 37. O!Jl • 788 » 

Somma; a.o p:.~.t•. I O L. 20 l . 788 )) 
os quaes, divididos pelos habitani;cJ da 

Republica, dão, per capita, :22,416 pesos, ou 
sejam, ao par, 39$798. 

Conclue-se, evidentemente, des ';as cifeas, 
merecedoras de credito, que a divida argen
tina é igual a 3,313 vezes iL brazileira; isto 
é, que representa os 331,3 o f o da mesma di
vida; ao p~sso qu~, em potencia orçamen
taria fedet·al, o Brazil está, quanto á alludi~ 
da Republic1 do Pra.ta, na razã.o de 1:2,076. 
Isto demonstra, ·á luz meridiana, que a re" 
ceita do Brazil, orçada para o exercício de 
1901, foi igual, approximada.ment•J e per 
capita, u. 0,4.81 da. receita. fedural argentina, 
prevista pé~ra o me,m1o exercício: logo, e 
quem poderá negal-o ~ ! as condições de sol-

cnmnra Vol. V 

vabilidade do Bra.zil s:io superiores ás da 
Republica Argentina. 

Re<Llmente, emquanto que <L potencia orça
mentu.ria. de:;.;e paiz de origem he;:;panhola 
mal excedo o duplo da no;:;sa, a sua d~tda · 
externa e íntcrnrt representa, per cd/pita, 
ma;i;:; <lo tr•iplo de todo;:~ os nos::~o:'l compro
mis:-3os internos e externo.~, inclusive ·mesmo 
o;:; prJveniente.s do emprestimo de60.000:000$, 
contra h ido em 1897, á taxa de 6 o f o papel, o 
qual nâ.o figura no calculo do Tribunal de 
Contas. 

Quanto (~divida oriunda. do papel-moeda 
de cur.w forçado, que amba:~ as republicas 
emittiram e po.l:mem, eu fiz ver, em 1897, ao 
di...;.:mtir o Orçamento oa receita, qve a quota 
por habitante era igual, na Argentina, a 
132$'240, quando entre nóa mal attingia, 
então, a cifl·a de 39$575. ·· Actualmente, em 
vil·tude da queima feita em cumprimento de 
clammla con~t<lnte do cJnvenio financeiro, 
fund·ing loan, · ella é ·igual a :35$478, vi~ to .f! e 
achar a circulação raduzida a 688.608:608$. 

Dca.nte do quadro c.msolatlor que acabo do. 
offcrecer <to exame cl'iterio;o da Cama1·a e 
de todos o::; patriotas ::;incm·os, não me parece 
(l'le l:le deva de::\animar, julgando-se perdida 
nmtt nacionalidade nova, exuberante de 
l'ÜlUCZM natm•ae...; de toda a edpecie e dotada 
de eminente.':\ qualidu.del pa1·a vive1·, pro
gTcrlit• e impu1·-:;,c à c.m:::ideração dos povo.'j 
cullio:i uo univer.;;o, Um pu.iz que, assoberbado 
p\Jl' furmidolos<t c1·i:m ecunumica geral, éum
JH'O, cabttlment,o, o.:l devoro.; ro.mltanto.3 de 
convonitJ ftn<tnceil'O, qual o do funding, sendo 
o p~·imcil·d quo a.~ám se <lc.~cmpm1lttt de tão 
pcM<tdui! o l>Origo.w.~ compt•omi.~...;o::~, não e ;tá., 
cm·to, 1L bcim do morlunho ttbysmo, n<ts ves
pcto.ts do IJttnc:.truii<t 1'attü o completa! 
· O meu optimismo, ontl'etanto, si opti

misrno encerra o despretencioso pal'ttllelo 
quo acai.Jo (lo ü.tzot• cntec as duas jovens 
l'epul.Jlicas Stll-amcricanas, não re.mme um 
contlolho á inercia, á quietação, ao fatalismo 
do3 musulmanos, que enervam e corrompem 
tanto os individuas, quan~o os Estados a que 
elle.~ pertencem. 

E' preciso trabalhar e trabalhar muito em 
prol da patria. O Congresso e o Governo, de 
mãos dadas, não se devem de.5cuidar, e será 
um crime si o fizerem, das nossas fontes de 
renda, que são poucas e precarias. · Urge a 
decrctaçã':l de auxilios reae J ás industrias, 
animando-se, por meio de premios, de frete 
barato e tarifas aduaneiras protectoras, 
aquellas que podem viver e prosperar. 

0 Sa: BRICIO FILHO - 'rodas as indus
trias. 

O Sn.. RonOLPno PAixÃo - Todar.; as indus
tl'ias v in. veiil, bem eutondido. 

_0 SR. BRICIO FILHO -As do norte tambem · 
G 
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'o SR. RonoL~HO PAIXÃO- Não fa.ço e 1 trareis dados abundantes no rela.torio quo 
nunca fi~ selecQaO eJ?tt'e .. o norte e .o sul ; .

1 

vos apre'e. nto, firmado pelo en.earrega.(lo do. 
todas as mdustrw,s vravms, quel' se.Jam do ta,es serviços, o Dr.- Rica1•do Belgrano.» 
norte, quer do sul, do leste, do extremo 0 "t, ~ .1 1-.1 · t, 
oeste ou centro merecem a protecção, em, -. u r a 1ace uo pr~.., ema .e~onomico en r e_ 
termos do Estado. · nó:s, a qual rleve ser encarada fixa.I?ente 
· E' mister que as tarifas ferro-viariás per- pelo Con,gresso. e· Gove~·nô da 'Republwa, é 
mittam a exportação de artigos da lavoura a~uella ~ue ,<Pz rospe1tu á pr_o~aga~;da do 
e das industrias, que não resistam a elevado Mfé ~o extei ~_ar, de :mo_do , a dar sal.rda. e 
fl•ete. Os premios confuridos aos melhores v~l~~ ~ ~sse ~to~;lc:?• libertando olavrador 
agricultore.3 e industri<.te~ são um bello e ])1 ~zllen o <las ;:;:til as ,aduncas_ tle especula
forte incentivo de quo os Estado::: moderno):: dores sem .al~7'\ c _sem ~orn:çi1o,; ?s qua?s, 
fazem constantes e proveitosas a.pplic!1ç.ões. al~ns~ndo tl,u. C?-rencia do d.t~lHm,o e ro-

Em Min<1s, a})ezar d:t crise financeira tracçc~o uc cre.(llto em ~odo o p~1z, anancam, 
causada pela escassa producção e intimo. p~r ;11 preço, . a procw~a rub1acea. _de ou
preço do ~afé, principal producto cxporta.vell tr ora, que for, como amd~ é, a ma10r })ar
daquella vasta e rica porção da Republica, cella_ ~o -?uro de que drspunhamos :p~ra. 
? Cong~esso t~m votado premios e auxilios á a sat1sfa?~o de todo~_ os n_osso~ comprom1ss_os 
mdu~tr~a agr1Cola e 0 Governo cumprido, nos. meiua(los estr~?gelr_os. do. saluo dlS· 
patnotwa e sabiamente taes disposições pomvel _do The~om~ po1e sah1r a quota 
protectoras. ' nece?Sêma a . ta.o Importante e urgente 

Diz o illustre secretario da agricultura, serviço. 
commercio e obras· publicas no relatorio que Senhores,. não ha cídad~o que ame,devéras, 
,apresentou este anno ao honrado e acttvo a sua patrta, ou que se nao aca.stelle, por os
presidente do Estada, Dr. Silviano Brandão: .,Pirito doutrinaria, no individuali.:Jmo exagge-

« Em um territorio novo e relativamente rado de Herbert Spencer, capàz de pôr em 
despovoa,do, como o riosso, a intervenção duvida a necessidade da intervenção_ crite
directa do Estado deve supprie as deficien- riosa e benefica do Estado na vida moral; 
c~as 1~atm•aes ~a i_niciativa particula.r, q_uc economica e fi!lll.J?-C~ira da. nação, _de que eUe 
nao pode ter os rnd1spensn.veis elementos de é a fórmula JUI'ldlca. S1 os paiZes velhos, 
acção. ricos c poderosos como <1 França, a Italia, a 

. Essa intervenção;· porém, ê rigorosamente Allomu,nha,· os Est<1dos Unidos du. America, a 
limitada pelos recursos disporliveis do The- propria Inglaterra, livre cambista, protejem 
S?uro _e pela expansllo do credito quo a <18 Sitas in~ustr~as, ftrma~as. durante secu~os 
srtuaça.o embat•aço:;a. do momento não favo- pot• labor mtolltgente e rnsano, á sombra de 
rece em parte alguma do paiz;» Legislação adequada c com o desafogo produ-

. zido pela abundancia de capital, como ha de 
• • ~< ·a~t;;~ à;;.{~úi~ · ~· i~;l~;:at;·l;~ · ,~g.;.jd~l~L·, · 't;~; 1; um pn.iz novo, .pobre de dinheiro, dotado de 
continuado a secrohria o soryiço tlo uist1·i- immonso tcrritorio e de diminuta· população 
buiçã·J de gra.nüo nnmoro tio somontes o por ello !lis~ominada, onde as vias de com- ' 
mudas, sempro pt'ocura1la.s polo~ :~g 1·icul- municu.ção t•aream e são más, ordinaria
toros. · monto, onde muitos artigos.exportaveis não 

Dlitrilmh·n.m·so sotent:L mil m111 l:Ls 0 bn.- ro . .,;isGem á cat•estia do frete em estradas de 
cellos ue viüoiru,s tias vu.I•io,lmlos Campo.~ da forro ou á. demora nos barcos das poucas 
Paz, Rupestrls, Pa.ulisttt e Dclawaro, adqui- linhas de navegação fluvial e maritima que. 
l'itlas no esttthelecimcnto <te Pirituba pol<t nello existem, como ha de, pergunto,desfral
importancia uo 22:000$000. dar, cego, .improvidente,. descuidoso do fu
. Ob;·as lle propaganda agricola, entre as turo, a bandeira desesperadora do ante-pro~ 
q_uaes figura o Manual do Viticultor, teem teccionismo à out?·ance? . 
s1uo lal'gamente distribuídas aos in teres- Eis porque discordo do Sr. Ministro da Fa-
sados. zenda em varias pontos de sua doutrina eco-

Continuam, com éxcellentcs resultados, as noinica, comquanto seja um admirador dos 
experien.cias de fabricação de vinhos com seus extraordinarios talentos e reconheça os 
o emprego. dos fermentos soteccionauos. relevantes serviços prestados· por S. Ex. á 

Brevemente terá lvgar unia exposição de nossa patria querida. · · ·· 
vinhos assim fabdcados. Não subscrevo a sua politica economica do 

Consta do quadro junto em annexo o indiiferentismo do estado quanto ás suas in· 
registro dos vlticuttore.; que concol'reram dustrias nascentes e viaveis. 
á matricula para. esse fim aberta na secre- S. Ex. é individualista; mas cu pertenço .á 
taria. · escola dos que pt·égu.m a intm•venção doEs-

Sobre o estado dos serviços r:oli1tivos ao ta.do neste s(}ntido e a.:~onsidet•am necessa,ria 
ensino .d~ viticultura e oenologia, oncon- e util. 
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economico-financeiro ele minha patria só
mente pelo pl'isr;na de que faz mo o Sr. Dr. 
Joaquim Murtinho. 

UM SR. DBPUTAno-Esse modo de pensar 
de.V. Ex. muito o honra. 

Não posso pensar diversamente om t<tl 
materia, quando vejo os paizes velho.3 e 
opulcnt:s da Europa, quando vejo a America 
do Norte com os seus formldandós truSt e va
rias republiGas americanas, mais ciutelosas 
e previdentes do qne o Brazil, ostentar aos 
olhos penetrantes e vivos do mundo com- O SR. BRrcro FrLno dá um apa1•te. 
mercial' este lcmma .pratico e egoístico: pro- O SR. RoDOLPIIO PAIXÃo -Penso que se não 
tecç?Lo aos nossos productos, guerra 'tarit'aria deve queimJ.r sinão ·o papel-moeda necos
aos.alheios! . _ _ sario para a completa satisfação da clausula 
. Tendo reduzido ao par à. divida brazileira I decort•ente do funding loan, preferível ao 
mterna e externa, conso-lidada é ftuct.qante, depo.:lito em_ b~ncos estr_ <~,ngeiros, co_m? o 
devo demonstrai', como vou fazet-o, qu·1 entendeu, e sabiamente, o gover>no braztlmro. 
nenhum erro digno de nota commetti om o anno_ passado fiz ver á Camara que não 
~cu cal~ulo, por9.uanto _a tax~ cambial, em havia papel ~m demasia; nã_o sedeve •. entre
JUnho e JUlho ultnnos, fo1 quas1 a mesma em tanto, irtfenr que eu seJa apologista das 
arrlbas as repu 'Jlicas comparadas sob ~o ponto emissões i:Ilimitadas, superiores ás necessi-
de vista financeiro. · _ · .dades do paiz: est rnodus in rebus. . · 

O agio do ouro nà Argentina, conforme Eis a a,egumentação que nessa época des-
The Brasilian Review, e- no_ Brazil; segun.do o envolvi e que constará,deste discurso: 
Boleti1i~ do SerJJiçó da EStatística- Comme1·- «Começarei, Sr. P-eesidente, por affl.rmar 
cial, variou .do seguinte modo, em dias dos que li e reli os dous succulentos e primorosos 
mézes supra citados: · pareceres do illustre rept•esentante do Pará, 

· Sr. SerzeJello Corrêa, que, ainda uma vez, 
Cambio da Republica A1·gentina sobre Lon- puzera em evidencia os seus ricos dotes i_!l~ 

d1·es, _ c01n]Jarada com. o do Bmzil sob i· e a tellectuaes; a sua prodigiosa actividade, na 
mesma pmça factura d9sses trabalhOs valiosíssimos, os 

quaes reputo como dos mais importantes que 
Premio. do toem siJo apresentados sobre o Orça.l?J-On~o 

our~ da Receita, assumpto complexo e dlffi.Cll, 
Argentina Premio· do Brazil 

ouro 
Junho lO.. 133% 

» 12.. .132,90% 
» .14.. 134,20% 

11,23/32 130,875% que reclama a maxima competencia da 
·H ;7/16 136,06% parte de quem delle tra(ta. 

Julho 1.. . 138% 
ll, lO /32 . 132,884% Do estudo actlrado dos clous pa1•eceres 

U,9f32 139;835% alludidos, pndB twalia~ os nossos compro.
li,9/l6 133,513% missos externos e internos e firmar a conv1 .. 

.ll ,9/32 139,:~35% cção agratla vol de que, findo o prazo de tres 
)) 3... i37,70% 
» 5... 138,80% 

11.3/32 143,38% ari.nos, prufixado no convenio .financeiro 
10,61/64 146,50% funding loan, poderemos volttLr ao. paga-

)) 8 .... -189,40%' 
)) 12... 135,80% 

Agosto. . . 132% 
·conclrtidas estas- cJns!dcraçÕes, Sr. P~esi

dente, passo a fazer breve referencia ao pro
jecto de lei financeiro-proteccionista, que 
pretendo apresentar á Camara. o Hh~ªtrarlo 
repre.3entante do Rio Grande do Norte, ·l)r. 
Pereira Reis, a cuja sabedoria rep.do c.ulto 
sincero e profundo respeito. · 

Sinto, entretanto, dizer que S. Ex., que é 
pelo resgate continuo do papel-moeda, está 
empolo contrario ao mau, pois desejo que o 
paiz chegue ao suspiradJ regimen da moeda 
metallica ou do bilhete bancado conver.üvel, 
á vista eao portador, por meio do fundú ele 
garantia: neste assumpto e3tou, bem a m3u 
pezar, em manifesto desaccordo com: S. Ex. 
e com o illus&re Minbtro da Faz..;nda. 

o·sR. BR~cro FILHo dá um aparte. 
0 SR: RODOLP[ÍO PAIXÃO-Não peço licença 

a ninguem pa.ra pensar. e oxp:>r as minhas 
opiniões a respeito de qualquer materia.. 
Com ser governista, não me impuz nem mo 
imponho a o brigaçã.o do encarar o problema 

monto, om ospecie, dos juros dos varws om
pre.;timos eitl'angeiros e das garantias a 
estl'adas dCI fer•.ro ; de.~do quo o Governo se 
mantenha na observancilt da mttis l'igorosa 
economi<~ do 1 dinhuiros da Nação e não 
abttndono o caminho traçado a respeito da 
valol'ização de no.;so principal producto ex
portavel-o cat'é-abrlndo-lhe novos mer
Citdos, obtendo conces::~ões tarifarias,. que, 
augmcntando-lhe o consumo, llte dearn um 
preço compensador do _dispt,~~dio de capital 
e de esforço aos quaes ::~ao obrigados os fazen- · 
deiros que se dedicam a tal rarno de cultura, . 
e não~ essa maior __ procura comequente da 
ba,ixa de preço, mantida pelos especuladores 
de toda a espGcie. . ·· 

SP. Presidente, meditei p1•ofundamente, 
na lei da eq_ ui valencla en ~re · a taxa cambial 
e o valor· ou1·o da exportàç<ío, ~ividido pelo 
papel-rnoédà convencion·al em .ci?·culaç(ro, esta~ 
belecida pelo Sr. Ministro da Fazenda e de
duzida, scientificamente, pelo illustrado re
presentante tlo Rio Grande do Norte, Dr. Pe:· 
l'cira-Rois, que, não ha negar, fizera uma. 
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applieação interessante dê\ bella concepção A equação a que me estou referindo, da. 
de Desc:trtes, a qual, como diz o genial Au- taxa cambial, contém no segund.o membro 
gusto Corute, e5ta.belece a. correlação entL'e uma cxpt·essão f'l'accionaria em que figura 
os factos geometricos e analyticos. no numet>ador o valor em ouro da exporta-

Digo, muito de prop JSíto, papel-nweda çã.o, muléiplicado pelo n. 27, e no denomi
con1lencional, incon'De>·tí1lel ou de cu;·so for- naclor o pa,pel moeda. em circulação. Ora, 
çado, porqtie entre nó.3 se confunde, <mlioa- não me p:1rece quo se.ja necess::trio repetir 
riamente, esta scientifica denominação de que o cambio varia com o valor, em ouro, 
meio cieculante, com a de papel-moeda legal, de nossa producção export·,wel. 
papel fiducíario ou convertivel á vista e ao Não se póde admittir que um paiz pauper
port"ador, conforme a detiniçã.o dos eco- rimo em producção viva desa.fogadamente ! 
nomista.s classicos; pois qul3 a gente o recebe Elte poderá emittir· quantos títulos quizer, 
sob a (é de vel-o trocado }JOl' oueo, quando a quG.ntidad~ de papel-moe~a_que imaginar; 
isto fór mister. · · mas e.:t~es tl tu los, e.:;sa em1ssao sem garan-

0 papel-moeda convencional, dependendo ~tia ~e~l; l~ão ~e valer zero, porque do nada 
do credito que inspil'a o Estado q_ue o emitte nadJ. 8~ tira_. . · , . . 
e inve3te de força libera to ria, só tem o valor · . A 12.1 oducçao é 0 ~act?1, prmm~a.~. da yalo
official ou fi.cticio; ao passo que 0 papel fi- r1_zaçao-de nosso }ne10 cn:nlante, J<.L o d1sse .o 
duciario representa uma quantidade equiva- VIscon<.le de Mau~, em 18::>9, n~ par~cer Cl
Iente de moeda metallica depositada. no Tlle- tado pelo _Dr. Joao Pedro da V~Iga .Filho, er!l 

· 1 b , d ' .. - seu aprecravel «Manual da Sctenc1a das Fl-
souro ou nas calxas ~os ancos e emls.)a~. nanças», onde estuda, com intelligencüt, 

Os phenom_enos s~craes, como os econ?m1- os princípios desta sciencia em formação e 
cose financmros, nao podem ser ~Ntduzrdos, os applica, assás criteriosamente, aos factos 
graças á sua extr~m<1 complexidade, pJr economicos e financeiros do Brazii; eis <1 
fo~mulas que exprimam, ex:actamente, as opinião valiosa do viscoúde de Mauâ, um 
lers que os regem, conforme se dá quanto dos mais notaveis financeiros do segundo 
áquelles e:>tudado~ pelas m~themati?as! em imperio: 
ge_ral,. a astr~nom1a, a phy:;rca, ~ clumlc<J. e « A importancia da nossa p1·odue,ção ag;·i
S?WncJas. maiS c~ncretas, q:uaes sao a geol?- cola exportavel, regHlada pelos seus 1)alo1·es 
g_1a,. a_l!lmeralogm, a botamc<l: e outras, cu~ a nos mercados consurnidot·es, e o ·que detei'· 
Simpl!Cldade dos factos que 1nvest1gam de- mina o cambio » 
'cresce,_ tornando, de mais e!? mais, difficil A opinião, 'p~rtanto, de que a. producção 
a soluçao dos problemas relattvvs a:osmesmos in:O.ue, caplblmonte, sobre a taxa cambial 
fac&os. não é nova e exprime um•~ verdade axioma-

Taes considm•ações não me forçam, entre- tica, daquellas quo não carecem de dcmons
tanto, a rejeitar a allu,dirla formula da lei tt·ação, no dizer phUosophico. 
da taxa cambial; estabelecida pelo Sr. Dr. Como bem diz o sabio representa. ri te do 
Joaq_uim Múrtinho e ·deduzida, scientifica- Rio Gr·ande do Norte-, «as leis exp1•essas por 
mente, pelo distincto representante drJ Rio fór'mulas, mesmo no::; casos naturaes, muitas 
Grande do Norte, Dr .. Pel'eira. R.eis: qua.ndo voze::; só são verdadeiras dentro do certos 
ella não exprima o valor exacto da taxa. limite~ , enke os quaes satisfazem, comple
cambial em funcção do valor em ouro da tamcnte, as nossas necessidades». 
exportação e da quantidade de papel-moeda Digo eu, ainda, quo taes fórmulas s~o de
circulante, fornecel'á. indic.~cõe.~ pt•eciosas duzidas de accordo com a successão de certa 
com re3peito aos factores da crise fina.nccim ot>dmn de phenomenos . observados, que não 
actual e de outras por que tenha d) passal' respondem, quem sa.11e? á acç3,o perma
o paiz, acclarando o caminho a >Juguir para. nente de for•ça unica, sim á resultante de 
debella.l-as, suggerindo os meios de acçã.o muitas, cuja natureza intima, a incensi,Jade 
efficaz contra as suas causas presentes on e a direcção escapam aos nossos conheci-
remotas. . mentos actuaes. 

A' luz desta principio,examinei a expressão Por consegúinte, as fórmulas concernen-
atralytica da lei, bem como a geometrica, te::; ás lei.s ;ociaes, que regem phenomenos 
representada pelas curvas traçadas sobro complicadls~imos, estão sujeitas, por maio
perpendicularo~ relativas á quantidade do ria. de razão, a estreitos limites entre os 
papel-moeda em circulação e ao valor em quaes possam ser verificadas. 
ouro e em papel da exportação, ficarido,devo No caso particulal' da fórmula que dis-
confessal-o, bastante impressionado com a cuto-
« coincidencia da curva que, no pe1·iodo de Valor ouro da exp. X 27 
1.890 a 1898, 1·epresenta o papel em ci1·culaçtío taxa cambíal 
com a cttr1la do 1lalor, em papel-moeda, da Pa.pel em circulaçã~ 
exportação». vê-se quo só entre os limites de O a 27 di-
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nheiL·os ella. pôde fornecol' ru.mltados que se incompletas, não se lhes deve debitar -a culpa; 
approximem da taxa cambial média ,em visto como representam, ana 1yticamente, as 
da.do período. lei . .; e os princípios, conformo foram ellas 

De facto, si o valor onro da expoi•tação se estabelecidas e elles concebidos ou deduzido.3. 
tornar infinito, conservando-se constante a Asstm é que, si houve erro de observação, 
quantidade de papel-moeda em circulação, si houve paraloglsmo em considerar-se a 
a taxa carribi.al será igual ao infinito, o que' taxa cambial como funcçã.o das quantidades 
é um absurdo. - vai'Íaveis-valor our11 dct exp ~>rtação e papel-

Si o valor ouro da expol'tação se conservar, moeda circulante- que se levem taes' dos
pelo contrario, constante e a quantidade de vios á conta dos formuladores da lei e não 
papel-moe•Ja circulan~e so reduzir a zero, a · dos algarismos ou . symbolos que traduzem, 
taxa cambial ainda será igual ao infinito clara e precisn.mente, todas as suas cons3-
( 8 ), outro absurdo. quencias. . 

Si o primeiro valor se annullar ou si o sr.- Raciocinemos, portanto, sobre os diversos 
gundo (papel-moeda), emquanto aquelle ~.e valores da taxa cambial, em funcção dos 
conserva constante, attinge ao infinito, a dous factores, mais de uma vez alludidos. 
taxa cambial-será igual a zero (O), o que é Como se sabe, o nosso mil réis, depois da 
racional. . ultima reforma monetaria, vale 27 pence 

Si o valor óuro da exportação for igual ao 27 - · 
do papel-moeda circulante, a taxa cambial ou -- da libra. esterlina ; este é ·o seu 
seeá igu~ü a 27 dinheiros por mil réis. 240 

Si aquelle valor é duplicado, tl'iplicado padrão, o seu typo official. 
ou decuplado, etc., em relação a este, que Si a garantia do papel-moeda circulante 
se conserva constante, ou se reduz á metade, está no valol' ouro da producção, salvo a 
[L terça ou decima parte 4aquelle, ·que per- parte correilpondente a factores de 2a e 3:1. _ 
manece estacionario, a taxa cambiab é igual ordem, que pódom ser, na opinião do illustre 
a27X2, (.54 dinheiros), 27X3 (81. dinhei?·os), deductor da fórmula., representadas por um 
27x10, ( 270 dinhei1·os) etc. . coefficiente A, ora nngativo, or,t positivo, 

Afórmula não d:i valor negativo para ;_t que a mesma .fórmula corrija, é claro que 
tnr~ c<tmbial; si esta fosse igual a-l,-2, todo o valor p1ra a taxa cambial, excedente 
-3 ... ,-lO, etc., indicaria que o .portador de 27 dinheiros, não se deve lev<1r em 
dc·uma cctlula. do 1$ doviu. dar 1, 3 ... , ou 10 conta, porquanto, o nosso rnil rfHs-papel só 
dinhcil•os a quem lhe fizesse o favor de ac- precisa que se lhe ga1·anta o vato1· official que · 
coitu,l-a. . lhe foi arbitrado, isto é, 27 dinhei1·os. 

Fôra o signa.l evidon to de q qe u, deprecia- E' absurda a t:txa cambial superior a 27 
ção dry papel de curso forçado attingira a tal dinherros, a não ser uma diminuta fl'acçã.o 
po11to q 110 era preciso pagar um Ú'cte, em que represente o agio do ouro, ou antes, o 
om•o, a quem se incumbisse de transportal' freto e seguro de~te do uma pr·aça commor
c u·ga. tão suja e sem valot•! ciu.l ,a outra, de que é devedora; agio que, 

Como explicar os absu!'dos decorrentes da entre nó.~, se confundo, erradamente, com a 
discussão da formula '? Facilmcme : os sym- depro.:iação do papel convencional: já tive
bolos arithmeticos e algebt•icos exprimem, mos cambio artificial do mais de 27 dinheil•os, 
com a maxima fidelidade, os factos do espírito o quo nã.o destrüo o argumento supra, visto a 
ou da materia a quo são applicados, assigi.a- pequena elevação acim:t <lo par. 
lando todas as variações dependentes das O absurdo, port.anto,do dar (t fórmul~ taxa 
circumstancias que puderam ser ob.-.;crvàdas cambial superior a 27 não annulla a impor-
o precisadas. ta.ncia da. lei Murtinho, a qual, sendo o:'lta-

Como acabei de affirmar, as fôrmulas não ·lJolecida para os lirnites de O a 27 dinhei
coreespondem, exactamente, às leis naturae:> ros, não se póde verificar fóra de. tacs limi-
ou sociaes de que são, com tudo, a expressão tes. · 
anàlytica, assim como as curvas o sã.o a geo- Os exem'plos citados pelo digno represen
metrica ; isto porque varias circumstancias tante do Rio Grande do Norbe-de varias leis 
que presidem á successão dos phenomenos, physicas, represen-tªdas por fórmulas, são 
alterando~a, escapam aos observadores ou inteira;mente acceitaveis. 
experimentadores emeritos, ·que se devem A formula empregada na determinação da 
contentar com as ·relações geraes que detor- altitude das montanhas só é -verd<:~deira deu
minam. tro dos limites da athmosphora, que c:'ltão a 

Os symbólos a.lgebricos ou arithmeticos, 70 ou 80 kilometros acima do nivel do mar, 
porém, interpeetam os factos do mundo phy- ou a 320 ou 340, segundo as observaçõ3s d~ 
sico ou socin.l, confurmo foram estudados. Lü1is. 
Si houve el'ro de observação ou de oxpo- Além de taes limites, isto é, quando a 
rienciu., si a a.nalyl;o ou a synthosc foram pressão for nullt~, não pódc ser applicu,da~ 
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Ilorque D (dista.ncia vertical entre os dous 
logal'es cuja diírerença de nivcl é procurailu.) 
se tol'na igual :to infinito. Mas, assim deveria 
acontecer ; vis!.o corno a fórmula de Lapl:tce 
foi deduzida. para. ser applica.da dentt•o da ca
mada aerea. que envolve o plan13ta, cuja. 
}lressão decresce das menores ás maiores alti
tudes até o vacuo,· ourle não me parece que 
cxistn.m cumes de montanhas, pur JJH1ÍI:! ele
vados quf\·sRja.m, sobre os quaes se possam 
fazer ob.>nrvaçõss barometricas . 

Si a fórmula, nos limites de Oa 27 diu~i
nheiros por mil réis, pócle fol'necor precio
sas. indicotções para a solução da actual crise 
cconomico-financeiea, vejamos quaes sã.o 
aqucllas que devem ser concretiza.cla...:;, ct•ite
rioso.mcn te,cm medidag pl'Omptas c efflcn.zes. 

Não sendo individualista á outrance, como 
o Sr . Ministro da Fa.zendrt, entendo qu0 ao 
·Estado, exp1·assao sitp1·cma da· 'u.lçc"io, na 
phrase precisa de LCl'Oy-Bea.ulieu. não ca.be 
sómente a missão 1>rimordia.l de tnil.nter a. .in
tegridade do pai~ e a pa.z no intc1•ior ;· penso 

· que elle deve promover o augmcnto da ri
·qu:·.za. publica,abrindo novas fonte:~ de renda, 
modia.ntc intorvonçã.o op.portuna e crite-
riosa. · 

Essa intct·venção p:1l'oce-me pt•oficLta c nc
ccssm·ia, sobi·otudo em paizes novos. como 
o Bt•azil, dotado . .:; de immensas riquezas in
o:.ploradm:l c de diminata }>opul:tÇ'.ão, disper8<1 
·por vo.stissímo terl'itol'io,onde cxi~torn locJ.li
dt•llo.-; sitfLS a distu.néia. ele :lOO OI}- maü; la&'uas 
dos gra.ndí>S centros commercw.es e poorcs 
de boas vias de communica.ções, facilita.do:·as 
de tmn:;porte ra.piuo,o. preço mOilico,dos pro
duetos a.gricola:; e indu~tríu.es; propriamente 
ditos. : · 

'!'aos pldzes co.t·ecem mais da. acção intcl~ 
ligentn o prompta do Est<\do e p•·ccisa.m, 
como muito bom disse o nobre Deputado por 
Sm·gipe. D.t·. F<.LUSto Cardoso, de mn.ior·quan
tith~do ck meio cit·culantc do q,ue a oxigich\ 
pel<t lngl;1tm·t·1L, u. FI'<Lnç<~. os E!:itados Unido.{ 
lio Nor·te o ou'tt'a.s n;wionu.lid<Ltios cut·opt"~as 
o iLfnel'iciLlllt..'i, ontlc o commcrcio t~ttiugiu 
o muximo llo.r;envolvimcnto, gra.ças aos 
moío~ c pl'IJCCSsos rio que rlispõo c faz uso, 
como as clearing-houscs, p11m se rlfLl' vid<L c 

. actividado intensa., sem g1·a.ndn dispmvlio rlo 
moeria. · - · 

Entrot.auto, ·a. cit·cula.~.:ão fidncial'ia. - rh 
França c dos gsta.dos tinido~ é supci'Íol', 
pe1· capi!a., i:l. do pu.pel-moeda convencion .ü do 
Brazil, como é facil de veríficar. 

Na. propria. Republie<\. Argentina a quota 
do papel-moeda. por ho.bita.ute. é maior que 
a do papel br;:~.zileiro . Na se~ii.o de 23 do 
uuLuul'u de 1807, d is::Je o lutmildc or<tdor, 
discutindo u Orc;amení;o <la F<Lzcnda.: 

«Vê' a Cama1·a que as nossas condições fi.tl an
ceirci..S ncio [ort~m, nao sao mais temerosct.S tlo 

que aqttcllas em qtte se viu a possante Repu
blica do· Pmtu , cuja por ~~laçüa mal 'at!inge a 
4. 000.000 de habitantes , cuj~ di·vída fe
der"/., cxclt1sive as garantias ferro-vim-ias, 
sobo a 999.217:381$069, ao pat·, ou cerca de 
250$ po1· habitante e cttja emiss1To de papel
moeda é represe,ttada po1· 300 milMes de pe
so~. ou. sejam 528 .840:000.~. par. Entrctantn, 
o B1·azil, segando o calculo do, 'l'ribuiwl tle 
Contas, de!Je 1.847 .042:987$002; calculadd 
a divida externa consotidada .i taxa camhial · 
de 27 dinhe1:1•os, ou sejam, approiYlimadamante; 
76$ per c<t_pita . -

A quotct do papel-moeda M!Jentino, por ha
bitante, é igual a 132$2:10, quando a do 
papel-moeda bmzileiro é apenas igual a 
.'19$575 .» 

Ahi está o qwmtttm, ~e·l" capita., do papel
moeda. argentino, 132$210, cmquanto quo 
entt'e nós mal toca. 39$575 para cada. ha.bi.,._ 
t.-1.nt.e; B· torlo~ sabem' que · essa florosMnto 
Republica. pl<~tina. possue potmlaçã.o mais 
densa que a do Bra.zil, ·melhores e mais 
abundantoo via.s de communicaçõas e outros 
r.ecursos_ de r:rnP. somos caren ~s para faci-
htu.r a permuta.. · .. · 

Eis a razão por q u:e não julgo cxcessi v a a 
massa de nosso pa]lel-moeda convencional, 
cuja omissão de 770. 00() : 000$ foi, segundo 
diz o Dt•. Vóigtl. Filho em seu alludiuo tra
balho. considerada. como necessal'Ía., pouco 
dcpóis da abulição, por mnitos estadistas do 
po.s:>a.do regimen, qua ndo as nossa.s t rans
acçõe.; commorciaes e o dispendio de moeda. 
pot• parte da Iavout·a. o ioduiltrias nascentes 
oram, incomp~Ha.volmente, menoJ•es do quo 
ha sido no dcocnnio l'epulJlica.no. 

Um n~gocia.nte dos sertões do Goyaz, ontlc 
oxistom povoados .a 300 e mais loguas ela 
primeira estação ferro·viaFia., que commer
coic com a.iJ praças de S. Paulo ou do Itio, 
e.;pcra, úut·anto mezes, a opportunidade do 
remetter, por mão segura, ;:s, impol'tancia do 
seu debito po.1•a. com os ostabolecimcntos 
Cl>mmm·ch.J.cs dos dons morca.dos :~Htlll idos . 

O .porta.Uo1· ·g<Lsta., viaja.udq, um ou nu~is 
mozcs, sobl'etudo si cmprehendo a. viagem 
na época das t\guas, quando os ribeil'ões e 
l'ibeil•os desprovidos do ponta, tra.osforman
do-se .oln r los caudalosos, negam vau mesmo . 
n.os mais 'a.trcvldos sertanejos . 

01';~, tl1n·antc todo .esse t empo, dous, t.t·cs , 
qml.t.ro ou seis mezes, o dinboil'o porm<~necc. 
AnthfHouradn~· mo1•to, sem desenvolver a pro
ducçãq, sem animar o conimercio . 

· Addicionem a impo1•ta.nCia. aSsim paraly
zo.da ás qua.ntia.'l eo.ee1•ra.das na.. burra dos 
capitalista.'l mmra.ri.os e ·ni~ sttcola do colono 
estrn.ngcüo, que, dia.· a dia, enc:\lüa. o resul-· 
ta.do, em papel, de seu t l'abalho, anhelando 
por melhor taxa cambiaL pa.ra vel-o, redu
zido á moeda metallica., seguir caminho . 
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da patria. quérida., e verão qual a enorme sBu:-> rancorosos adversuios e figa.daes ini
qua.ntidade-de pa.pel-rnocda pl'esa, escondi<i<1, migo: ; S. Ex. collim<wa., como todos que 
em desproveito do commercio, da lavoum, hão feito a J:~agnose precisa do mal quo fére, 
das industria.s~ da riquezl~ publica, afimü. fundo, o pa1z, a passagem da monocuitura 
(Apoiados.) . . para a polycultura, idéa que o humilde 

Por isso, entendo que, cumpridos o~ de- orack>r e muitos de seus dignos collegas de· 
veres impostos pelo furiding, não se deve in- fenderam, calorosamente, neste recinto ; 
cinerar uma cedula, sig_uel', de nosso meio idéa em prol da qual <~ imprensa indígena, 
circulante, cuja massa' se conservará con- bem orientada, facultára as suas columnas 
stante, até.que possamos entrar no rcgimen aos mais belloJ talentos quo meditam nos no
da moeda metallica ou do bilhete bancaria gocios publicas e sobre elles escrevem. 
convertivel em especie, papel moeda fidu· E não era safara o terreno onde cahiu a 
cia~·io, que alguns economistas tambem de- ~mente _a,bençoada ! As nos3as condições 
nominatn moeda papel, desideratum este que economico-ftnanceiras do hoje são, valha a. 
poderá ser condeguido mediante uma larga verdade,, superiores ás de dous annos a traz. 
operação de credito no exterior, facilitada c (Apoiados.) 
gp.rantJda pelo augménto de nossa pt>oducção Em meu Estado, como o attesta. a ultima. 
exportavel. mensagem de seu illustre presidente, Dr. 

E' preciso, porém, quo o Governo .continúe Silviauo Brandão, e em outros da Republica; 
a agir com ftrmeza no sentido de· ser facili- a producção de cereaes e de v:,trios artigos 
tada a tntroducção nos mercados estrangeiros de primeira necesi!idade augmontou extra
do nosso café, assucar e outros artigos que Ol'dinaria.mente, facilitando a vida das classes 
podemos produzir com vantagem e sem o meno.s favorecidas da fortuna e evitando a 
menor receio -de competencia ; augmentar o exportação, em ouro, de milhares de conto~, 
consumo, não por causa da·enorme baixa do que iam enriquecer a Argentina. e outras 
p1•eço, como está acontecendo quanto ao nações do mundo ciyilizarlo, á. custa. de nosso 
café, mas em vir·tude de -co{lcessões tari- labor -e da depreciilçã.o cre.~:cente do. nosso 
farias reciprocas: ois a que.~tão a resolver-se papel-moeda, resultante di~ maior procura· 
e que f9i abordada, V<üentcmente, pelo Sr. de cambiae3. · · 
Ministro da Fazenda. 

A attitude de S. Ex:, energica, mas cri- O SR. ALFREDO PINTo-Apoiado. 
teriosa, na solução do melindroso. problema. O SR. RoDOLPHO PAIXÃO -O intuito do 
relativo á diminuição do forte imposto de Sr. Ministro da Fazenda não era, portanto, 
entrad<t do café na Fl'anÇ::., e na Italia, é. a reduzir a .:;ero a producçTw oxportavel de. 
sua brilhante aefcsa, a resposta ct1bal, esma- sua patria, sim augmental-a, melhorãndo-a 
gad9m ás · accusa.çõos amargas . e injustas pela polycultur~ : :-Jó não enxerga isto quem 
d<tqueUes que. proclamam a sua guerra á analyza os seus actos ateavez do prisma _de 
produ)ção nacional. facetas obscurechl<tS pelo odio ou paixão pm•-

-Senhores, quem poderá affirmar, . de boa tidaria ! · , 
fé, que o Sr. Dr. Joaquim· Murtinho seja O problema, como já di:-Jse, res)une-se no 
tã.o pouco patriota, desorientado- e despro- auxilio criterioso e opportuno do E~tadó,
vido de cõnhecimentos economicos vul- com oftm de <1ugmentar a producção pela 
gares, que prégue, por maldado ou ignoran- polycultura, e melhorar-lho, sobt•emodo, a 
cia, o unniquUlamento ele nossa Pl'oducçãv qualidade. · 
cxpor·tavel e julgue estar n~lle a solução da O premio, disse uma verdade o illustre re
erise 1ln<tnceira quo ainrla ab<tte e atormenta presentante de Sergipe, ü optimo incentivo 
o l3razil !! para os lavradores o industriaes, pl'opria-

Como admittü· quo um cel'e1Jro, por mais -mente ditos;·õ iucu Estado o tem cmproga.do, 
pobre que seja de senso corutnum, concob<~ e vantajosamente, para. animar a vHi e vini
aborte semelhante idéa ? Não é S. Ex., por- cultma. Toda. via, ha outros meios officas~ ~ 
ventura, uma intollectualidade de escol, d~ts sissimos, como sejam a isençito do impostos 
mais possantes de nossa patria, que -tamanltas ·para os machinismos, insl;rumentos e uten- _ 
provas tem dado de swa ra1•a competcncia. sili.os destinados ã. lavoma (apoiados) c para. 
em variados assumptos -? · todos os anirnacs de cria quo venham me-

S. Ex., aconselhando que se diminuísse a lhorar .·as raças indigena.s ; frete barato nas 
producção do café, que esbva absorvendo ferro-via.sdo Estado, ou paeticulares,e gra
toda a força-viva de IJ.OSsos lavra.dores, sem tuito nas mesmas vias e nas de navegação 
compensm• os· grandes esforços por elles marltima ou fluvial, subvencionadas p'elo 
desenvolvidos, o dispendio do vigor de suas gsta:do, pal'a os allndidos anima.es de cria; 
terras e do capital -accumulado á custa;, professore3 ambulantes 1)a1·a o ensino pratico 
muitas vezes, de enormos sacl'iftcios, vis~va do fabrico do toda a ospecie de lacticinios, 
ol.'ltro fim que não este que lhe attrihucm os etc., etc. 
. ·-
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A União não })erdcrá com a isençã.o dos 
impostos a que me refiro e nem o,; Esta.dos 
com a despeza. proveniente da cxecuç~ão d<LS 
medida,s que lembro, pois que·o d.íspendio 
de hoje redundará no inunomo lucro de 
amanhã. . _ 

Em meu Estado,e creio que no de S. Paúlo, 
osta lm sido a sabia intuiç~ão dos poderes 
a que competem a decret"çào e pratica das 
medidas tendentes ao augmento o melhol'ia 
da producção, as· quaes vão produzlnd_o bons 
resultados. 

0 SR. BuENO DE ANDRADA-O governo d 
S. Paulo tem auxiliado a lavoura, principal
mente na introducção de braços. 

0 SR. RODOLPHO PAIXÃO-A formula, por
tanto, pólle fornecer indicações preciosas em 
dado momento ; clla ni\0 é absurda dentro 
dos limites de O u. 27 dinheiros, para os 

. quaes foi estabelecida. Como já. disse, o 
valor do nosso mil réis papel foi flxado em 
27 dinheiros, este é o seu padrão, que precisa 

·de ser mantido. _ 
EUa não fornece valor negativo para a 

taxa cambial, mas póde fornecei-os positivos 
de 27 ao infinito (oo ), que devem ser despre
za,dos, porquanto vão além da garantia ne" 
cessaria ao nosso mH réis papel, o qual, por 
lei, vale só mente 27 dinheiros ou pence. 

· As curvasrepresentativas da evolução elos 
diversós phenomenos financeiros, na ph1•ase 

· do deductor da ~ormula, ora se approximam 
or<\ se afastam, ora quasi que coincidem, 
conformP acontece quanto áquella relativa 
ao papel em circulação no periqdo de 1890 a 
1898, e a do valor, em papel-rrioeda, da ex-
JlOrt:.tção. . . 

Os afastamentos, as discrepancias siLo 
devidos a factores diversos, que não enti·am 
na formula, mas que influem, neces.::aria
mente, sobre o valor da taxa cambial, entre 
os quaes o da importação, que é de subida 
importancia, segundo penso. Augmentando 
a importação, augmentará, proporcional
mente, a procura de cambiaes, de~cer<"L, por 
conseguinte, a taxa c<J.mbial, em obediencia 'á 
lei da offerta o da peocura, á lei carateris
tica, á lei basica da economia lJolitica, sem 
a qual esta sciencia não passaria de uma ag
glorrieração de factos desconnexos, . sem 
relações intimas conuuccntes á precisão dos 
phenomenos que ella. estuda. 

Façamos, pois, cresceJ' o valor ouro da 
expor .a<:ão, de modo a corresponder ao dis
pandio · de moeda com a importação, ao pa
gamento, em dià, dos juros de nossa diYida, 
ao serviço de resgate c garantias c á perda 
de valiosos capitaes que emigram, annual
mente ; afim de chegarmos, conservando 
constante a massa existente de papel indis
pen:3avel ás nossas tl·ansacções, u,o valor 

pae, mais ou menos estave1, da taxa cé~m~ 
bial ; neste :pont') tenho estado sempre de 
accordo com o operoso e illustrado l'epresen
tante d{3 Santa. Catharina, Dr. P<),ula Ramos1 

cgte ora me honra com a sua audição. 
Eis ahi os motivos por que não julgo acer- · 

tado ô lançamento do emprestimo cogitado 
pelo sabio repeesentap.te do Rio Grande do 
Norte ; como n.rrancar ao commercío, la~ 
voura e industrias nascentes de um paiz 
c,m1o o no~so, quo sente faLta de 'meio cir
culante, a importancia enorme de 300 mil 
contos de réis ? Como pedil-a a um paiz 
novo, em cujo capital, que é o seu grande 
emporio commercial, os bancos não des
contam, actualmen1;c, nem a l o j o ao me.z e 
onde, no interio1·, os c:1.pita.listas e usurarfos 
de tocb a especie negam dinheiro a I ·1/2 ou 
a 2 ·0 I o, mesmo com boas garantias ~ 

0 SR. PAULA RAMOS-Sim, senhor, é um 
bello argumento. • 

0 S~. RODOLPllO PAIXÃo-Senhores, está.· 
me parecendo que, ell'ectuado o emprestimo, 
ainda mesmo que cntrassemos ntJ regimen 
da moeda metallica ou do bilhete bancario 
converti rel, á. vista e :~o portadol', teria mos 
úe recorrer á nova mnisflão de papel-moedn 
convencional, de valor Jicticio, o que fôra, 
não resta duvida, mal maior. · .. -

Mas, pergunto cu, retirar da cir ~ IIJ .ç~ão 
e>ses 300 mil contos de t•éis, não é agb ·; ,· ar 
as dUI'as condições da vidi1 :•.ctuc;tl ~ · 

Si nenhum negocio póde a gente hoje em
prehender no interior, mesmo a juros onze
n n.rios,. como derivar para os cofres do The
souro, o dahi p:tra as fornalhas da Alfan
dega, o pouco dinheii·o que por lá de quando 
em vez <'.pparece 1 

Não seria, com tal medida, provocar 
uma crise monetaria temerosa, que tor
narií1 aguda, üe mais, a econoinico-finan
ceira que ora assoberba o paiz ~ 

O SR. RoDOLPHo ABREU - Crise que já 
está na praça! - c . 

O Sn.. Ronor.PJIO PAixÃo - Diz o meu H
lustre colloga, autor do projecto : 

« Este em.p1·estimo nci'o póde deú-car de ter 
g1·ande acceitaçao ; elle d patriotico e .luc?-a
liuo, pois gue pela ?"eti?·ada elo papel, sendo 
obtida a eleuaçtío do cambio, quem emprestar 
um conto de nJis, emprestando pouco mais de 
50 libras, no fim de pouco tempo terd mais 
de 90 libras.» . 

E' verdade que nas capitaes, ou nos cen .... 
tros conuuercia.es de alguma importancb, o 
pt•cço dos gcneros, mesmo nacionaes, va
ria.m com o cambio-; nos sertões do Braz i!, 
porém, aonde não chegam, siquer mensal
mente, noticias a res11eito do regula<lor do 
põder liberatorio do papel-moeda de curso. 
for~~ado, tal loi não se observa. 
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· Os generos importld,_os do estrangeiro 
são vendidos, Ol'dina.riamente, conforme o 
:seu custo nos mercados onde foram adqui, 

. l'idos e soffreram a in.fl.uencia da taxa cam
bial; emquanto que os nacionaos obedecem, 

· tã.o sómente~ á lei da offerta e da procul'a : 
si ha abundancia de milho, arroz, etc., 
estes cereaes são vendidos por paixo preço ; 

· si, pelo contrai'io, ha carencia, são elles 
vend.idos por preços elevados, mesmo exor
bitantes. 

lavoura, commercio e demais industrias sãG 
as mesmas, quiçá péiore.:>. 

Não ha dinheiro no inter·iol', e até nas 
grandes p1•aças do littoral, sufficiente para 
:1s ne~essidades palpitantes do povo. A re
tracçao do credito continüa extraordinaria. e 
alarmante ; os bancos evitam qua.esquer 
operações, po1• mais garantidas que sejam, 
e cuidam, apenas, de encher as suas caixas 
com as cedulas do papel depreciado, que che
gam ás mãos de seus avidos thesoureiros. 

De facto, ·senhores, como ha de um nego· Nada. aconselha, portanto, maior queima 
· ciante dos sol'tões de Goyaz,da Boa Vista,p:>r do papel convencional, de curso forçado, que . 
exemplo, que estia centenas de leguas da é, como já disse algures, a nossa moed<l! 

· cn,pitaJ daquelle remoto Estado, conhecer· unica. (Ha apartes) • 
. as oscillações diarias do cambio, ou mesmo Outl'os paizes, mais ricos e adeantados do 
a sua t.axa média mensal, de modo a regular que o nos::;o, possuem, per capita, massa de 
o preço dos a.rtigos quo vende ou compra 1 meio circulant(' superior á que temos ; e 

. todos sabem que elles, cujas instituições 
· U:~r Sa. DEPUTADO dá um aparte. bancarias attingiram o ma:x:imo desenvolvi-
O Sa. Ro:boLPHo PAIXÃo-Quanto aos ge- mento, carecem de men01• somma de moeda. 

· neros do paiz, não influe, ou, si Lnflue, é com do que aquelles em que a pobreza de capital, 
muita morosidade e impercepGivelmente. exten,;ão do terl'itorto, cm·encia de boas 
Em men Estado, que não é dos mais longi- via"l de communicações terrestres, fluviaes 

, quos, ha municipios proximos dos estações ou marítimas, ignorancia e rotina dos habi-
1"erro-viarias onde o toucinho foi vendido a tantes oppõem tortos entraves á.s rodas do 
6$ e 7$ a aeroba, emquanto o cambio peram- seu progresso, á su,a vida commercial: onde, 

· ·bulava pelas cas:ts ínfimas de 6 e 7 di- por conseguinte, a superalmndancia dé meio 
nheiros. circulante, embora depreciado~ O que ouvi-

O nobre Deputado que me honrou com o mosé um clamor geral e incessante, moti
- seu aparte póde ficar certo de que nos . ser- vado. pela escassez de dinheiro, o qual se não 
tões o regulador dos preços não é o cambio, obtem, seque~·. á custa de premios ·jud:ti-

• sim a lei da oiferta e da prócura ; contra cos ! 
f<J.ctJs não ha argumentos ! Sou, pelas razõe.':! · expostas, apologista. 

Pergunto ainda : ::t que typo se poderia acerrimo do fundo de garantia, sem que af
. obter o emprestimo de 300 mil contos, noje, fague, entretanto, a vaidosa pretenção de .••. 
'queos bancos nem descontam a 1 o/o ao - o SR. PÂULA RA:M:OS-V. Ex. encontr..a na . 
mez? mtroducção ao relatorio do Sr. Ministro da 

O Sa ÇmcrNATO BRAGA- Nem a 40 %. Fazenda o seguinte: elle diz que o maior mal 
. _ _ • 1 do gov~rno republicano foi gastar o fundo de 

. O Sa: RonoLPIIO PAIXAO Nem a 40 Y._. • garantia-o lastro em ouro. · 
· <hl-o o tllustre Deputado por S. Paulo, CUJa 
· opinião muito pesa em meu espir~to. Redu: O Sa. RoDOLPHO PAixÃo_.... ... de resolvet·~ 
: zida n, massa de papel·moeda inconvertivel a assim, o magno problema. da conversibilí-
350 mil contos, quantia insuffi.ciente para as dade do nosso papel-moeda convencional,que 
transacções do paiz, voltar-se-ha. .á nova preoccupára os mí1iores estadistas do ex-im

. . emissão do mesmo papel, si não . se quizer perio e as notabilidades financeiras e finan
estancar, de vez, a prooucção, aniquilar o cistas da jovem 1•epublica; em todo o casG., 
commercio e as industrias e reduzir a pouco suggiro a idéa, que será, estou certo, a.pt•o

. mais de nada as rendas publicas e parti- veitada pelos mestres no assumpto e que 

. culare3. pôde ser concl'etizada no seguinte projecto 
A solução do problema mpnetario não está, de lei: . . · _, 

portanto, pa incinera.çã.o do papel-moeda; Art. 1°- O fundo de resgate fica incor-
. salvo melhor juizo, pois que nã.o passo de porado ao de garantia do papel-moeda em 
. simples amado1• em finanças. circulação, creado pela lei n. 581, de 20 de 

OS M _ _ N- . rece julho de 1899. · 
a. A1:RINI~..- ao pa · Art. 20-E' mantida para o· fundo de ga-

0 Sa. PENIDO FILHo- Amador de finõ rantia a totalidade dos recursos creados pelos 
-quilate. · . arts: 1° e 2° da referida lei n. 581, de 20 de 

O Sa. R m:>r.PHO PA.IXAO- ·As circum- julho de 1899. . . . 
'stancias financeh·as do Estado são hoje me- Art. 3°- O Gove1•no não poderá distrahir, 
.lhores que o eram o anno passado, 1uas as da sob qua.esquer pretextos, importancia algu-. 

Camara Vol. V 
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ma do capital e juros do fundo de garantia, 
o qua.l ê destinado <i conversão do papel
moeda cil·culante, quando o seu valor, em 
ouro, fôr egual, ao menos,á metade do valor 
oorrespondente a.o mesmo papel-moeda, ao 
cambio de 24 pence po1· mil réis. 

A1·t. 4° -Revogam-se as disposiçõe;; em 
contl'a1•io. 

A meu ver, o fundo de garantia é s::tgrado; 
o Governo não pódo bulir ne,.;:-:;e deposito em 
om•o, destinado li valcwização do meio 
circulante. 

0 Sn.. FAUS'l'O CARDOSo-Podei·, póde; não 
deve. 

O .SR. RoDoLrno PAixÃo-Sim. nã.o deve: 
porque·tudo se pôde fazer contrit disposições 
expressas ou implicita.; da lei. 

O SR. MALAQUIAS GoNÇAL YES - Tudo se 
póde fazer: ainda bem que V. Ex. o diz! 

O SR. RoDOLPIIo PAIXÃO - Analy:;ando a, 
},lroposta da receita, pa1·a o exercício vin
douro, apresentada ao Chefe do Poder Ex
ecutivo pelo Sr. :Ministro da Fazenda, vê-se 
que os fundos de resgate e g<:wantia serão 
asilim dotados : 

F'u1ido de 1·csgate 

Verba consignada no orça
mento da receit~ pa1·a o 
exercicio de 1902, p<tpel. .. 

Saldo disponível. ........•• 
2.920:000$000 

22.043:651$000 

Somm:a., •......• ,. 24.963:G51$QOO, 
ou sejam ~ 1.09.2.166-l-4, -ho c::tmbio de 
10 l{~ pence. 

Fundo de garantia 

Verba, em ouro, consignada 
para o citado ~xercici~.. 8.356 :6G6$667-

Quota do 1:\~tldo disponíveL 
ouro ................ , . .. 664: 8.28$420 

9.021:4958087' 
ou sejam S 1.014.905-6, ao me:lmo cambio do 
10 l/2 pence por mil reis. 

Total dos dons fundos em libras esterlinas 
2.107.071-7-4. . 

Destinando-se, ap3nas, 1.500.0)0 libras 
para o fundo de garantia e ex~inguindo-se o 
de resgate, haverá, no futuro exercício, uma 
sobra de saldo disponível, que prevê o Sr. 
Ministro da FazeJda, na importancia. de 
f:, 607.071-7-4, ou sejam 13.875:835$556, 
em papel, ao cambio de 10 1/2 pence, que 
poderão ser applicados em auxHios á lavou
ra e industrias nacionaes. 

Ora, baixando-se o padrão a 24 pence por 
mil réis e SLtppondo-se que a massa de :pa-

pel-moeda em circulação, deduzida a im
portancia de 6.552:121$611, que deve aindtt.• 
ser incinerada por conta do funding, se con
serve constante (llypothese desfa v ora vel aos: 
meus calculos ), teremos, desta data a 15 
annos, 682.05!3:486$:389, de papel-moeda in .. 
convertivel, ou sejam ~ 68.205.648-7-4. 
ao cambio de 24 pence por mil réis. Desde, 
que o encaixe metallico attinj11 a metade des
sa importancia, ou sejam ~ 34.10.2.824-3·12, 
decretar-se·lla a conversão do papel-moeda,. 
passando-~e sem abalo8 ou pe1•turbações eco
nomicas, do regimen do_ curso forçado ao d(\ 
bilhete conversivel, no prazo de 20 a 22 an
nos, que não é exaggorado. 

Será audacioso ou inexectuivel o plano pro-· 
posto? Não o reputo como tal. Decretada ao. 
conversibilidade do meio circulante, valo-· 
rizado o papel de curso forçado, que pas:>a a 
adq_uirü• o característico do verdadeiro 
papel fiduciario ou de curso legal, não é 
crivei q_ue elle appareça. ao troco, por moeda.. 
ouro, em im:portancia superior á metade de 
seu valor, ao cambio alludido de 24 pene e. 

Porque não poderá o Thesouro emittir, no. 
duplo do encaixe metallico, bilhetes, conver
síveis á vista e ao portador, quando ha bancos--. 
na Europa que o teem feib no triplo do·. 
mesmo encaixe ? 

Todavia, si tal emissão é perigosa, decrete
se a operação financeira, logo que o funde>, 
de garantia seja igual a . 2/3 do valor do. 
papel-moeda em circulação, ao cambio de 24. 
dinheiros; o que se conseguirá fazer no. 
prazo de. 30 annos, ou menos, período de 
tempo nlativamente curto na vida das. 
nações .. 

A quebra do padrão monetario, ou are-·· 
ducção do valor nominal de mil réis a 24 · 
pence, dará, convém dizel-o, o prejuizo cle 
tres pence aos :possuidores de títulos da 
divida publica interna e aos portadores de. 
cedulas do papel-moeda de curso forçado, si, 
porventura, na. época ·da conversão deste, o. 
cambio estiver a 27, o que me não parece· 
provavel. Es.,e prejuizo, entretanto, sendo 
bastante inferior ao q_ue resulta da baixa. do. 
cambio a oito, seis ou cinco :psnce e as suas. 
continuas oscillações, não tornará a medida. 
que ora lembro antipathica ao :paiz, o qu<1L 
anhela pelo regimen da moeda-ouro, ou do 
bilhete conversi vel, à vista e n,o portador. 

Como se acaba de vm-, não entram nos 
meus calculos os juros do fundo de garantia. 
depositado em bancos estrangeiros, juros. 
estes cuja importancia accumulada, semes
tralmente, trará diminuição no prazo de 
tempo fixado para a conversão. 

Si o plano exposto executado fôr com ener-· 
gia, lealdade e firmeza, como o tem sido o 
do funding-loan, o Brazil passará ao regimen. 
d1. conversibilidade do actual meio cir--
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culante. sem abalos, sem perturbações de sua ctivo e interes:'lantc, respeito á industria as
vida economíco-financeira, produzidos pela sucareira: 
queima illirnitada do papel de curso forçado, «No que respeita a ou~ras industrias, em 
que, segundo penso, se não deve reduzi1· l870 a Argentina importou 22.000 toneladas 
mais. de assucar, não attingindo a producção do 

t · paiz a 1.000 toneladas. 
O SR. FAUSTO CARDoso-Pelo con rarw; De 1870 a 1880 a importação augmentou, 

deve-se restitui e ao meio circulante esse e, em 1880, attingiu a 30.000 tonelad~s ; o 
papel já queimado. commercio interno tinha tamhem sub1do a 

o SR. RonOLPHo PAixÃo-Não vou até lá 8.000 toneladas. 
-o que está feito, está feito ! E' u~ alvitre A importação estacioüara; mas em 1890 a 
que apresento, uma idéa despretencwsa que producção nacional alcançara 40.000 tone~ 
suggiro, a qual, qua,ndo nã'? sirva para c~usa ladas. 
alguma, patenteará aos vmdouro~ a_ mmha A importação baixou então, mas a pro
opinião, crronea, embora, mQs smcera, l'C· ducção subiu a 50.000 tGneladas em 1892 e 3. 
speito ao mais grave dos problem~s finan- 70.000 pouco depois. E!n 1895 havia ?l fa
ceiros que precisam de S3l' resolvtdos pela bricas de assucar no parz, com um cn.pital do 
nação brazileira. $52.417.984

1 
J?-0eda nacional. . · 

Póde ser que esteja enganado, pôde ser... Os maclumsmos emprogado.3 ;tmham a 
o SR. FAus1·o CARDoso- v. Ex. sabe forç:t -de 11.019 cavallos, v<tpor .. A capaci~ 

que na camaea lla partidarios dessa theoria. dade das usinas era de: toneladas de canna, 
que podiam ser espremidas em 24 horas, 

O SR. RonoLPHO PAIXÃO - ··.que labora 66.552; toneladas de a-,sucar que podiam ser 
em erro crasso, estou~ po~·ém, convenci~o ~e feitas, 4.445; hectolitros de alcool, l. 317. _ 
q~e a massa do meto ~1rculante ~.O.. Brazll Toneladas de assucar, espremidas em 1894, ~ · 
mo exc~de as suas palp_! cantes n~ce::Drdades · L 114.562. As.mcar produzido, 68.992 tone-

A mim me par~~~ .que a soluçao do pro-- ladas. Alcool, 9.2.461 hectolitros. 
blema da conversiblli~ade do. , . .;papel-moeda Em 1895 só foram exportadas 83 toneladas: 
pelo fundo E-e garantia scra melhor que em 1896, 22.02() toneladas ; em 1897, 41.734 
pelo fundo de-resgate. As cedulas .qu~ forem toneladas; em 1898, 20.819 toneladas; em 
incineradas devem logo ser subs~Itmda.<s por 1899, 26.701 toneladas; em l9GO, 15 .. 270 to
outras, de igual ':'"alor, que a~unentem. e neladas. 
fortaleçam o orgamsmo eco!lomtco do P~Iz, Em 1885 cada habitante consumia cinco 
evitando, deste modo, crises financeiras kilos de a:)Sucar por anno, e em 1897, 14 ki-
constantes e temerosas.: Sem lavoura, .sem los. · 
industrias, sem produ9çao, por .c?nsegui~te, A somma prodnzida pelo imposto de 
não haverá com~ercw que fa.cütte e am'?e assucar, deduzidos os pl'emios, foi: em 1897, 
a permuta por mero da m~eda-agente P,~m- $3.083.956, moeda nacional; _em 1898·, 
cipal de/todas ~s transt1.cço!3s: <.le onde \Irá, $ 1.389.529; em 1899, $2.706.815. 
então, o dinhe1ro ~1ecessar10 para as despe· ·· A somma total collectada em ISD9 foi de 
zas publicas e partt?ulares? . , $6.212.439, de modo q_ue os premios pago::1 

Vejamos agora st os argentmo~, em J:!1a- foram de $3.585.024. 
teria de protecção <.t lavour?- ~ mdustt•ut~. A producção ele ttssucttr em 1899 foi de 
procedem como nós, os beazllmros ultra-ge- 103.112.417 kilos e em 1898 de 79.431.044 
ne1·osos e desprendidos: kilos. 

A florescente Repnbllca do Prata a que me A .:trea, de canna de assucar plantada em 
tenho referido proJuzia, até _1870, assucar 1890 era de 25.670 hectal'es avaliada em. 
em quantidade inferior a v!nte e. duas :ezes $3.835.000 ouro, e em 190)' de 50.000 h-e
ao seu pequeno cons.umo; hoJe cu!tiva ac_annlt ctares, avaliada em $4.750.000, ouro. 
em grande escala e exporta ma_1s de 1::>.000 A saft•a para o anno de 1901 promette ser 
toneladas de product? saccharlilo, e, quem esplendida. 
sabe? até para localidades do ex~remo sul T1•ab::t.lh<tm actualmente 40 fabricas de 
do Brazil, o qua.1, antes de ser o pa1z do café, assucar e 10 importadores de assucar ; é 
fôra do assucar... quanto registram os livros da Repartição da 

o SR. FAUSTO CARnoso dá um aparte. Receita Interna..» . 
o SR. RonoLPHO PAíXÃo- ..• do algodão, Alli são protegidas to~as as industrtas, _ 

do fumo, etc. . entre as quaes a pastoril, a que nada se 
Em longo artigo publicado no Jornal do nega. _ . · . _ 

Cornmercio de 27 de junho deste anno, e que Par'?- nao fatigar a ·precwsa attençao .de -
reproduz uma noticia do Times sobre O En- meu~ 1llust~es e beneyo~entes co!legas, deixo c-: 
glish Directory and Argentine Cornme1·cial de ler um ~mpor~antiSSlmo proJectJ offe!e
Gu·ide, lê-se 0 topico seguinte, muito imtru- cido á cons1deraçao do. Congresso Argentmo 
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peló eminente gen~1·al J_ulio ~oca, n~ qual se 
estabelecem prem10s e 1sençoes de Imposto·;; 
para os exportadores de gado e se cuidam.de 
varias medidas concernentes ao assumpto, 

· projecto e3te que mandarei insePir em meu 
discurso. 

Eis o projecto: 
«Proyecto de Ley: 
El Senado e Câmara ele Diputados. etc: 
Art. l. o Serán exonerados de todo deracho 

ô ünpuesto nacional, mâ.ritimo, fluvial, ó 
de puerto, los buques (~ vapor que se ocupen 
en el transporte por mar de gann.do en pi<~, 
con destino al exterior, siemprc que . sus 
duênos ó ;wmadores demuenstrem: 

1. o Habe1· desembarcado el ganado en 
buenas condiciones de s:ünd y de transporte 
en los puertos ·de su destino; 

2. 0 Haber cumplido las leyes y regla
mentos nacionales que rijam el embaw1ue y 
transporte de ganado; 

3.• Que la mortalidad en los animales 
transportados por cada buque no ha ultra
passado la proporción que fijara 1)asar del 
cua.tro por ciento en el gana.do m~or y del 
uno por cicnto en el menor; 

4.• I-labor realizado el viaje en un término 
menor de veinticinco dias, cuand.o séa a 
puertos europóos, ó tlentr0 Jel plitzo que fijo 
el PoU.er Ejecutivo qua.ndo séa para otros 
puertos extl'anjeil'os. · 

Art. 2. o La tet•ciera condición ucl articulo 
a.ntel·ior se con üderar(t cuinpliua siempra 
que el proprietario ó arm.adOi' del buque 
quo se constituya. en assegurador del ganado 
que conduzca, por su precio real y mediante 
una prima quo no cxcetlerá del cuatro por 
ciento. 

Art. 3 .o La exoneración de tlcrc~hos ó im
puestos (L q uc se refiere e l a r ticulo lo s3rá 
aplicada, pur separado, á ca.da viaje em que 
se·lmy(l, conLI.ncido, por lo m~nos, doscicnhs 
cabezas do gimado mayo~· y mil de ganad.o 
monor, con sujeción á. las condiciones exigi
das en U.icto <trticulo; comprobado el cum
plimionto tle ésGas, se le devolverá al duêno 
·ó aJ•mll.~or cl importe de los menciona.dos im· 
puostos ó dorechos que hubiera p:1gado · f)U 
b.uque, al partir de pum·~os argentinos. 

Dicha, devolución se efectuará en la capital 
de la República, pt·evia presentación de un 
certificado, que será expedido en el puerto 
d'e destino, por los fnnciónarios que designe 
el Poder Ejecutivo y en el cual conste 
ha.be1·-se cumplido todos los requisitos del 
articulo 1 o, y deberâ. ser solicitada dentro de 
llis do; meses, contados desde la tormina
ción del viaje, transcm·rido cuyo plla.zo se 
perderá tolo derecho á ella. 

Art. 1. o A. demâ.s de la expresada exone
-ración de derechos ó impuestos, se concedran 

las prima.s que más adelante se c.~tahelecen 
á toda empresa, de tran~p ::n·te de ga.nado en 
pié con tle.~tino al extranjeiro, que se aju3te 
á las siguientes condiciones: 

La La cvnducción de gana.do se hará con 
arreglo á. las pres!:!ripcione.3 del <1rticulo pri-
mero fle e;gta ley. . -

2." La empresa tendr<t en servicio, cuando 
menos, cinc > lmques apropiado.;; pa1·a dicho 
transpol'te, cada uno de ellos con suficiente 
Gapacidad y cornodidad.f!s para conducir' tres
cientas . cabezas de ganado meno1·, por le 
menos. · 

Art. 5. o Todos los buques que la empre.3a 
ocupe en 31 transporte de ganado llevarán 
bandera argentina. , 

4.a La cual'ta parte. euando menos, de )a; 
tripulación de dicllos lmques, ser·á de naeio
nalida·.l argentina, y e~ gobier·no nacional 
podrá colocar, dentro de ese nümerv, una 
cantidad peop:..~rcitmal de pilotines, cadetes 
.ó aprendiced de maquinistas. 

5. a La empresa repatriarã gi·atuitamente 
los cap<ttaces y cuidadores de ga,nado que 
emplée, al rcgreso de cada viaje, siempre 
que ellos asi lo_ de.~éen. · 

6. a Le obligará á conceder una rebaja. 
minima de \Veinticinco por ciento sobre el 
precio ordinario de lo:3 pasaje.:; ,,de segunda y 
tel"cera cla':le á los immigrantes -pl'oced:mtes 
de Eurvpa. que lo solidtaren, hasta el nu
mero de cuatro mil de ésto3. 

7 ... Debará tener un directorio y su dom1-
micilio en li1 Republica. 

Art. 5. o Las prima~ .a que se r0fiere el 
articulo.antcrioi• seran, en los do:.; pdmeros 
anos,de t1•e3 p3.,;os, moneda nacional ($ 3 m/n) 
(5$288-cambio pa.r, ou 13$599, cambio de 
10 l/2 pence por mU réis) pot' .. câia cabeza 
de ganado mayor y de cíncuenta centav JS de 
la. misma moneda ($ 0.50 mjn) (881,4 réis
cambio par ou 2$266-ao cambio do lO 1/2 
pence por mu · réis) por cada cabeza de ga
nado mooor que se tt•ansporte, y serán li
quidaJ.as y abonadas al térinino de cada ano 
de explotación, previa comproba.ción do ha 
berse ·cumplido las condiciones esta.belocidM 
en el artículo precedente. 

Art. 6. o La tasJ de las primn.s podrá ser 
diminuída pJr el Puder Ejecutivo después 
de los dJ3 primerJs aí'iJs de vigencia do la 
presente ley, em las nuevas concessiones que 
otorgue. 

Art. 7. o Nioguna. concession podrá ser 
aoorJad:.t pJr un. termino mayor de cinco 
anos, ni podrán las primeras exceder de dos 
mil pesos,m~meda nacional, oro ·($.2000m/fí), 
3:525$500-ca.mbio par, ou 9:065$, cambio 
de lO 1/2 pence por mil réis) por cada viaje. 

Art. 8. o Las empresas a.creedvras á. las 
primas de que tratan los cuatro a.rticulos 
anteriores tendrán la pre-rerencia para el 
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transporto de las cargas del gobiemo na
cina. · 

«Hectares cultivados- 4.835.620, (sejam 
m2 

Entro dos ó m<'ls huques de distintas em
presâs, se pref'erir{L al que ofrezca condn
cirlas em mejores condiciones de sogur:idad, 

1.343,2 leguas de 6000, ou 1.065.270,36 a.l
queires- d!:L48.m2 400); a saber: 

de rapidez y de fiete. Si éstos fuesen iguales, Arvoredos .............•. 
se efet:tuará un prorratéo dela carga á trans- Cereaes ......•......... 
:pb. ortar, :proporcional com el tonelaje de los Legumes ..............• 
uques que se ofrezcan. Alfafa. , ......•......... 

Art. 9. 0 Toda a persona ó sociedad com- Canna .............•...• 
mercial que acredite haber exportado de la Fumo ........•........• 
Republica. Argentü:ta à los puertos que se Algodão ............... . 
expresan {L continuación, y en las condiciones Diversas culturas ..•...• 
que el articulo primero determina,doscientas Gado 
cahezas de gana,do major ó mil de ganado 
menor, cuando_menos, tendrâ derecho á una 
prima de exportación,· según la escala, si
gu~cnte: 

A puertos del Africa meridional, dos pesos• 
moneda nacional oro ($ 2m;n, 3$526-cambio 
par, ou 9$066, cambio }e lO l/2 pence por 

Vaccum ........ -.......•.....• 
Cavalla.r .....................• 
Muar ............. , .......•.• 
·Lanigero .................... . 
Suíno ................•........ 

Total ...•....•.......••• 

Hectares 
204.222 

3.735.763 
23.559 

713.091. 
61.273 
15.795 

879 
81.038 

·Cabeças 

21.701.526 
4.446.859 

483.369 
74.379.5S2 

652.766 

101.664.082 mil reis) por cada cabeza de ganado mayor 
-y cincuema centavos de la misma moneda Lê-se, ainda, na citada brochura,a paginas 

($ o.som;n, 861,4 reis-cambio par,ou 2$267 188 e seguintes·: 
-cambio de lO 1/2 pence por mil reis) por «La cana de azúcm·. El censo nacional 
ca~a cabeza de ganado menor. ·acusa um número de 55.469 hectareas plan-

A puertos del continente européo, cuatro tadas con cana de azúcar en 1895. Con·un 
pesos moneda nacional, oro($ 401 jn, 7$05l- rendimiento medio de 35.000 ks. -por 
cámbío par, ou 18$132, cambio de 10 I/2 hocta.rea, se tiene un total de 1.941.415 to
pen ce por mil réis, y un peso de la misma ne1adas que representan 135.000 toneladas 
moneda respectivamente. . de az~car, siendo que el consumo interno 

Art. 10. La l)rimade que trata el articulo (o ~e1ph~ é meu, no pasa de 9~.000 tono-
anterior se otorgará unicamente (L las prí- la~as ala.no.. . 
meras diez mil cabeza.s de ganado mayor 6 ~odo el azucar Importado Qn los Estados 
cincucn ta mil de gana do menor que séan Un:r~os em 1896 costa~<:" . e o . ese mercado 
introducidas por 11m mismo puerto 0,4.'...., pesos-oro los lO h.llos,m10ntras que el 

. ' . · . ' · ·. .

1 

azuca.r de Tucumao,puesta en Buenos Aires, 
Art. 11. El Poder EJecuttvo detcrn~mar<L costaba 1,05 pesos-oro los lO kilos (l$851, ao 

los _puoPtos pol' t~onde. cloba hacer-~.e la. 1nteo- par ou 4$75\J, ao cambio de I O 1 ;2 pence). 
duCión y los funcronarlos J: f?rmahdades quo Estas ccmsas esplican suficientemente por
h~~ de act·edrtar el complnmento de las con· que} el precio de la. cana bajó de 22 a 4 pesos 
tltcwnes rtnc la pt·esoJlto loy estabelece. la tonelada., on el curto tempo de cuatro 

Art. 12. CumuJlittllCSe <Ü Pod.ol···Ejecutivo. anos. 
-Emilia Fras. » ·• · La indus~eia azucareira, se ha radicado en 

Isto l'a.z o Governo da Ropnblica .\rg-enti- Tucuman, é.~ decir, . ú una distancia de 
na.,. onde a c::~tn.tistiea do gado e ot·ganiz:LrhL 1.000 kilometros de los grandes cientros de 
com pr·ecisã.o, o que não a.contece entre nó:!, consumo y de los punt-Js de embarque. 
visto ligarmos pouco ou nenhum apt•oço Las causas do este llecho son muy noto~ 
aos dados da «Sciencía dos factos sociaes rias. 
oxpre~sos por algarismos», segundo a defini- En Corrientes, el Chaco y Formosa el cul-
ção de More<1u de Jonnes. tivo do la cana ofrece iguale,:; ó superio-

Devido á gentileza do iB.ustre Deputado r2s <í. los d,e Tucuman, los fietes podl'ian ser 
pelo Rio Grande do Sul, Se. Germano Hasslo- cuatro veces m::ts bar a tos y hay fumlados 
cher, me veiu ·ás mãos a brochura «ilfe- motivos pa.r,t creer que il costa de produe
moric.s ele las Di?· e cciones ·de Cornm·cio é In- c íon ha de se e inferior. · 
dustrias, 1'ier1·as y Colonias, Ag1·icultw·a y En Tucunian hay 500,000 hoctareas de 
Ganaderia_ é Imrnigración», publicada, em tierra apta paea el cultivo de la cana y, tan 
1899, pelo Ministro da Agricultura. da Repu- sólo con un aprovechamiento doiS 0/o de esas 
JJlica Argmnina. Nessa brochura lê-se o se- tier1;as, podria la provincia de Tucuman lle~ 
guinte a respeito da superficie cultivada e nar por completo las nec!3ssidades del.con-
da. exis~encia. de gado.. su1uo interno. 
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El territorio argentino cuenta proxima- Carne secca (xarque) .•.•.. 
mente 1.000.000 de hectareas de tierra . apta Carne em salmoura ou fu
·para el cultivo de la cana, siendo esta cxten- mada ...............•.•.. 
sion suficiente para dar, sin diti.culdàd, una Carne em conserva pelo 
produccion annual de 4.500.000 toneladas de systema Affert ...•...... 
azü.car, ó sea 56 o 1 o de la p1•oduccion uni- Carne em outras conserva.s. 
vers:tl--de es~e articulo. Cera em bruto, preparada, 

Para todo lo que se reti.ere al cultivo de em velas e em obras não 
la cana de azúcal' y a su porvenil·, me re- classificadas, e colla ou 
mito á los informes prasentados á là comisión gelatina ele qualquer qua-
.e.special de la Camra de Diputados de Ia !idade .................. . 
Nación (Investigación pal'lamentaria).» Manteiga. de leite ou de 

Este valioso estudo foi feito pela «Direcciôn margarma .......•..•••. 
de A.g1·icu_ltura y G.unaderia. _ Queijos de qualquer quali-

Veem os noln•es Deputados que me estao· d<vle ......•............. 
ouvindo, lJondos::tmente, que a Arg;entioa SalJão sem perfume, de 
possue ~ado bastan~e para o fornecnnento qualqum• qualidade ...•.• 
das naçoes su~-ameriCanas .e de a_lgumas d!t Saponaceos, sapolios e seus 
E_!:ropa e AfrJCa,, onde <t mdu~trta pastoril . similares, llão perfuma-
nao tem o deseJado desenvolvimento : que dos .................... .. 
1wova. isto, porém~ E' que esse paiz do Prata, Sebo ou graxa, de qualquer 
sedeomo de &'rand~za e prog1•esso, que sabe qualidade .............. . 
querer e agrr, nao descurando das fontes Toucinho saJa-ado ou em 
certas e abundantes da riqueza publica, pro- salmoura ..• ~ ...•..•..... 
tege ~oda~ as ~uas i~dt:strias :por meio de Leite praparado, de qual· 
premws, IS~l"l;çao de drrm tos ou 1m postos e· de quer mo elo ............. . 
ta~as pr~ln?Itivas sobre os productos estran- Línguas, tripas e intestinos 
gerros ~1mrlar~ aos seus: ~nós, que faze-: de (1ualqner animal, sec-
mos n~sw ~entrdo, senhores. Nada, ou quasr cos ou salgados ......... . 
nada, e trr ;te confessai-o ! Em conserva ............. . 

A Camara assistirá, espero, á demonstração 
desta verdade com a leitura rapida, que vou 
fazer., da e:>tatistica da Alfa.ndega do Rio de 
Janeiro, em 1900, na parte referente á impor
taç~ão de generos de primeira necessidade e 
outros similares aos productos nacionaes, 
bem como de tabellas juntas aos relatorio~ 
do Min isterio da Fazenda,· de 1899 e 1900 : 

' 
« Generos de p1·imei1·a necessidade e OL!tros 

simila1·es aos de p1·odv.cçc"Co nacional impo1·· 
tados do estrangei1·o, <ltJ,I'ante o a1tn0 de 
. 1900, pela Alfandega do Rio de Janeiro 
( pm·ece1·, pag. 852) 

Valoros o!"llchtes 

Classe la : 
Gado va.ccum ............ . 
Ga1lo asinino, muar e ca.-

valla.r ......•........•.. 
Gado lanigero, caprino e 

suíno ...•..........•.... 

SOlUlUU. ••••••••••• 

Classe· 4a : 
Azeite e oleos ............ . 
Banha ou unto de porco der-

retido ......•.....•...... 
Carne verde, por frigoriti.

cação ou outro processo .• 

l :000.~000 

27:600$000 

225:490$000 

254:090$000 

47:538$240 

921 :598$200 

868$665 

Somm<L .••••••••.• 

Classe Ga: 

Fructa.s verdes, scccas, em 
con3erva ou de quu.lquer 
modo prepêtradas .......• 

Classe 7a : 

Legumes, fi~rinaceos c cc· 
reacs: -arroz com o ti sem 
cascJ,, ou pilado ........ . 

Cevada em grão e turrefa.ctri 
ou malte ............... . 

Trlgo em grã::> ............ . 
Farinha.s, fecula.s e pós 

nutritivos: 
De trigo .................. 
Lactea ..•................. 
De milho, arroz, batata, ce-

vada, íarinha, o te ....... 
Farello, restolho e avêa em 

grã·o .................... 
Feijão de qualquer quali-

dade .•••••.•••..••.•••• ; 
Bolacha de qualquer quali-

dade e biscoutos ......... 
Macar1•ão, aletria e seme-

lhantes .....•.•.•....••• 
Milho commum (só da Ar-

gentina) • , .•• , ..••••• , .• 

18.289:356$800 

22:8~}$050 

2:649$665 
62<5:952$920 

44:856$780 

I . 621 : 025$040 

641 : ~32$480 

35:451$120 

31:314$400 

1.040:000$080 

92:367$332 

254:657$913 

4:782$000. 
314$400. 

22.672:127$085 

677: 135$080 

19.778:283$000 

643: 285$0,10 
8.782:588$800 

8.036:146$500 
66:883$500 

1.066: 122.~825 

117:098$400 

1.024:897$800 

95:827$400 

!5:849$000 

L 981 : 784$250 



Legumes, farinaceos e ce
:t~eaes, não classificados: 
Seccos, frescos, salgados ou 

em salmoura ........... . 
.Em conserva de qualquer 

qualidade ............... . 

. 3'i6 : 438$000 

380 : 199$840 

Exe;·cicin de {899 
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. .a : .ass 

Som ma. . . . . • . . • . • 42.335:404$355 
~:<!!'Classe 8a: 

«Valor official dos generos de primeira 
necessid<tde e outros simili..tres aos de pro
ducção nacional importados do estrangeiro, 
dur·ante o anuo de 1899, e despachados nas 
alfandegas por onde se o1l'ectuou <.L impor
tação, excepto as Alfandegas de Ivianá.os, 
Capital Federal e Corumbá, que não envia-
ram os dados pedidos, e a do Natal, c1ue de
clarou não ter h:wido despacho de generos 
de primeira. necessidade- 104.971:809$000~ 

Alhos, cebolas, cogumellos, 
cravo da India, louro e 
pimenta de c1ual<1llCl' qua-
lidade .........•....•..• 

Batatas alimentícias ...... . 
Feno, alfafa, palha. de avêa 

e forragens verdes ou . 
seccas .............•..... 
Fumo: 

Em charutos ...........•.. 
.Em folha e de qualquer 

modo preparado .....•..• 

So1nma ...•......• 
Classe ll a: 

Sal commum ou de cosi
nha: 

·Grosso ou impuro ....•....• 
.Puro ou refinado ......... . 

Somina ....... , .•• 
'Classe 12": 

Madeira: 
eEm ta.boado, pranchões ou 

couçoeiras de pinho ..... . 
. ne qualquer outra quali

,clade, em bruto e prepa-
rada .................... . 

SomnuL .........•• 
Clttsse 20'1: 

'.Telhas de qualquer feitio .. ; 
Addendo <."t classe 7a: 

.Farinha de qualquer quali
dade, simples ou com-
. .Posta ..........•......... 
Em resumo:·· 

.. Qasse 1 a •••••••••••••••• ~ 
» 2a ..•.••.••• {.; .. ,, 
}t Ga. • .. • • •' • • • • • • • • • • 

->> 7a. '. • • • '• '•' '•' '' • 
·» sa ...............•• 
» lla.: .............. . 
>> J2a .• ,,,,,.,,.,, ..•• 
·» 20a. '• • ·• '• • •' • • • •' ·• 

792:715$190 
3.055:470$132 

1.074:066$350 

91:649$280 

194:527$000 

(Relatorio do Ministerio da Fazenda, de 1900, 
tabellan.36.) e 

Suppondo-se, razoavelmente, que no anno 
de 1900 as alfandegas da Republica, inclu
sive as de Manâos, Natal e Corumbá., despa
charam esses generos em valor official igual, 
ou que· pouco se afaste da. cifra supra men
cionad<t, de 104.971:809$, o addicionan
do-se :10 mesmo valor 7.2.973:699$218, im
portancia reltttiva aos que obtiveram des
pacho na Alfandega do Rio de JéLneiro, no 

5.208:427$952 mesmo periodo, conclue-se que o valor offi.-
cht1 de taes generos, importados do estran
geiro, attingiu, no exercício de 1900, a ele
vada cifra de 177.945:508$218, ou sejam, á 

575:840$080 
12:027$400 

587:867$480 

1. 076: Oll$94i) 

8:307$760 

1 . 084: iH 9$700 

l03:U4ô.$6G6 

taxa cambial de 12pence, f:- 8.989.871, cerca 
de novo milhões esterlinos, é triste confes
sai-o! de ouro qne sahiu do paiz, concor
rendo, de modo apreciavel, para o entorpe
cimento d.a 1<1 voura e industrias nacionaes e 
depreciação de nosso meio ci'l'culante, pela 
pro:.:ura de cambiaes precisas para a satisfa-
ção de um debito CJ.':icusado; pois podemos 
produzi l' todos o cl quasi todos esses artigof 
de pl'imeil'a necessidade, importados do es
trangeiro . n,, facto, con fo1•me se vê quanto aos ge
ner'\\;;\ da claSiiC 4a da tarifa aduaneira, SÓ a 
Alf<~ildega do Rio de Janeiro despachou, em 
HlOO, carne secca, ou xarque, no valor offi.
cial de lR.28ÇJ:35ô8800; banha ou unto de 
porco, no de 921:591.1$200; manteiga de leite 
ou tle margarina no do 1.621:025$040; quei
jos tle qualquer qualidade, no de6.U :532$480; 
sebo ou gri1xa, no de 1.040:000$080 e tou-
cinho salgado ou em s~lmoura, no de 
92:367$332! 

Da classe 5a foram importados farinaceos, 
legumes e cereaes na importancia (preçe 
offlcial) de 42.335:404$3~5. O ar1•oz consu-

254:090$000 miu 19. 7i8:283$, quando o podemos produzir 
22.6'72.: 127$085 abundantemente e de optima qualidade. O 

677: 135$980 trigo em grão, f11rinha, ieculas e pós nutriti-
42.385:784$355 vos desse util cereal attingiram a cifra de 
5:208:427$952 16.818:735$300. O milho, producto secular de 

587:867$480 nossa lavoura, concorreu com a verba de 
1.084:-319$700 1.981:784$250 e fôra todo importado da Ar-

103:946$666 gentina. O feijão, outro genuíno producto 

50:380$000 

Total ...•...•.•.•• 72.973:699$218 
nosso, figura, na importaÇ'ão no valor otll
cial de 1 . 024: 897$800. 
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as 56 APPENDICE 

·Na classe 8" vê-se a batata figurando no Da exportação do Rio Grande do Sul tam-
"Valor officia.l de 3.055:470$132, quando todos bem me faltam dados seguros ; estou certo, 
sabem quo só o Estado de Minas pôde abas- . porém; de qt:e o seu valor õfficial nã.o exce
-tecer deste genero o Brazil. (Apoiados.) de o da importação de gado vaccum e cavai., · 
Até a madeira apparece na importação feita, lar, que tem, pela. fronteira., entr;•da livre · 
em 1900, pela Alfandega do Rio de Janeiro, de quaesquer direitos ou impostos adua-- ·· 
unica de que se trata, no valo1• official neiros. 
1.084:319$700! Os productos exportados de 1htto Grosso, . 

Vejamos, agora, o farto quinhão que á via Montevidéo, excepção feita da herva- . 
Argentina e ao Uruguay coube na importação matCe, como sejam a borracha, couros, cri- · 
total de generos similares aos nossos, no nas, ipecacuanha, etc., destinam-se a ou
a.nno de 1900, e:xclgsive os despachados nas tros mm•cados: conclue-se, portanto, do ex-· 
Alfandegas de Mamtos, Parabyba e Corumbá, posto que o valor officia.l dos productos bra~ 

. que não enviaeam os elementos pedidos. zileiros importados pelas republicas do Pr<1ta,. 
(Relatorio da. Fazenda de 1901, tabella no exercicici de I 900, não ultrapassou a cifra 

li. 25): de 10.000:000$, ou sejam ~ 505.203-7-4, á · 
Argentina ........• 5Z.02l :190$000 
Uruguay.......... 41 .. 409:816$000 

SommQ .•••.• .'.. 93.431 :006$000 
Quanto nos importaram, entretanto, em 

egual período, esses nossos visinhos, tão fa
-rorecidos por nós em materia de tí1rifa.s 
a..dua.neiras ·? Vejamos: 

Pelos portos do Rio de Janeiro e Santos : 
Argentina.......... 3.913:988$000 
Uruguay. . . . . • . . . . . • 1 . 395 = 638$000 

Somma ...•... , •.• 5.309:626S;OOO 
Pelos portos . do· Estado : 

,. do Paraná.. . . • . • . . . . . . 3. 527 = 830$000 

Total .......••••.• 8.837:456$000 

taxa cornbia1 de 12 dinheiros por mil réis. 
Logo, o balanço commercial entre o Brazil s · 
as repuhlicas a que me tenho refel'ido accu
sa uma diiferença. contra aquelle de · 
83.431:006$, ou maior, no exercício passado, . 
e é possivel que igual ou mais forte seja no · 
actual. 

E ha vemo~ .de crúzar os b1•aços e perma- · 
necer silenciosos, deante de tamanha dispa-· 
ridade de importação e exportação e deixar · 
que morra, á mingua de um bafejo protector, 
a nossa. velha, impo1•tante e necessaria in
dustria pastoril, dando entrada livre, .~ · · 
quasi livre, ao gado platina, que paga a rr
·ri,;oria taxa, meramente fiscal, de 15$ por · 
cabeça, razão de 15 % ; quando o xarque, o 
alimento do pobre, está sujeito a imposto · 
aduaneiro na razão de 40 % de seu valo1· ·· 
official! Augmentemos , senhores, para 

O serviço regula1' de estath;tica, recente- cumulo de. nosso impatrioti;;mo, a importa- · 
mente inaugurado sob a direcção criteriosa ção do Uruguay e d<.~ Argentina em 1ilais r. 

de um pro:fissional de rec~nhecida compe- 20.000:000$ annuaes, que tamo custarào n.s . 
tencia, ainda. (l ba.stante imperfeito, por isso l'czes necessa.rias para o abastecimento de. 
não pude extrahir de seus .interessamos bo- carne-verde á Capital Federal, Santos, São 
letins trimestraes e dos ma.ppas de exporta- Paulo e outras cidades populosas desse rico . 
ção dos Est<~dos, junto.:; ao relatorio do .Mi- l~stado, cmquanto que os no~sos irmão;-,; ge
nisterio da. Fazenda deste anno, o YalO!' da nerosos uo sul fecham os seus mm·cados aos · 
importação dos productos brazilei t•os, cl uc pt•otluctos brazilciros,impondo-lhes taxas pro
:fizeram, em 1000, as ropublica:; platinas. hiuHivas! Quu o nosso malsinado caf'é, que, 
Todavii1. tb conscienciosa analyso dos a.Jlu- j;:'L o li algul'os, sú não nos enriquece a nós, 
didos bolot.ins e nmppas, ou cheguei ús con- os ctcrni)S ingcnuos da Am.erica :Meeitlional, 
clusões sf'guiutcs : alli não entre, ou qui1ndo o consiga fazer, re- · 

Pelos port;os uo· Armtzonas, Parú., ~·Iaranhão, dnnde OJ!l proveito unico do :fisco c do.::; espe- · 
Cearú, Rio Grande do Norte e Sergipe, nada culauorcs gananciosos ! 
-se exportou para o Ul'uguay o Argentina. St•. Presidente, não fallo incendido de 

A exportação do Piauhy para o exterior paixão partidaria ; não fallo como repl'esen-
. montou, no cita.do exe: ·cicio, em 829:933$0i0; tante, que sou e de que muito me de,;vaneço, 
mas, entre os artigos exportados, nenhum é de uma zona. pastoril de meu Estado, mas . 
proprio . paro. o consumo dos orientn.es e ar- como brazileiro que estremece a sua patt'ia, 
gentinos. . que lhe vota acendrado amor e anhela por 

Não obtive da.dos com respeito á exporta- vel-a engrandecida e Jorte. Declaro por isso . 
ção da Pal'ahyba., Pernambuco, Alagôas, Ba- á Camara e ao paiz inteil'o, com a sinceri
hia, Espírito Santo e Santa Catharina, cujos dade de meus sentimentos puros, que fiz, . 
artigos exportaveis carecem de consumo nas profundamente. maguado, esse modesto es~ 
republicas do Prata, ou são similares aos que tudo, esse para.Uelo despt·etencio;:;o, que la- · 
·enas produzem. i cera os corações patrioticos,. entre o nosso , 
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caro Brazil e as republiêas platinas, que não Cette équation peut être interprétêe de ·· 
teem sido madrastas de seus filhos em pro- cette maniere :- pour une cartaine quan-
-veito de estranhos ! títé de papier en cü•culation, si elle est su- · 

Urge abandonar esse caminho er1•ado, eco- périeure à la vateur en or de l'exportation, 
nomicamente faltando, que temos trilhado, .Je change se modifte de telle sorte que r ex- . 
descuidosos do futuro; penitenciemo-nos desse portation évaluée en papier devient à peu 
peccado, culpa ou crime, que nos'' cabe a prês égale à. la som me du papier en circu·- . 
todos nós ; pois, desde o passado regimen, lation. " 

~- não temos legislado e governado á. luz dos L'équation (A) peut s'écl'ire de la mar:iiere · 
salutares princípios da :escola proteccionista suivante : 
em termos, hoje vencedora em quasi todos Au Brésil, .le chàrige au pair correspond: 
os paizes do mundo civilizado. · à 27 pence par l mil réis; pour un change t 

Antes de analyzar o _parecer sobre a re- on à la proportion suivante : 
ceita, na parte relativa ás emendas que 
apl'E'sentei, preciso, Sr_, Presidente, algo di- Exporta.tion évaluée en mil réis papier : 
zer quanto ao juizo formulado pelo emi- exporta.tion évaluée em mil réis Ol' :: 27 : t; .. 
nente economista francez P. Leroy-Bea.u- ll'ou : 
Iieu sobre a lei da taxa cambial, estabele- Exportation évaluée en papier = 
cida pelo Sr. Ministro da Fazenda e dedu- Exportation évaluée en or x:21 
zida, scientificamente, pelo illustrado repre-

- sentante do Rio · Grande do Norte Sr. Dr. t 
Pereira Reis. .. • · · · En substituant le second rnembre de cette · 

Diz o citado mestre, a pags. 808 e 809 do équation Q.ans l'équation (A) vient: 
1() volume do Economiste Français : Exportation évaluée en mil réis or X 27 

« Nous recevons · de M. Manoel Pereira 
Reis, membre dê la Chambre des Députés des 
Etats-Unis du Brésil,la lettre et les documents 
qui suivent : 

Monsieur,-
Je viens exposer la démonstration de la 

loi de la déptiéciation du papier-monnaie au 
Brésil, basée sur les faits de l'histoire :finan
ciêre de ce pays, loi présentée pü.r M. Joa
quim Murtinho, ministre actuel des :finan
ces au Brésil. Cette démonstration a-t-elle le 
caractere d'une démonstration scientifique? 

Je vous prie, monsieur, de vouloir bien 
me donner votre avis. 

Veuillez agréer; monsieur, etc. 

'"MANOEL PEREIRA REIS. 

Paris, le 1er juin I DOI. 
Voici les documents j oints par l'auteúr à. 

la lettre qui précede : · -· . 

Loi de la ddJn-éciation du papie1·-monnaie · 
au Bresil. 

Dans los années 1868 à 1871 et-1890 à 1898, 
dans lesquelles la quantité de papier-mon
naie moutait à une somme supérieure fd'ex
portation évaluêe en or, comparons respe
ctivement l'exportation évaluée en papier, 
avec la somme du papier en cireulation et 
_prenons leurs moyennes. (V o ir tableau I.) 

On voit que, par ces moyennes, on peut 
écrire l'équati<;>n suivanGe: 
. Exporta,;ion évaluée en pa_pier -- papier 
en circulation (A). 

Camara Vol. VI 

-----------------------------------------
t 

papier en circulation 
D'ou l'on conclut: 

Exportation évaluée en mil réis or X 27: 
t==-----------------------------~-----------Papier en circulation. · 

Cette formulé cxprimant la dépréciation 
du papier-moonaie au Brésil a été présentée · 
pat; le Dr. Joaquim Murtinho, ministre· 
actuel des Finances dn Brésil. 

En compa.rant, dans chaque année, les 
nomb1•es du tableau I, on voit que l'exporta
tion évaluée on papier n'est pas égale au pa- · 
pier en circulation. Cela provient de ce que · · 
le change no dépend pas seulement de la. 
qua.ntité du papier · en circulation et de l'ex
port<ttion évaluée en papicr; outt·e ce::; ca.u~. 
se:;;, il y en a d'a,utres q11i agi.~sent :mr lni: 
par exemple, la. balance commerciale, l'agio- · 
tao·e, la con:fiance uans l'administra.tion,otc .. 
(N~us nou:-; rapportons au Brésil, da,ns le..; 
périodes mentionnécs.) Mais ces canses :>ont 
variables ; en général, da.ns quelque;:; années· 
elles agi.-;sent dans un sons, dans d'a,utres .· 
années dans un sens contraíre ; et, pour cela, 
lour e1fet disparait dans ht moyenne. 

Ainsi donc, la formule de .Mr. Murtinho · 
représente seulement la partio du caange 
relativc ü. la rlépreciation du pa})icr-mon
naie au Brésil. La conséquenee immédiate 
de cette formule est: pour élever la v,tlem' 
du papier ea cir·culatit.n il fa.ut dimin~er sa 
mas.,;e, ou augmenter la valeur de 1 expor
tation évaluée en or. · 

· Cette formule montre aussi que ce n'est . 
pas ror métal qui donne 1:1 valeUl' _au pa];!ie1:,. 
c'est la valeur en or dé l'exportat10n. Ams1,:. · 

8 
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ce ne sera pas au moyen de l'or qu'on cher-
·.ehe a mettre en circulation qu'on aura le 
régime mótallique , l'or disparaitt•ait de la 
circulation tout de suite, ~i l'exportation éva
lw~e en or est inférieure à. la quantité du 

·papier en circulation. 
Le tableau H donne la comp:traison de la 

valeur du change déduit de la formule de 
· ML'. Murtinho avec la moyenne annuelle du 
change. Les difl"érences proviennent, com me 

· Tious a.vons dit, de la balance commerciale, 
de l'agiotage, de la. confiance, etc. 

TABLEAU I 

Expo:·~ation 
evaluée 

en papier. 

Années. 

Dnité: 
un mille conto 

de reis. 

. 1868 ..•••....•...•• 
·I869 ..............• 
1870 .. ~ •....•...... 
1871 ....•.•..•...•. 

208 
197 
168 
177 

Papier 
en 

circulation. 
Unité 

un mille conto 
de reis. 

183 
19:3 
192 
189 

---- --t----
Somme ..... . 
Moyenne .... . 

'1"800 ••••••••••••••• 
1891 ..••.......•.•• 
1892 ..•.•......•... 
1893 ..••.........•. 
·.1894 .....••....•..• 
"1895 ....•.•.•.••... 
18tl6 ...•....••••..• 
1897 .•............• 

.1898 ..••......•.... 

Somme ..... . 
Moyenne .... . 

750 
187,5 

292 
439 
454 
6S6 
631 
731 
735 
869 
814 

5.601 
622,? 

757 
189,2 

289 
514 
5Gl 
1'3::l2 
712 
678 
712 
721 
786 

5.614 
623,8 

TABLEAD li 

:-rovenne 
aunuellc 
dn tn.ux 

du cbango 

'1'868 ......• 
'1869 ....... 
1870. '" ...• 

'1871 ...... . 
1890 ..... .. 
1891 ...... . 

.1892 ...... . 

.1893 .•••..• 
1894 ..... .. 

. 1895 ...... . 
1896 ..... .. 
1897 ...... . 

,}898, ....•• 

17 
19 
22 l/16 
25 3/8 
:22 5/8 
16 ll/32 
ll 15/16 
ll 9/16 
lO 3/32 
9 15/16 
9 1/8 
7 23/32 
7 13/16 

Taux 
du change 
pat• la loi 
:.'llurtinho Diifet·cnc4S 

18 5/8 - 1 5/8 
19 5/16 - 5/lô 
19 l/4 ~ 2 13/16 
23 3/4 ~ 2 5/8 
22 1/0 ~ l/2 
14 ~ 2 ll/32 
_g 5/8 ~ 2 5/16 
11 5/8 1/16 
g ~ l 3/32 

lO 3/4 13/16 
g 3/8 l/4 
9 1/4 -- I 27/32 
7 l/2 -- 5/16 

M. P. R. 

Les remarques et les tableaux ci-elessus sont 
três intéressants ; ils témoignent que, au 
Brêsil, toutes les fois que la valeur nomi
nale du papier en circulation a cónsidérable
ment cxcédé la valeur eles exportations, elle 
a été ramenée par la dépréciation du chánge 
brésilien à un niveau se rapprochant de 
cette valeur des exportations. Qu'il y ait lã. 
une loi universellc, s'appliquant à tons les 
pays, à savoir que la valem· de la circula
tiori tiduciaire ne put jamais excéder la va
leur des exportations cela n'est pas démontré 
et l'on ne saurait proclamer comme loi éco
nomiquc genérale une formule de ce genre. 
Mais, cn ce qui concerne le Brésil même, il 
y a, pour l<\ pr:'lriode considérée, à savoir de 
1868 à 1898, une coincidcnce tres remar
quahle entre la valeur des exportations et 
la valeu r en or du papier-monnaie. Il s'ensuit 
que la valem· de chaque unité de ce papier 
ne peut être relevée que pa.e la réduction du 
nombre eles unités en circulation. Il ne sert 
de rien de vouloir grossir le stock de mon~ 
naie métn.llique ; il faut retirer du papier ; 
on a déja obtenu des résultats remarquables, 
le relévement du change de 5 deniers à 12 
avec des retraits d'une impõrtance relati~ 
vement modique ; si l'on a la sagesse de 
poursuivre ces retraits, 1e résultat sera plus 
prompt et plus sensible encare.» 

O valor ouro da exportação valoriza, não 

I
ha duvida, o papel-moeda inconversivel; 
esta verJade não precisa. de demonstração; 
é, por assim dizer, um logar commum. 

A 5 de rsetembro do ànno passado, citando, 
neste recinto, esta affirmação do nota vel fi~ 
nanceiro do imperio Viscon.Je de Mauâ : 

« A importancia da nossa p1·oducção 
agricolc~. expm·ta'Pel, ?·egulada po1· seus 
valores nos meYcaclos .constmticlo?·es, e O 

que detennina o co.mbio. » 
accrescentei: 

« Pm·tanto, a opinicio de que o valo1• 
elos p1·oductos exportaveis influe, capital~ 
mente, sob1·e a taxa cambiat ncio e nova 
e ercp1·ime uma ve't'dade axiomatica, da~ 
quellas que ncío caYecem, de demonst1·aç('To 
no düer pldlosopMco.» 

Continuando a pensai' assim, figuro a Se· 
guinte llypothese, que me parece muitíssimo 
acceitavel:· 

Um paiz, onde impera o CUl'SO forçado, ob
tendo, em virtude de minas descobertas e fa
cilmente exploraveis em seu territorio, ou 
de operações de credito, etc., ouro su.tficiente 
para entrar. no regimen do precioso metál, 
decreta-o. Mas, descurando de sua lavoura, 
de todas as industrias viaveis, não cogitando, 
siquer, de conservar as fontes certas e abun~ 
dantes da renda publica-e particular, as vê, 
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·dia a dia, seccando e se extinguindo: que nominal. A França ta.mbem importa mais do 
acontecer·á. em período de tempo mais ou que exporta, êntretanto, diz o citado eco
menos curto? Esse paiz pl'ecisa viver; esse nomista: «todos sabem que nenhuma n.ação 
Estado impravidente e os descuidosos indivi- possue tanto ouro c prata quanto a França 
duos de que elle se compõe, sendo organis- o possue.» 
mos consumidores, carecem de dinheiro para Visivelmente, o 'Valor de nossa exportação 
a. satisfação de suas necessidades imprescin- ·é superior ao da importação; mas, si em 
diyeis; porisso despendem numeraria, par- conta levarmos a quantidade de ouro ou 
cell_a do capital que se não augmenta por effeitos equivalentes que exportamos Jnra 
meiO da producção, para cobrirem a difl'e· attender ao servip de toda a nossa divida 
<'-~ença annual e progressiva entre o 'Valor da. externa, â rem~a di1 economia dos colonos 
e~po1•tação e o da importação de generos in- e da renda de P'óssuidores do propriedades 
dlspensaveis á sua existencia : o Estado ex- no Brazil ou de títulos da sua divida interna, 
porta ouro para o serviço de sua divida ex- o_;; quaes residem na Europa ou a visitam, 
t~rna; os individ\los exportam productos na· uma ou mai::; vozes, gastando, â farta, a 
cwnaes, e ~~unhem uma quota em ouro, para fortuna adquirida ne.3ta terra hospitaleira, 
pagamento dos -artigos que importam. As que a todos acolhe com a maxima fidalguia e 
dHl'erenças negati'Vas do balanço economico gentileza, verificaremos, e3tou certo, que 
'Vão diminuindo o stock metallico, até redu- esse valor em ouro da exportação é menor 
7til-o a zero, dentro de alguns annos. Como que o correspondente â impo1·tação, a qual, 
'P_l'Oceder, então, ness1 cmergencia tristis- a meu ver, constitue fa.ctor importante da 
snna e sobremodo acabrunhadora, quando baixa do c::tmbio. . 
desapparece toda a moeda, o agente da,g Sim, porque não ê r11zoavel admitth' taxas 
,t.J,'ansacções internas e externas? Voltar o cambiaos de_ 5, 6, 7, ou mesmo de lO l/2 
paiz, si me não falha o l'aciocinio, ao regi- pence por mil réis, intercorrente na expor• 
men do curso forçado, ou 'Volver ao systema ta.ção superior á import<1ção,como aconteceu 
·d<1 troca de objecto por objecto ·de valor I no lo semestre do 'Vigente exercicio, em qu.e 
equivalente, como o praticaram os povos o valor daquella attingiu a € l7 .041.686, e 
primitivos e o praticam, ainda hoje, os sel- o desta, em cinco mezes, a €6.795.175. . 
·:vagens da America e Afric<1. Estou con'Vencido de que o balanço nos é 

-... O nosso ouro é, por conseguinte, a pro- desfa'Vora'Vel, o que explica a· forte depre
ducção 'Valorizadi1, é a exportação regular ciaçã'J de nosso meio ch·culante, a qual pro
dos productos que nos sobram; afim de fa- vém de causas di'Versas, remotas ou pre
:zermos face á despeza proveniente da im- sentes, mitre as quaes occupa logar saliente 
portação e de nossos compromissos no ex- a falta de producção cxporta'Vel, cujo valor 
terior. Não quer is~o dizer que advogue, a em om·o possa attender {L toda a nossa des
erronea theoria da balança do commercio, de peza no exterior . 
. que e 1nais 1·ico o paiz que expo1·ta mais do. Tendo elogiado a firmeza, escrupulosa ho
·que imp01·ta. A Inglatei'ra, consideru,da como nestidade e energia de que o actua.l Go'Verno 
a nação mais rica e poderosa do mundo, of· da Republica deu robustas pro'Vas ao ~n
fercce co.bal desmentido â semelhante thoo- frentar o gra'Vissimo p1·oblema financeiro 
ria; ella, ha mGio seculo, segundo Leroy- e no da.~empenho cabal, até hoje, d~s com
Be<1ulieu, importa. mais do que exporta, promissos oriund~s do f'undi?~g-loan,na? com
sendo que, em 1891, o excesso da sua impor- metto nenhilma mcoherencm, a m1m me 
.tação e da Il'landa at ;ingiu a colossal cii'.-a pa.rece, em preferir o fundo de garantia ao 
de 4. 705.000.000 de francos, ou sejn:m de resgate, como 'VOU demonstrai-o. 
3.738.578:885$000 ao cambio de 12 pence l Não attribuo a alta do cambio sómente Ct 

.A Grã-Bretanha importa materia prima. incineração de cerca de 100.000:000$000, 
em abundancia para alimentar as suas .pos- comquanto ella influisse para este auspicioso 
santes . e adeantadas industrias e generos, resultado, em obediencia á lei . da offm'ta 
.alguns de elevado preço, destinado ao con- e da procura. Ha outros ~1~portante~ facto
. sumo de grande população, ordeira e labo- res, de ordem moral, pollt1ca, adimmstr~-
riosa, a que pertencem muitos dos archi-mi- tiva, financeira e economica, os quaes nao 
.!ionarios do mundo. Mas e.3se povo, as3ás podem ser desprezados, impunen:rente,_ taes . 
. commerciante e pratico, não exporta unica- sejam : a lealdade, firmeza e or1entaçao do 
· Jnente os productos manufacturados em seú aétual Governo da Republica na_ execução 

territorio; élle empresta aos paizes novos o de seu yasto ·programma financeiro; a tra:n
.ouro ele que· hão mistet·, ci1pital que volve ao quillidade relativa de que tem gosado o pau;, 
Reino Unido, paulatinamente, accrescido dos a rigorosa economia dos dinheiros do Estado 
juros accumuladus no. flm elo cada ::lomestre, e a fiscalização acti'Va de suas rendas;. a 
·d.e bonificações e dospezas miudas que, ás cobrança e~ ouro j.e uma: parte dos Im
-y.azes, reduzem o seu ''alor rual a. ~/3 do postos de 1mportaçao, med1da salutar, que 

\ 
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affastou o Governo do mercaâ.o ·de cambio, 
·- onde os particulares melhor" negocio fazem 

do que elle, e sobretudo, a diminuição obser
vada na importação de artigos estrangeiros 
para consumo. 

Supponhamos, porém, que todos estes fa
ctores se conservem constantes, variando, 
apenas, o 'l)alo1· ottro da exportaçüo X 27 e o 
do papel em circulaçao, que occupam o 1" 
membro da igualdade : 

Valor otwo da exp. X 271.1>· t · b" 1 
- ~== axa cam Ia . 

ereto n. 2.695, de 2;} de novembro de l89i, . 
ao typo de 95 o/o e juros de 6 % (ou de 5 %_, . 
como dizem os relatorios dn Fazenda~ ) de 
que não foi, ainda, amortizado um só titulo, .. 
apezar do disposto no nrt. 5o do alludido · 
projecto, que assim reza: 

«0 emprestimo será amortizado ao · 
par e :por so1•teio dentro de 16 a.!mos~ 
devendo ter Joga e o· primeiro resgate 
em janeiro de 1899. A importancia 

. a amortizar-se, annualmente, será. de 
6.000:000$000.» . 

Papel em circufaçao 
··Si 0 papel diminue, na. razão de 10, 20, O Tribunal de Contas se constituíra em 

50 .,;o, etc.~, emquan.to que 0 valor ouro da 4o poder da Republica, o qual -encerra aiS
exportação se conserva constante,- tem-se, attribuições dos tres que foram reconhecidos
como o diz a formula ácima; t· (nova taxa pelo estatuto de 24 de fevereiro. 
cambial) ___ t __ t" = _t_; t"' = _t_; etc. Essa instituição administrativa, que se 

-o o 8 o 5 tem _ revelado tão rigorosa e meticulosa re-
'9 ' ' ' ·t t d G d . Suppondo-se que a taxa cambial (t) era egua1 spm o aos ac os o overno, ormm o somno . 

. a g pence, quando se eifectuou a queima de de Homero quanto á parcella, :qão deSpl'e--
10 

0
jo, 20, 50 °f

0
, etc. da massa do papel zivel, de 60.000:000$ de nossa divida publica_ 

circulante, tem-se: interna. 
9 9 9 Ainda mais, no seu citado relatorio de 

t' = 0,9 = 10; t" = 0]'""=11 ,25; t'"= 0,5 1899, pois que o de 1900 ainda não fei dis
tribuido! Ha na parte concernente á despeza . = 18; etc. do Ministerio da Justiça e Interior, o erro, 

O mesmo acontecerá quanto ao valor ouro para mais, de 4,g95:000$000! ' · 
da. exportação, si este, emquanto a massa de Como sabe a Camara, o Congresso votá.ra,. 
papel circulante se conservar constante, em 1898, o credito de 5:000$, destinado ao 

. diminuir de ro, 20,50 o/0
, etc. dispendio com a transf~rencia do fóro fe-

Vejamos, porém, si a incineração de pa- dera!, de Ouro Preto para. Bello Horizonte,. 
:pel-moeda, attingindo a cifra de 150 ou 200 nova capital do Estado de Mimts Geraes; 
mil contos de réis determinará, ou não, a pois bem, diz o relatorio a que me tenho 
elevação da taxa- cambial. referido, á pg ,_ 31: _ 

A formula indica, não ha negar, que, em «Aos cl'editos o1•çamentarios deve ser a.c- . 
. diminuindo a massa do pa,pel, a taxa cam- crescentado o de cinco m.il contos \Sublinho) 

bíal se_ eleva na razão inversa. Todavia, ha pa1·a a despe;;a com a trans{erencia do {ô1·o 
.uma consideraç,.'io que não escapa a quem fedeml de Ou1-0 P1·eto pam Bello Hori:;onte, . 
observa. os factos economicos em nosso paiz;· nona capital de Minas.» 
a qual fornece argumento valiosíssimo a 
favor da prefel'encia do fundo de garantia- ao Conclue·SC,_ portanto, do· que acabo de 
do resgate; eil-a: a queima de PJ.ilal-moeda, expor quo o resultado a que chegou o Tri
ultrapassando os limites impostos pelas ne- bunal de Contas está errado em 60.0000:000$, 
cessi<lade::; da lavoura, commel'cio,industrias quant :> à divida publica fed(m.tl, c mn 
nacionae::; etc., anniquila. a producç:ão, por 4.995:000$, respeito nos gastos do Ministerio 
consequencla o valor ouro da exportação da Justiça c Negocios Intei!iores, no exeecicio 
annual, em razão mais forte, <~menos que de 1899. · 
o preç·o do café, bo.rracha, cacau, assucar, Ficando, devéras, int.riga,do ·com o desap~ 
algodão, fumo, couros, etc., não suba, ver- pa.recimento, por artes de berliques e ber- - • 
tiginosamente, o que não me parece pro- loques, dD divida de 60.000:000$, provinda do· 
vavel: logo, a acção do denominador da. for- emprestimo de 1897, depois de ler á pg. 3~ 
mula do Sr. Ministro da . Fazenda para <1 do relatorio, mais de urna vez cita<lú, esta. 
alta do cambio será. excedLda. pBla. do nume- observação, que sublinho : «a ci(1·a da divida 
rador para a baixa. (interna) consolidada e a que mencionamos e 

Concluídas e::;tas considerações gernes so- n@ a de 571.503:036$695, em qtte a avaliou 
hre o es ~ado economico-financeiro do })aiz, o S1·. Se1·.::edeU.o Corrêa em seu, aliás, lwmi
cumpro o .d~ver de declarar que no computo noso· pm·ece1· sob1·e as emendas apl'esentadas 
de sua d1v1da total, feito pelo Teibunal pam a 3a discuss!io do o1·çamcnto da ,·eceila»,. 
de Contas,_ não figura o cmprestimo de fui vel'ificar o computo d:J,. divida. interna. 
60.000:000$, contrahido, em virtude do de-J consolidada, feito polo operoso e. illustrado 
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representante do Par<L, que chegou ao re:... 
-sultado seguinte : 
« .Apolices geraes de 5 %· .•••. 483.401 ·0003000 
Ditas geraes de 4 o f 0 • • • • • • • • • 119:600$000 
Ditas do emprestimo de 1868 

àe 6% ouro. 7.:127:500$000 
.Ditas do em

prestimo de 
:1879 4 i/2% 
ouro •......• 20.549:000$000 

·'Ditas .do em
prestimo de 
1889 de 4 o/e 
ouro ..•.•.• 

:.Ditas do em
prestimo de 
1897 de 6 % 
papel. ..... 

:Divida ante- • 
rio r a 1827. 

,1)ita inscripta. 
no grande li-

. vro .. ·~ ... ,. 
, Di ta dita nos 

a u:s: i líares 

.. ·., .......... . 

22:176$957 

135-:994$478 

27.676:500$000 

60.000:0)0$00Õ 

571. 197; i00$000 

· dos Estados .• :1.48:765$260 306:936~695 

571.504:036$695 » 

Ora, accusando o computo do Tribunal de 
·Contas · a cifra de 511.504:036$677, a 
_qual, sommada aos 60.000:000$, sóbe á de 
: 571.50%:036$677, que apenas dilfere do re-
sultado do 81·. Serzedello Corrêa em 18 réis, 
:provado fica, parece-me, o erro, ou eng·ano 
a que tenho alludido. 

PassJ, agora, á analyse do p:~,recar sobre 
algumas emendas.c1ue apresentára. ao proje

.ctode lei em discussão. 
0 íllustre relator da receita. nã.o acceitou 

_ a que cu havia justificado com o3 seguintes 
·. considemnda: 

«Considerando que o orçamento da Repu
bliéa passou do regimen dos deficits· cons~l.U· 
tes para o_ de saldos promattedores de época 

-.linanceit·n. longa e prJspera, graças, corno é 
. jus~o dizel-o, ás medidas effica.zes e enel'· 
gica.s votadas pelo .Congresso e · á boa orien
tação do Poder Executivo, que a-3 praticou, 

"em tempo, com a maxima solicitude e leal· 
-dade; · . 

Conside1•ando que, debellada. ·a crise orça. 
mentarí:1 agllllissima·, devem os legisladores 

-e Govet•no voltar cs olhos previdentes para 
. as precn.rias condições economicas do paíz, 
votando a.quelles e executando este leis pro
tectorr~s das industrías que se possam des
envolver o progredir, sem que, entretanto, 

-se descurem do iJem estat• relativo dos fun
ccionarios publicos da União, os qua.es nunca 
regatearam sacriftcios em. prol da Patria, 

. nos momentos difficeis e temerosos que ella 
.:tem att•avessado; 

Considerando que essa classe numerosa e 
resignada ao extremo é aq uella qu e mais 

·soífee nas frequentes crises economico-finan
ceíras do paiz, pois tanto percebe ao cambio -
par. de 27 pence por mil réis, como á ir ri· · 
soria taxa de · 6, 5 ou menos dinheiros, · em 
quanto quo os lavradores, commerciantes, 
geandes e pequenos industriae.> e os p1•oprios 
operarios podem minorar as duras e pe
sadas consequencias da enorme depreciação 
do p·a;pel-moeda de curso forçado, elevando 
. o preço 4os artigos que produzem ou vendem 
e do serviço que prestam; __ 

Considerando que o imposto progressivo 
.é, na opinião de economistas notaveis, hüquo . 
e irracional, pois ninguem lhe conhece ª' 
razão , que varia. aos saltos, fe eindo, atroz
JUente, quem mais se eleva pelo labor as· 
siduo e ínteutgent~; ao passo que o imposto . 
proporcíonal,de modo algum vexatorio,exige 
dos funccionarios publicas cont ribuição va
ria vel na razão do accressimo de seus venci
mentos; 

Considerando, porém, que não ê sabío e 
nem pruderit3 s·accar, forte, sobre o saldo 
provavel do futuro exercício, passando, de 
chofre, do imposto progressivo de 2, 4, 7 
e 10 °/o,cora em vigor, ao"imposto de 2 °/o, 
cobrado, até ao . fim do . exercício de 1897, 
sobre vencimentos e subsídios, oífereço a se
guinte emenda ao art~ 1°, n. 29, do proje~to 
n. 150; de 1901, supracitado; 

Onde se diz-Imposto sobre vencimentos 
e subsidio.:i-diga-se: -Imposto sobre venci
mentos e subsidias-a. sabJr: 4 o f o sobre os 
veilcimen-r.os que excederem de l :200$ au
nuaes, mantida a taxa de 2 °/o soure venci· 
mentos at~ 1:200.$000 .. O Pl'esidente e Vice
Presidente da Republica, o.~ membros do 
Congresso Nacionn.l e os Ministros de Estado 
P•~garão a taxa do 10 °/o sobt•e os seus sub· 
sidios. .~ 

Sala. das sessões, 21 O.e agosb do 1901.
Rodolpho Paixiío. » 

Senhores, como acabaes de ve1•, o imposto 
progressivo é iníquo, irracional e attenta.
torio ·do regimeil social. Elle, mathema~ 
ticamente fallando, carece de razão accei- -
tavel, que o . regule: sobo aos pulos, aos 
saltos, em desproporção .manifesta com a 
progre,>sã.o dos vencimentos. ,_. 
· E' um imposto que fere. injustamen.te, o 
que mais trabalha e s.e eleva no arduo des
empanho de suas funcções; é a. guer1'á da 
a.narchía e da indolencia contra o relativo 
bem estar daquelles que não dormem, á es..;. 
pera. do manná ·celeste, ou passam a vida nos 
antros pestilentos do vicio, gastando o que; 
não ganharam. hone.~tamente. . . 

A minha emenda, com -set• de alta j11stica . 
e equidade,concilia os interesses do Thesouro 
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com as pa.lpita.ntcs nece:>sida,des dos funccio
narios pulJJícos,· esses poures de gra'Data e 
luvl.!s de pellica, esses ?·ícos forçados, já. o dis.3e 
uma vez:, p:·la. po.~ição que occupam no 5eiQ 
de f;Ociedade alhe ia ao~ •~x:iguos rec11rsos pc
cnniar ios de que dispõem! . 

O Hlu:>tre relator U.a receita. n5.o acceitou 
~t minlHl. emenda ; ma.s, S. Ex. ha de pcr
mittir que lhe diga: não foi razoa vcl ! 

O orçamento pi ssculo a.ccusa não pequeno 
saldo e o pl'opo~ to pa.r<1 o exm•cicio vindouro 
pr·evê os :>a.ldo~ dispiiiniveis de ô64: 8.~$420 
ouro e- 22.043:651$385 papel, ~que de-verão 
ser levados, diz o Sr. 11inistro da Faz enda, 
o pr imeiro, para. o fundo de gar>~ntin. e, o 
segundo, para, o fundo rlf:l re~gate.>> 

Reconheço que se não devem gastar seme-. 
la.ntcs s..1.Idos, eorta.ndq-se largo na despeza; 
entretanto, pcn~o que alguns impostos, ni 
miamcnte vexatorio.s, precisa.m de SN' a.t.to
nuad.o~ . (Apoiados.) 
Me.~mo do ponto de vista. atlmini$trativo, 

esse imposto t'equet' como succedan~o o pro
})orcional, cujo calculo tHa.cillimo e sem 1H'O· 
l)abilidade de et•t•o:;. 

A classe que mai~ soff1'e com a. de})res.:;ão 
da taxa. cambial é -a dos funccionarios pu
blicas, 03 qua.e;; tanto r ecebem quando ella 
a.t tinge a Z7 p e11ce, como vencem quando 
desce '" 6 ou menos dinheiros por roll réis. 

O SR. ADALBER'l'O GUIMARÃEs- Apoiado. 
0 SR. RODOLPHO PAIXIO- O Sr. Amaro 

({avalcanti, ex-Ministro da Just iça do Sr. 
Prudente do Moraes c autor de va.rias obras 
sobre finanças, disse uma. grantle vord:1de, 
q uando assim se exprimiu! - .. 

« O ímpo3to em questã 'J (sobre venci 
mentos e sub;;i,lio} equivale a uma. ver· 
dadeira reducção do subsidio ou reducçii.o 
dn vencimento do runcciona:rio; c aind<~ 
que não se ignore n. S<n adopção em ou~ 
tros paize.> é todavia no.;so pat·e~r que, 
só em circumst;1nciaR \l rgentes, deverá o 
E:;tado recorrm· i1 semelhante cont ribui
ção; porquanto ella g rava n:Io os lucws 
Oll O rendimento, propl'Íament.e UltO, (le 
uma. profis são mas 1·etom a uma pa.rt.e d.a. 
quantia, aliás arbitral]~ com:o j ust.a. com
pensação dos $erVi~.os recebidos, -ou (o 
grypho é meu) como indispensa'IJel a sub
sistencia do funccimtarío. » · 

Si assim ê, que o f};Ul,tlo, ao menos, exija 
dos sous servidores uma. contrilmição propor
cionaL aos vencimentos que lhes :nbit1·ou, em 
vez dessa extordão appcllidada. ú11pnsto lH'o. 
fll'essivo ! 

Verdado 6 quo li algures este cerebrino 
conselho, dado ao Govemo por um escriptot• 

· de la1•gas 'Vistas fiw.m ceir(!s e singul ar · critcrio 

na applicação tlos. princip io;; justos e eipiita-· 
tivos: . 

«Em subindo o cambio a. 18 pencc, 
urge que se diminuam os vencimento-;; 
dos fllncciona.rios publicas; <~fim de que· 
o Thesouro, que recebe os impostos n.dua
neiros :t tax:u. de 12 pence, não se veja 
pl'i vu.!lo de l'ecm•sos , e.m pn.pol-moeda., 
p~ra. efructuu.r o pagamento de tacs ven-
cimentos .. » 

Bel!~ doutr-ina. financeira, não iw. duvida ! 
D~ sorte que o fuo ccional·io publico f<~Z um 
contracto ou qua.~i contracto bilarot'a l com O· 
Estatlo, em virtude do qual clle funccionario 
presta os seus serviços á n<\cão mcd~a.nte a 
justa recompensa. de tantos milr~ís mensaes, 
0 3 qua.e.>, ao cambio de 27 pence, conespon
dem. em ouro, a egua.l valor• nominaL · ·{} 
c<tmbio de.,ce a 1.8 peno~ , mas ·o funccionario · 
nã o rccl.a.mn., l'eccbc o mil r éis t.lep red adu nu. 
l'a zão de ::l::l % ; desce n. 13 1 /2, elle passa. 
a ;:eceber a metade do que dever ia. r ecebet• ,. 
e eala.·se ; desce a 9, recebe, ape1lO.S um tm~
ço c continuo, silencioso ; de.<?ce a G ou me · 
nos, clle não muge nem tuge; porque, pre
cisando viver ou vegetar, não julga de bom 
conselho jogar as pa1·as com o seH amo-o 
Governo. Sopra, t.lepois , uma. a.ru.gem fa.guoi· 
t'a. ; a taxa cambja.l VM subindo, ent ra. na. 
c;'ls a. de 13, 18, 27 pcnce, c o m isero funcdo· 
na~io, qua havia tl'agado, r esigna,du.mertte, o· 
pão amarissimo da mis:H·ia,que se cQ.ntente, jâ 
é ·genm•osidado.! com o cam bio aduan eir o de· 
12 pence, r egulador dos preços officia.es e 
direitos do.> pl'oductos importa.dos do c~tran
geiro, para consumo ·! 

Quanto ao imposto sobre o subsidio dos. 
Senadores e Dopuh do.>, que ma.ntive, por·· 
c~eesso de e::;cr·upnlo, em· minhn. emenda, 
cu o consider o inconstitucional.. 

O StL PAULA. RA.)fOS- Apoia.do. 
O SR. RonoLt>tio PArxA.o-A Cons_titui ç~cr 

Fedet·:~t estabelece em sou art. 22 :· · 
« Duru.n ~e a.s oos:>ões vonce1•ão os Sona4 -

~ot•es c ~eputt1dos um subsidio pecuníaric> 
tgna.l, e aJutla de custo qv.e se1·c'fo fixados .Pelo 
Congresso no {lm ele cacla leg\slc!t~m pm·a a.-
seywinte . » · 

Pergunto : em fa.ce da. doutl'ina constitu
·ciona.l que acabo de expor, póde o CongresS()· 
diminuir o subsidio de seus membros ~ 

0 SR. FAUSTO CARDOSO-COIUO não l)óde· 
augmentar, não póde dimin\lir. 

O Sn.. R on,•I·PIIO l>AIXÃO- Sí qualquc1~· 
Senadot• ou Deputado domanutu• a Fo.zendi~. 
~~ciona.l, afim tio I'ocohor a impol'tnncia. I]U(} 
f01 descon tad:l de sou subsidio, indevid~
mcnte, subindo a a cção ao Supt•emo Tt•ibuno,l 
Federal, poder<t ess\\ douta. corp!)l'â~li.o , que. 
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firmou a doutrina de que o imposto sobre moseam, continua.mcnte ; qua-ó.do erguem a. 
subsidio e vencimentos os diminue, dar sen- lama nojenta das ruas para nos atirarem áv-
tença fa voravel á União? faces, como si ellas espelhassem os senti:. 

O SR. PAULA RAMos - v. Ex. encontra mentos maus e ignobeis dos degenerados da 
n~ historia do Imperio o ex:emplo por occa- especie h~lmana, esse~ valdevinos das viellas 
siao da guerra, sendo Ministro da Fazenda 0 e b~c~os 1mmundos nao se recordam, porque · _ 
Sr. Sarajva, o VICIO lhes entorpeceu todas as faculdades . 

_ . do espírito, que nós, os congressistas repu-
O S!1.RoDOLPIIO_P~Ix~o--O d1lem?l.a é este: I blicanos, não nos temos recusado ao paga-. 

o~ o Imp:Jsto é ~n-r:m.mçao de subsidiO e ve~- mento de um imposto positivamente incon- · 
Cimentos, ou .n~o , SI é quanto aos yenCI- stitncional! 
mentqs dos M1m:stros do Supremo Tribunal 
Ftlderal, não deixn. de sel-o com relação ao O SR .. ADALBERTO F.ERRAZ- Mas esse im- ·· 
s~tbsidio dos Senadores e Deputados; salvo posto fol_decr<3tado pelo Congresso e o mo--· 
s1, o que não acredito, a justiça em nossa mento nao parece opportuno para revo--
patria tem dous ·pesos e duas medidas. gal-o. 

Desejando conciliar OS intermses do The- 0 SR.- PAULA RA~IOS E OUTROS DEPUTADOS-
souro com a Constituição Federal, que deve dão apartes. ·· 
ser respeitada por todos, mormente por nós 
- os legisladores da. nação-redigi uma. 
emenda em que tornava facult:1tiva a con
tribuição de lO % sobre o subsidio de Sena
dores e Depu~ados, emenda e.ssa que não foi 
apresem;ada, porque o meu illustrc collcga 
,Dro Alberto Ferraz, digno leader da bancada 
mineira, considerou como inexequivo a me-
dida nella consignada o · 

O SR. PAULA RAMos-Mesmo porque vou 
apresentar uma a respeito o _ 

0 SR. RODOLPIIO PAIXÃO -E' exact'J : 0t1 
tinha cel'teza de que V. Ex. apresen, ~; ·:L 

emenda ao projecto da receita no sentido de 
set' respeitada a boa. doutrina constitu-
cional. -

Agora, senhor(Y:l, uma considemção vem a 
pello : o'! congressista.s', que recebem, não 
75$ diarios, porém ... 

0 SR. PAULA RAMOS-67$500o 
0 SR. RODOLPIIO PAIXÃO-... Gi$300, quo 

se reduzem, ao cambio actual do 10 l/2 di
nheiros, a 26$325, quando os Senadot•es ua. 
monarchia pet\lebiam 70$ dia.rios, ao cu.mbirl 
par ou proximo do par, são alvos das mn.io
res injurias, da-; referenchts mais vis c tor
pes por causa de.;;se mi:Jeravel sub3idio ; mtts, 
os seus violentos e cegos detractot'03 não se 
lembram de que elles pagam, porque o que
rem, com muito patriotismo e verdadeü·o 
desprendimento, o imposto de 10 o 1 o, cobra
do pelo Thesouro Federal, sobre a recom
pensa, inatac:1vel na legislatura em que 
vige, que lhe fõra. arbitrada. pelos seus ser
viços .e para. a sua subsistencia honesta e 
digna! · 

0 SR. PAULA RAMOS-E que teem retri
buição menor que a dos ministros de Estado 
e do Supremo Tribunal Federal. 

0 SR. RODOLHUO PAIXÃO - Quando nos 
enxovalham nas esquinas; quando esgara
vatam os cpithetos refeces com qu.e nos mi-

0 SR. RODOLPIIO PAIXÃO- Mas é preciso· 
que se declare, que fique, de uma vez, con- · 
signado que nós pagamos o imposto, porque 
o queremos. 

0 SR .. ADALDERTO FERRAZ- Para pllo
val-o, basta o acto dó Supremo Tribunal, 
que se recusou a pagar, e não pagou ; o que· 
não impol'ta dizer que cada um não possa 
reclamar por seus direitos. · 

0 SR. PAULA RA~IOS E OtiTIW§ SRS. DEPU'- . 
TADos dã.o apttrtes. 

0 SR. H.ODOLPIIO PAIXÃO- 0 illustre · 
relator da rcccit:1. acceitou, do um modo. 
original, a emenda pot' mim apresentada 
sobre o imposto do consumo do Sill do· 
q_ualqum· pl'ucedcncia: pedil'a eu a reducçã.o 
de cinco I'l~is por kilo, mas S. Ex., com uma.: 
rJenol·ositlwlo digna de nota, foz o imposto in
cidh• tm uuidado de volume-litro, em vez de. 
incitlit• na unidade do ptJso-kilo, o quo re
duntla, na molhoL' hypotheso, om 1,43 réis,. 
meno.~ de real o meio de beneficio para o 
consumitlol' ! 

Roa.lmontc, no mercado p sal gl'o;;sso ou 
impuro é vendido pelo mesmo preç~o o kilo
gramma ou o litro, visto o pes:) especifico -
desse genero de primeira necessidade não -
exceder, em taes condições, de 1.050 gram~-
mas. 

A r.;dncçã:o que propuzera n~o contraria á 
industria nacional do fabrico do sal, antes a; . -
protege,porquanto lhe dá o beneficio de cinco · 
réis em cada kilo de seu producto. O sal es
trangeiro está pagando 60 réis por kilo ou li
tro, 30 réis de direitos aduaneirose30 réis de.
imposto de consumo. Essa. mercadoria, c.:>mo 
:1 sua congenere :qacional, soffre ainda, im
postos estaduaes, que a oneram bastante, de·· 
modóque chega aos sertões de Minas, Goyaz e 
Matto Grosso, onde se criam gado vaccum e--
óu tros que a não podem dispensar, por preço . 
-verdadeiramente fu.buloso o 
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S. Ex., todavia, foi mais benigno ·quanto 
. {L emenda d,o meu illustre collega e amigo 
Dr. Alfeedo Pinto sobre o sal refinado ou 
beneficiado no paiz, que deverá sômente 
pagar 35 réis de imposto de consumo: vota-

~ rei a favor da medida, que é dig_na de accei-
tação, mas devo declarar que o sal refinado 

· não é artigo de primeira necessidade, como 
- o sal g1•osso ou impuro. 
· . 0 SR. SERZEDELLO CORRÊA-O sal refinado 
- estrangeiro êontinúa a pag-ar 100 réis; o sal' 
, I'efinado a que sa refere a emenda do nobre 

Deputado o Sr. Alfredo Pinto refere-se a 
· uma inJustria. nova que se está estabele
. cendo; é uma especie de prepa.ro do sal gros

so, limpo de impurezas e ligeiramente refi,· 
; nado, que o Ministro da Fazenda mandou que 
' pagasse a differença entre o sal refin_Ldo e o 

- .--sal creosso. 
Ü

0

SR. RODOLPÚO PAIXÃO- Fico satisfeito 
v com a bondosa explicaçãoçle V. Ex. _ 

Ao illustre representante do Pará devo 
, um sincero e profundo agradecimento, da
quelles que nascem puris::;imos na alma e se 
evolam aos céos, impregnados de perfumes 
deliciosos: bemdictqs sejam os qu,e ainda 
creem! ' 

S. Ex.deuparecer f<tvoravel :i emenda. em 
que eupecli ·10:000.~, repartidamente, para 

. as misericordias de UbGraba e Pas::1os, de
. vendo a verba sahir dos 5 °/0 dos premios 
dados pelas loterias estad:raes. 

Sou infenso, por índole e por principias, a 
:. ·todos os jogos de az:tr, porém acceito, 
por ora., as loterias, visto como lhes· não vejo 

· snccerlaneo capaz de fornece~ igua.es re
curso~ pocuniarios ás instituiçõ-es pias que 

. ellas teem livrado de morte certa, sobra
tudo as santas ca~as, onde os "desherdados 

. tla fortuna, sem lar c sem pão, encontram 
lenitivo ás dores que os torturam. 

Sr. Presidente, cJncluirei o meu discurso, 
· ·· ·.fazendo breves consideraçõe3 sobre a po

lítica geral de nosso paiz, pJrqu11nto entelndo 
c1ue os representantes do povo brazileiro e 
iodú;~ os cidadão.~ que teem uma certa re
sponsabilidade no advento do regimen repu
bllcano-federativo entre nós devem dizet•, 

'clara e categoricamente, o que pensam a re
speito da propaganda revL:lionista que se está 

. desenvolvendo nos Estados da União e nesta, 
grande Capital. 
Pertenço~senhores,ao partido antirevi.:lionis

ta,porjulgar a revisão inopportuna.O es~atu
to de 24: de fevereiro não pôde ainda, no curto 

__ período de lO annos, atormontados por lutas 
. ·intestinas e crises-varias, prodmir todos o,:; 

resultados baneficos de que é capaz : deve-
mos esperar, por conseguinte, época mel-hor 
e més3e mais abundante de experiencia; para 

.. corrigirmos os defeitos e colmar as lacunas 
, de nossa lei fundamental, 

Reputo necessaria, imprescindível, a for
m1ção de partidos constitucionaes, afim de 
que saiamos do estado amorpho, confuso, em 
que nos vemo.:; quanto a idéas politicas. 
Urge que se desfraldem bandeiras, a cuja. 
sombra se firam combates incruentos em 
prol dn. felicidade e engrandeciment:> da. 
Patria. pela Rapublica! 

:Mas, porventura, o partido revisionista, 
formado- pelo:; federalistas .do sul e disst:
dentes de S. Paulo e de outros Estados do 
Beazil,eorresponde á. aspiração ardente dos 
bons e sinceros re:publiéanos ~ A revisão, SÓ" 
mente :pela revisão, póde servil· de pro
gramrna a quª'lquer partido ancioso de ver 
victoriosos os princípios que defende? 

Senhores, não o creio ! Nó '• os anti
revisionistas, somos, em grande maioria, 
talvez na totalidade, :presidencialistas intran
sigentes, :por estarmos convencidos-da supe
rioridade desse regirnen, adaptavel, perfei
tamente, ao meio physico e ás tendencias 
autonomicas. do nosso vasto· paiz. 

Sou presiden~ialista, porque julgo a fedora
ç~ão, conquista bella, admiravel! que fizemos,· · 
ha dous lustros, incompatível com o .regi-. 
men parlamentar. 

0 SR.- LAMARTINE dá um aparte. 
O SR. RonoLPno PAixXo...:....Esse regimen, o 

parlamenta1', si em má hora fôr adoptado no 
Br,~zil, será a morte certa da federação; pois 
o gov ,,r no federal, si Qãu quizér viver apenas 
vida igual á da . l'0!3a da Malherbe, ha de 
intervir nos Estados' para obter mu.ioria no 
Congl'esso. 

O exemplo do dominio de Canadá e da 
Au~tralia não colhe quanto á Grã-Bretanha, 
onde a acção do governo é ·tão forte no 
Reino Unido que não teme· os embaraços 
oppostos pela autonomia, mais ou menos 
ampla, concedidaa algumas de su:n.s antigas 
e lcaes colonias. . 

Ta.mbem não colhe o exemplo da Vene· 
zuela, a qua.l, sendo uma republica federa
tiva, adaptou o governo de gabinete; em 
disposição clara e positiva de seu estatuto 
fundamental. - --

T Jdas as republicas americanas poderiam 
fazer o me3mo ; mas esta não é a questão : 
_o- que é preciso é que os- apologistas do re:. 
gimen parlamenta1·-federativo provem ter 
a Venezuela, adoptando-o, conseguido o al,; 
mejado pro-veito, apezar das . coris&antos lu
ta~ perturbadoras da. tranquillidade e pro
gressJ dessa. pequena nacionalidade do nosso 
continente . 
. Como _declarei, o partido anti-revisionista, 

a que pertenço, é com_posto em grande 
mai01~1a, si .nã.o totalidade, ·de pl'esidencia
lista.sintransigentes, emquanto que· na ban
deira do partido contrariQ descubro e tres 
m~tizes, que accentuU~m, cop1 a maxima. n~-
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· tidez, a existencia dos tres seguintes grupos Tendo subscripto o manifesto diri(J'ido aos 
de combatentes revisionistas, çujas idéas po- republicanos do meu Estado, depois dos suc
liticas rião se irmanam, de ce1fto : cessos que se deram no seio do Congresso' 
1 t· O grupo dos federalistas do sul; que se b:\te Constituinte que alli se reuniu, e que deter
pelo parlamentarismo; o dos dissidentes de minaram a scisão do partido que me confe
s. Paulo e outros Estados da União, chefiado riu uma cadeh•a nesta Casa, e fazendo esse 
pelo Sr. Prudente de Moraes, um presiden- documento referencias ao Chefe do Estado,· · 
clalista· Gonfesso, e o daquelles que pre- e_ condemnando a sua orientação política; 
gam o hybridismo no Sr. Alberto Salles. tenho o devee·de expor, perante a Camara e . 

Conclue-,se, portanto; que ainda se não for- perante o paiz, os factos quejustificam a mi
maram dous partidos fortes e disciplinados, nha attitude, e de dizel' qriaes vão ser as 
coni· programmas claramente definidos, que normas da minha conducta. .. ·· 
pode1•ão, a meu ver~ concretizar estes dous Diz aquelle manifesto, Sr. Pl'esidente, 

·é1evados princípios de governo-:-presidencia- que a scisão vem de lo!lge. Etfectivamente, · . 
'lismo e parlamentarismo-de . sorte que a d~ ha Ill;uito dissentimos da orientação poli
diíferenciação das · idéas•' próduza logo os. tiCa do 1llustre Sr. Campos Salles. · · .. • 
des9jados effeitos, collocãndo em campos op- Não preciso r~_memorar, agora, todos os 

·'postos os sectarios de doutrinas contrarias. successos políticos de 1897, a scisão do par-
Só assim sahiremos deste estado· de incer- tido republicano fede1•al, a organização de 

teza. e balburditi. em que nos achamos, pre- dous partidos, a reunião da convenção de um 
jndicialissimo ao paiz e . gerador de factos e de outro para a indicação de candidatos á. 
.nimiamente desagradaveis. Presidenciae Vice-P1•esidencia da Republica, 

Só assim, os representantes legítimos do e a indicação do Sr. Campo$ Salles á Presi
povo, quando. se assentarem em suas cadei- dencia, pelo partido a que eu tinha a honra 
ras; hoje crivadas de espinhos, deix.àrão de de pertencer, e que constituía a geande 

.ouvir, das galerias e corredot•es, este concei- ·maioria do paiz. São factos_ de hontem e que 
... to, g,uasi sempre injusto, expr,esso por phra- estão na memoria de . todos nós. 
, se insultuosa e ba.ixa: «São os designados · Sr. Presidente, os nota~eis serviços pre·< . · 
-dos governadores ! >'> . · _ · . stados pelo Sr. Cal)lpos Salles á Patria 

. Os homens de bem, os qu.e se elevam no e ao seu Estado, durarite a·propaganda, como 
_juizo calmo d~ seus .concidadãos, jámais Ministro da Justiça. no Governo P1·ovisorio, 
•transigindo em materia de honra, poderão·, depois, na Constituinte e no Senado, onde a 
·nesse dia suspirado . por ~odos . os_ republica- sua palavra erudita e eloquente esteve sem
·nos ·epatr'iqtas, pen9t~ar "no recinto ~ugusto · pr~ a? ~erviço das ~oas_ cau,1as e dos . bon~ 
.. da Camara ou do Senado sem ler; · actma.. dos prmc1p10s, a sua ded1caça.o pala causa da Re~ · 

. 1-humbraes :por onde passam~ este_ dist~co tre- pub_lica, a sua responsabilidade pelo· actua.l 
· mendo e desesperador, e.scr1pto em caracte- regtmen, a sualealdade para comgs amigos, · 
:res de fogo á. porta do inferno dantesco: e a extrema correcçlo que guardou em todos _ 
Lasciate ogni esperan.Za, 1>oi' cl],' e11trate! os actos da sua carreira politica, faziam com 

:perdei toda a esperança; ó vós que· entraes, que S. Ex. fosse um chef6 prestigiosissimo do 
·de volverdes aos lares queridôs puros como partido republicano paulis·ta. E quando se 
·-delles viestes ! · · · ·· feriu o pleito de' I de março,de 189tl, foi com 
·. . (Muito bem; muito bem. o orador e -viva- v~rda~~iro enthusiasmo que aquelle p:trtido 

mente felicitado por grande numero de Depu- .lt: ,rou as urnas ? nome de,S. Ex. . . 
tados ) · · · _ ... E' que o partido republicano paulista v1a :::<:.: . · mas tradicções da vida pJlitica do Sr. Ca.m-
~- --- poí%._ SaUes! _ tão cheia de se~~iços á Patria, 

· e tao cheia d'e respohsablhdades, . um pe
nhor seguro de correcção . . da . sua. conducta. 
fútura;-'é que. es3e· partido tinha a convb 

. . . - ·· · cçãq :s_incera de que aq~elle eminente cida-
,'SESSÃODE -19 DE SETEMBRO .. DE 1901 dão não abriria uma solução de continuidade . 

. . . "-, . em sua gloriosa carreira, repudiando, de- · 
·· . (Vide pag. i95 do presente -volum~ ) pois de assumir as fúncções de primeiro ma-

. .. . . ~gistrado da Republica, todos os compromis-
. -o Sr. Adolpbo Gordo (movi- sos solemnes que contrahira antesdo pleito, 

.. menta de attenção)~sr. Presidente, antes de e i•as~ando a b~ndeira do partidó~ que ó ha
a:precíar a materia do projecto em debate e via ewvado á culminancia-do poder ! , 

.. q,e examinar as emendas que lhe foram o~e- Em um memoravel discurso, pronunciado 
:recidas, . peco . permissão a ·V. Ex. e á Ca--;.. no banquete político qué lhe foi · oífere- · 
:mara. p~a fazer. algumas cop.siderações de cido em S. Paulo, a 31 de, outubro d..e- · ·· 
•-Ordem poli~ica. 1897, o Sr; Campos Salle.3, traçando · o pro,. 

cam~~a vol. :v ,g · 
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g1•a.mma do i>eu futu~o Goyet>nÔ, e respan- acima dos pttrtidos, cmquauto que uo ·regi .. 
dendo á sawiaç.ão q,ue lhe dirigia o Sl'. Ru.- men presidencial, é um hC>mcm de p~rtido , . 
Mão Juuiol', em nome da· commissão central que comquanto não espose nem deva. esposae · 
do partido . e no qual lhe dizia.: os seus odios, as ~na.s pn.ixêins e as suas vin· , 
. «Anima-nos a plena. certezé\ de que os viuganç:J.'>, deve gove1•nur com- esse pa.l'tido, 
princípios,, que proiCHsaes, e que tereis de afim de realizar n.s idéa~ e os princípios do · 
obsel.·var e defender, sãn inteiramente <~:os seu programma. 
me.S_1it9s que dominam wn grand~ padido po- O St'. Can:ipos Sal! os, comp1•ehcndendo ?)em · 

· Utiço;. pe1·feitament.e organizado, com a sua a:; sna.s rJspons::~obilidados e querendo esta.-. 
hie~á1·C!zia ccnstituida, com um p 1•og1·amma bele0cras normas que deveriam. r ogular e.s 
JW~c-iso,. so?n·e 0 qual ·nt7o seio possíveis duvidas sm~s relações com o partido que e(egcr<:!>, re
ou fergive1·sações, este1lâ~ntio a ~ua: acçiio e-.a produzindo pala.vras de um p••og1•amma. a.n-

·lotlas as ~01ws r:lo ten·1torio ntJ,cwnal», 0 Sr. ~eri01·, e depois de dizer que llflO. era dmr 
Campos Salles referiu-se ao.s successos da· que enteuuia.m·que o deposi~ario un~pessoal 
quelle anno, que geraram a. c1•isc p:Jlitica do poder, nesLe· sys~ema, saJa proprmmente · 
da qual resultou a r.mna.çã.o de dous pa1•ti- urp chefe de p<n•tid<.>, porque qualquo1• que 
dos; c dis.'le que "· scisã,o pa.rtid<lria seri~ .seja. a sua posição aute.ri<u· mLS lu La.s poli-· 

. de graudes e rectindo.3 beneficios ·na. applica- tica.s, deixa a superintendeueia. dos iuteresses · · 
_ção dos p1•ineipios fundamentao ; do nosso exclusivos · do lJu.t•tido, p:wa. se1• o Clwre elo 
regimon. Peçn licenc:J. pal·a.ler alguns tre- Estado, acct·escentou (lê): :- , 
chos dessa nvtavel :peça ot•ato1•ia; . « 1'\o p<~rtido que elege o Presülente do · 

Estado, ha, cert:tmentc, urott somma de 
«Desde que o Pn.rtido Republicano, ao aspirações, d.e intuitos políticos, que · 

qua.l pertenço, me distioguiu com a triumpham. e qne o eleito, como a. ex-
escolh:t · do meu nome para. pleitea.l' a 11ressão individual lla. v ict.oria. colle-
·vic~oria de 1 de mar ço, indispcnsa.vel é diva, recebeu em deposi to de confiauçLt 
qüe se defina. com clareza e antecipada- para. realizar no poder. B' est.e o l:lleca 
mente a. natureza. dos compromisso-i que · nisrno' q uetornu nccessn.t·ios os partidos 
Q propl'io fa~to faz geral' para que c legitima a aua accão no governo P :l· 
fiqutm.L b <llll estahélecideu~ ~ uot•mas que pular, ou representativo . 
devem regulat· as relaÇões que se vão. os qt1c ·teem estudado a s P.ra.iicas ameri.., . 
estabelecer- e assim tambem para. que se ca.n.n.s 110 ponto do v ista, da.s i'clações entre o 
dissipe a obscul'idade, que a.inda hoje representante do Executivo c do partido que 
enYolve uma questã(). fundarnental,como 0 ol~go, 9-econ.hccem quç csttJ 1)al'lido cnl1·a ao 
é a que concei'ne á reciprocidade dos pode~· com 0 eleito, acompcmltanrk-o, no go
deveres entre o Che(e da. Nação e o pa.r· . vemo conl a pal"till!a da 1·asponsabilida~c. '» 
tidoquco ~lega. E' dahi q~etemresul- Sobre os b:moflcios que da scislio de;:or· 
tado, ew·gra vo detrimento· de altos in- riam para a. applicu.ção dos p••íncipíos funua-. 
terl*!es de ordem publica., a. er1•a.da. mentf~es do nos.-;o rogimon, disso S .. Ex. (/.8): · 
cotnprehensio do pa.pel quQ nesb l'egi- « Des':a pontJ do vis tn. G que ~c me 
mon cabe·ao chefe -políticn represonta1• aftgu1•a qlte sot••i de gt·andes e fecundos 
em face do Pt•e::.lidt>.nte da Republica., lJ!meftcios, ua. appllcaçã.o dos· pr1nclpios 
aquello · como orgn,m de um pa.l·tiuo c fllndamentae> do uosso t•cgimen, a soi.sã.o 
este como chefe da Naçã;o. · · partidaria., quo foi a consequcncia. de 
Te~nos a prove. disto 1i.os successos que urn recente incidente parlamentar. Des-

.IJertwalh a 1•ecente .crise po~itica, df!- q1w.l appareceu uma. una,nimidade, que na 
, 1·esultou, como um dos mats p·om1ssores consciência do~ pl'oprios chefes já.mais . 
· be~te{tcios d cau.sa Jlubtica, a fo1"iJtação de existira si não apparentemente e pela 
do~ts pm·tidos, ,«represer~tando tenclen.cias tole1·ancia. da mats fundamental indisci- · 
oppostas e congregando.1 . co.da wn; oo ele-: . plina.. E 1·a um,a unanimidade supposta, . · 

-mentos quo lhe silo cu.la1>ta11eis. E,portanto, · a,rtificialmente ar chi tect'ada,_ 2ue nüo ge- · 
ago,~à que a Rapu1Jljca1nicia a verdadeü·a 9;ava a cor.t(ianfa, q1~e enfraquecia a . fe 
j)fw.se do go~:erno. de partido; CQm as suas pnlit. ca, gue afrouxava o s.entimen.to de . 
gramlos lutas e com ·.a sua agitaç{fo pa- recip1·oca, dedimção. e quefmzva tndn;; os . 
êifica e bom{azeja, si é que do facto, con~o lo,ços do dever pa1·tidario. E . qual o go-
.ett presumo, soou pam ella a hora frJliz Yer•no fo1·t;e que se possa cqnst~tu,ir so· ·, 
em .que OS Selltimentos do ~aW~Otismo .'1/<10 : bre eletQentoS assim àna.rcbizadoS ~» 
suff.ocar _Para sem.11re os. ~nshnclos re1>o". · s .. :t~;x •. re(erin.do.-se. ás relações q~e, cOm(); 
~ue2onar1os., . · · · CM(~ d,Q. Pod.el' ~xe~t~ttvo teria. . d,~ ~antet• · 

Sr. Presidente • . na opini~ · 4,e muito~ pu.,- . ~om. os ]\:st~.li9~. depois . de pond~arar. q.u,e, . 
blicistll.s, o Chéfe. do Estado. em um ;regimen ,sendo da. .. o~n.c1a. do reg1m~n federjttvo, Q , 
:p<wlamentar" é-1,11Jl poder. x:wutro que J?-ait•a reconhecxmento . da sobera.n1a <los E~ta.dos, . 
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comprometteu-sc a respeitar 'es3a soberanLt, 
em todas as suas manifestações, e resumtu 
as suas promessas, com as- seguintes e elo
quentes palavras: · 

.-.· .: -~ : ::-: 

'tentou occultar a propl'ia fraquez :~, si
mulando uml'. retirada espontanea e 
opportuna, onde não ha:viu. sinão a de- · 
bandada em desordem, o que hou'rJe, e'm · · 
verdade, foi o encontro d rJ duas polit-icas 
em ereção, apoiadas e SM"vidas por dous 
pm·tidos em campos oppostos, otf'erece?ldo 
fri~ante contraste, quer pelas tendenc-ias ~· 
aspil'ações, qtWI' pela enorme disparidade 
das (01·ças em combate. 

« Tenho por dever primeiro do Exe
cutivo Federal, nas relações com os Es- -· 
tados, o escrupuloso respeito das_frú~
teiras dem:arcadas peln art. Ô0 da; Con
stituição, cuja necessidade foi antevista, 
com admir"wel sagacida<le pela s~bedo-
ri~ do legislado:e constituinte. E' ESSA · · D~d·~ · .. ~ "ci~;drg~~i.z"a:çãd · d~ · p~~ü'd"d ii~p~: 
UMA coNDIÇÃO 'DE· PAZ INTERNA.» · blicano Federal, dous outros partidos se for-

E aprecin.ndo as relações que deveria man- maram no seio do Congresso Legislativo 
.ter com os outl'Os poderes políticos da Nação, com ruidos:t repercussão em todos os Estados 
e especialmente com o Congresso; S. Ex. da. Republica. 
tomou o comproiílisso solemne de jámais in: Rar<tmcn~e so ha visto uma crise poli- . 
tervir. na esphera de aeção traçada -pela. l<n tica tão agitada como e:;sa foi, J,'aramente 
fundainental, para cada um delles, e de · tambem ter-se-ha obser .... TaLlo-no seio da po
mantet c.~crupuloso reilpeito ante a conducta. pulação hrazileira um pronunciamento tão 
desses poderes, na orbita de sua sobera.nia. vivo e tão ardente como foi es,;;e que se 

Sr. Prei!idente, as palavras do illustre Sr. operou no espírito publico, de tal sorte que 
Campos Salles, nesse nota vcl discurso, ~·e- cada cidadão se sontiu desde logo impellido 
ílectiam as idéas e o pensamento do partido par11. a posição designada por seus ideaes, 
rep.ublicano. . sinão pelos estimutos do propl'io tempe:ra-

Veiu a eleiçti,o, e o nomo de S. Ex. f01 ménto de combatente. 
su!fragad:o por uma ~mmensa l~i1Í!?l'Ül, por- Não houve hesitações. No primeiro mo
que o partido repnbltcano constltma a gran- mentq puzeram-se todos a postQ.1 para a. 
de maioria do paü. ·· . . ,. · · · · grande luta, que se .travou renhida desde 

Deante das urna~. os adversa.rios dC> par- logo, com uma vohemencia de paixões sem · 
tido republicano dividiram-se : uns, impu!- igual nas nos~a.s tradicçõcs, cabendo ao:; que 
sionados por um intenso sentimento de ~eA- se fizeram nossos advet·sarios a ta.1·efa in..,._ 
àade parti<ta.ria sutfragaram os nome.s mrlt- gratissima de introduzit·em no parlamento e · 
ca.dos pela sua convenção , outros, porém, na imprensa, sJb oregimon. l~yre e generosEl 
talvez por uma nota.vel previsão ·_dos suc.ces- da Republica, os processos de ataque, d~,ul
sos futuro.::, ab.~tiverum-se. · . . · . h'age e de c.alumnia. que não tinham jámais 
. Desta circumstancia, da circumstancia de sido lembrados, nem mesmo nos accidontes 
mante1• o illustro Sr. Campos Salles relaçõ~:; das crises revoluciomrias dos tompo::; op-
com um cllefa adversario de grande p1·est1- pres.>ivos do antigo regimen. 
gio e valor,~ o talvez, me.smo, · dG ontl'os fa- Jorna;Iistas, quo nunca tinham si(lo repu
ctos a intr-i(l'a. fez na.scer o boato al5surdo o blicano.~. ma.<; quo .. ha.via.rn a.dquil'ido triste 
infamante de que S. E'X._ia .go~ernal'- ~o nomeada em combates contra a l~bordatle, 
com o pa.rtido quo o havu. mdtcado e ele1~o, tol'am eollocados á testit da imprensa oppo
não com o sau p:trtido, mas com. o ad v~I·sarlO,_ sicionista, com a misslo especitica.<ht de des
o esse b)ato tomou ta.l cons1stenc1a, que trilir, a golpea de insul&os, o.~ m:~is gl'ussei
S. Ex. entendeu conveniente esc1•ever o U.l'~ ros, todo e;se rico pat.rimonio moral Lia. Re
tiao editol'ial que o Correio Paulistmw pu- puulica, .accumulado á custa de enormes i&
bltcou a 10 de março de 1898 ·: - , ·· crUicios nas lutas legenda1•ias con.tl'a o Im;.. 

« A eleição - Os resultados jâ conhe~ perio~ . / . .. . · · · · . . · · · · 
cidos .'embora mti.ito afastados ainda da Os ve-lhos republicano~. os que possmam· a . 
• totalidade dQS · suffl'agios, dão a medida mais opulenta fé de.o.(ilcio pelo valo1· ·moral· 
exactri. dó que . foi ... a · eluiÇão de lo de do caracte;.· e pela abnegação dos serviços~. 
marçD e.-habilitamsufficientemente o os- foram.todos elles entregues á devastaçã(l'das..:. 
pieito publico a est.udn.: o seu. ":'alor, pennas mercenarias. . . . 
detCL·minar os seus effeltos . pollttcos e Foi debaixo deste pe,~ado ambiente. de 
antever a sua influencia futura na su- bdios, em uma luta qliasi fratricida., que as 
prema direcção dos grandes interessses dua·:; convençõe3 p:u·tida.I'ias se reuniram 
nacionaes. para proclamai' as candid::.turas á eleição 

Assignalemos, &nt~s de tudo! para pre- presidencial. .Si até aquclle momento pu..,; . . 
-venir .· absurdo;; e mconvementes con- desse ainda haver necessidade de um acto· 
fusões, que, a despeito dàs abstenções .que caracterizasse a separação definitiva .e' • 
pqr · meio dá-; quaes um dos pJ.l'tl(los authenticasse a existe.ncia de dous partidos,.· 
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este teria sido, c0rtamente, deél~i v o, ta.nto 
pela propria natureza, com·)p3h sJlemni
dade de que se reve3tira:.' 

As dua ·~ combinações eleítoraes surgiram, 
pois, de uma situação sufficientemente clara 
e definida para que ningueh1 padesse alimen
tar duvidas acerca da significaç1o do voto, 
qualque1~ qu:J vie3se a ser a concha: d.a ba
lança eleitoral, on'le p ::ls:t;;se a mawrw. dos 
suffragios. 
_ · Os.c:mdida~os só tinham que se felicitar 
por essa pJsição vantajosa, antecipadamente 

·garantida ao futiJrJ eleito. 
E foi esse, sem a menor c ontestação, o 

amplo terreno em que -se ab:•iu o pleito.~· 

Si eleitores da opposição se abstiveram, é 
certo, todavia, que os escolhidos da. sua 
convenção mantiveram-sa na luh, não r~ 
rrunciando as su1s cóndida turas. 

Assim correu a eleição. Os eleitores, ao 
mesmo tempo que consagl'a vam com o voto 
a · escolha da C)nvenção · do seu partido, 
aftit·mav.am de modo inequívoco a sua. hos
tilidade ao candidato cmtrario. 

A luta e3bva., poi.~. bem cara.cterizada 
por este contlicto de interes;es e aspir?Lções. 

A candídatw·a triurnphante t1·a.z, po1·tanto, 
a sua gemtina significaçao das urnas. · . 

Ella ·soffreu o choqtte de uma opinicio , con
·' tra1·ia, f'raca, extremamellte fn'.ca, em ver
. dade, mas bastante.pm~a accentua1~ uma signi

. ficaç(ío polit.ca . . Apagm· esta significação ou 
· tentar confundil-a, seria, ou a mystificação do 
voto, ou a:propria defmudação das urnas. 

São estas as van~agens que f~vorecem o 
eleito. O Sr. Campos Saltes, ao entrar para 
o governo sabe que não vae pisar em terre
no novo ou desconhecido. Vae náturalmen
te, firmemente, plra onde· o conduz a logica 
honesta do.-) acontecimentos. O:S amigos sã'J 
os que o cercaram, os adversal'ios são 03 
.que o combateram. . 

, O Sr; Campos Salles c ~mta, além disso, a 
seu favor uma cit·cumsta.ncia. de...a.lto valor e 

.. que deve fortificai-o no de>envolvimento da 
. sU:a actividade administeá;Givà. A' eleição 
:;:precedeu um C)mprombso salemnementé 
· eontrahido á face da Nação, com uma fran

queza. sem reserva<:~ e entregue á ·meditação 
do eleitorado hrazileiro muito antes que se 
formas3e o grande comício de 1° de março. 
· No seu manifesto programma mereceu-lhe 

. · ~special preoccupação e teve detido exame, 
como assumpto da mais . alta relevancia, · a. 
conducta do Presidente da Republicanas suas 
relações com ·o partido que. o elege. ·· Depois 
de haver declarado que . segundo a sua ·con
cepÇão, o partido político é um:t força do 
governo, entra...na ap1·eéiação das causa-; que 

determinaram a fornu.ção ·dos actuaes par
tidos em lut .\ na Republicn., e a )sim se ex- · 
prime: 

< Dest3 pJnto de vista é que se me 
afigura que se1·á de grandes e f~cundos 
beneficios, na a:J2plicação dos . princípios 
funrlamentaos do no3so regimen, a 
scisio partidaria, que foi a consequencia"' 
de um recente incidente parlamentar. 
Desappareceu uma. unanimidade, que na 
c.:ln3ciencia dos .proprios chefes jámais 
existira sinão appartmtemente o pela 
tolerancia da mais fundamental indisci
plina. Era uma unanimidade supposta, 
artificialmente arcllitecta:da,· que não 
g i3rava a confiança, que enfeaquecia a 
fé politic::J., que afrouxava o sentimento 

. de reciprocn. dedicação e quebrava todos 
os laços do dever partidario. E qual o 
governo forte que se possa constituir 
sobre elementos assim <J.narchizados? 

Formou-se o partido · do gove1;i10, e 
era disso peecisa.mente que carecia a 
Republica: um ,partido de orientação 
pGlitica, . <lom tUUa . direcção clara e 
firme ; um partido apto par11 secun,dar e
garantir .em sua maxima exp::tnsibilidade 
uma acção governativa vigorosa, con
tinua e impulsiva. E' a obrei. ardente
mente preconizada :por eminente homem 

. __ de Estado : dar á democracia um governo 
e arrancar . .o , partido republicano aos 
b.abitos de opposição e aos preconceitos 
revoluçionarios, pois quo não é com a 
eloquencia d9magogica nem com as de
cla,maçõe3 seRtimentaes que a. Reptlblica. 
conseguirá do1nin.ar as difficuldades que 
a angustiam. · 

Este é· o partido a que pertenço. Elle 
não ·que1· transforrna.r nem de.o;truir; 

, mantém como um dever de lealdade 
republicana, como que defendo um dop::>
sito ·de honra, ás f1•ontciras democra.
ticas, delJ1arca.dn.s · p:Jla Constituição llo 
24 de fevereiro, a. obra imperecivel dos 
fundad.Ol'as da Republica.. » 

Ne~tas deelamções que se salientam 
por uma absoluta. :firmeza. de vistas o 
pela mais clara manifestação do-intuitos 
o. candidato ora. eleitodesenb(m bem posi
tivamente a sua ori.entação, afflrmando 
a sua «politica conse1•r;ado1·a, de o1·dem e 
de 1·econsh·ucção, em manifesta e franca 
contrq,posição a _essa outra .· poli~ica do 
Jacobinismo exaltado, que, à serenidade 
de uma acção capaz de conduzir os bons 
espiritns_ à soluçti:o dos pl'Oblemas nacio
naes, prefere procurai· nas desol·dense 
no p1·oprio c1·ime _o accesso ao poder, 
sac1·i{ica~do, emboi·a, nas pe1·tú1•bações de 
tema agitação continua e pe1·1)e1·samente 
p1·em:edita.-da os mais sa!)l'ados intercs~es, . 
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da Patria e os JWO)jJ·ios c1·ecl-itos das 
novas inst-ituições, de. que, ent1·etanto, se 
dizem, com re~:oltante hypoc1·isia,os ttnicos 
paladinos.» 

«Temos empenho em rolembrar e2sas 
affirmações para que· fiquem bem discri
minadas as vantagens já adquiridas por 
aquelle que em breve assumirá o go-
verno da Republic:t. . 

Uma situação assim esclarecida não 
dá logar a confusões nem permitte 
accesso á i'ntriga, ·que acaso quizesse 
tentar supprimir as fr9_nteiras que sepa
ram, em suas grandes linhas, as duas 
politicas oppostas. 

Observada deste ponto de 1/istu., a 
eleição de I de ~arço exprime, com os 
mais accentuados caracteres, uma vi
ctoria de I>rincipios, ·o triumpho de Um 
partido, a consagração na doutrina con
serv:adora na esphera governamentaL» 

Sr. Presidente, nesse artigo que acabo de 
ler, o illustre Sr. Campos Salles affirmou, 
em termos bem claros, bem precisos, bem 
cate~oricos, que os partidos, quo surgiram 
da ~rise partidaria do 1897, representavam 
tendencias oppostas,- pois que, si o . partido 
republicano tinha como prõgramrria uma po
lítica conservadora, de ordem e de recon
strucção, .. o Partido Republicano Federal 
tinha como programma a politica do jaco
binismo exaltado, que procurava nas des
ordens e no proprio crime, o accesso ao 
poder, sacrificando os mais sagrados in ter:
esses da Patria, e os prop1•ios creditas das 
novas instituições; affirmou ainda que a luta, 
que se travou no pleito de 1· de março de 
1898, foi bem caracterizada por esse con
flicto de interesses e aspirações, trazendo 
;i candidatura triumplumte ·a sua genuina 
significação das urnas, e que apagar essa 
significação, ou tentar conrundil-a,, seria ou 
a mystificação do voto on a propria. dofl•au-. 
dação da.s ·urnas; e quG, portanto, a eleiÇão 
do I de março/exprimia com os mais accen~ 
tuados caracteres o tri1,nnpho de um par
tido e avictoria de principias. · 

"C~ SR. AzEVEDO 1\iARQUEs-Esse ârtigo está. 
as~~gnado. pelo Sr. Campos Saltes ? · . -

0 SR. ADOLPHO GoRDO......;_Não está, mas o 
Sr. Campos SaHes perrriittiu que se divul
gasse que o artigo fôra escl'ipto· por S. Ex. 

O SR. AzEVEDO MÁRQUES-Era então re
dactor do Corre-io Paulistano o Dr. José Luiz 

-de .A.lmeida·N oguelra. 
0 SR. ADOLPHO GORDO - Alguns. jorna.es 

desta capital noticiaram que o artigo fôra 
escripto pelo S1•. Campos Salles ; S. E:r... 
jáma.is contestou J facto. · 

Eis, Sr. Presidente, qual era a linguagem 
do illustre Sr. C<~.mpos Salles ante-s de fc-

rir-se o pleito no lo do março, e antes da. ~ 
verificação dos seus :poderes. - . 

No dia 15 de. novembro de 1898. S. Ex:.' 
SUQÍU ao poder, e logo ~O COÚleÇO da SUa. 
administração, deram-se os factos gravissi-· 
mos de Matto Grosso, que a Camara e o paiz 
conhecem sobejamente. 

O go,verno daquelle infeliz Estado pedira 
a intervencão do Executivo Federal : ··a. 
honra. do governo federal exigia. essa in-,. 
teryenção, pois que era imprescindível que 
fosse cumprido o disposto no_ art. 6°, Ii. 3' 
da Constituição. E o Poder Executivo inter.,. 
veiu. 

Ma'! intcrveiu, porventura, para restabe
lecer a ordem e a tranquillidadc puhlica.s? 
Inte1•veiu para assegurar ás autoridades o 
exet•cicio regular das suas funcções ~ Inter
veiu p~ra . impedil• que naclttelle canto da. 
terra braztleira reinasse a anarchia, ~que · 
o poder fosse tornado de assalto, com viola-
ção de todas as normas de um governo ho
nesto, e com sacrificio de todos os principias· 
de um regimen dcrnocratico ? 

os· factos são hoje bem conhecidos : o 
largo . debate travado quer na impren_sa, 
como · no seio. ·do Congresso, os documentos 
que ·teem sido publicanos e os depoimentos 
prestados lançaram sobre elles intev-sa luz : 
o Sr. Presidente da Republica interveiu
não para restltbelecer a ordem e a tranquil- . 
!idade publicas, não pam assegurar naquelle 
Estado a vid<1 normal de su:~s instituições, 
e o exercício regular de sua soberania, mas 
para attentar contra essa soberania e esma
gar o seu :proprio :partido! (;lpoiados). 

Estes factos constituíam o prenuncio dé 
,:4ravos acontecimentos para o partido repu- , 
blica.no. 

Em alguns outros Estados da União, si não 
houve o emprego de proce::;sos violentos o 
s.i não houve a intervenção da força federal, 
entretanto, o partido republicano soffr~u 
uma perseguição l'<mcoros<t, graças ao <~polO 
que os seus governos conseguiram do 81·. Pre
sidente da Republica. O presidente de um 
desses Estados, elevado ·ao poder pelo pal·
tido republicano; incumbiu-se da ingra~a. e. _ 
ingloria. tarefa de sacrificar os seus amigos : : :; 
põliticos~ passando-se com al'mas e "Qagagens, , _,. 
p:na os arraiaes :J,dversarios! · · 

E foi-se liquidando, assim, o· partido- que 
indicou e eleo-eu o illustre Sr. ca.mpos Salles, 
para Preside~te da Republica! 
· Dizia-se, Si·. P~e:>idente, que S. Ex.· estava.· 
fazendo a politica da tolerancia e da con-. 
cordht ... 

0 SR. COSTA JUNIOR-E parece, porqu~J 
ninguem protestou. Veiu-se protestar dons 
u.nnos depois, - · 
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0 SR. ADOLT'IIO GORDO- Vou responder ao 
. aparte de V. Ex. 

0 SR. COSTA JUNIOR-Quem protestoufoi 
o Sr. Bueno do Audeada; isto eu vi. 

antigo partido republicano federal, campos~ 
to do mesmo pessoal e com os ú1csnios in~ 
tuitos políticos, o o Sr. Presidente da Re
puhlica não podia approximar-se dessa aggre
miação, porque representava tcndencias 

O · SR. ·BuENO DE ÀNDRADA- Não fuí o· oppostas ás do partido que o elevara ao-
unico~ poder, e com o qual se compromettera a 

O Sn.. ADDLPHO . GoRDo - Não protes~ei governar; ou era um partido governamen
então por dous motivos : primeiro, porque, tal, com elementos dos outros dous e, portan
'além de amigo politico, eu tinha a honra de to, formado com elementos rivaes e antago~ 
ser amigo part.iculae do Sr. Campos Salles, e nicos, c S. Ex., pt•omovendo essa aggremiação 
tal era a confiança que e]J. depositava no pa- hybt'ida, presüva um vm•dadeiro desserviço 
trio tis mo de S. Ex., que tinha a cJnvicção ao seu pa.iz, porque logo em seu inicio impe
de que S. Ex., .no decurso do seu goyerno, dia a ph:tse do governo de par·tido com 
repa.t•aria os seus primeiros erros; e volta,ria idéas bem accentuadas, e procurava archi~ 
ás boas norm;_ts republicana;;, e segundo, tecta.e artificialmente uma unanimidade que 
porque n'ão desejava crear emb:~raços a sua não ~l'ava a confiança; quo enfr<tquecia a 
acção, em nome de re.:;cntin:entos pn.rtidttrio3, fé política, quo afrouxava o s~ntimento de 
na occ;tsião em que S. Ex. se dedicava. com t'ecipr-oc_t dedicação e quebrava · todos os -. 
o maximo esf,n•ço em cumprir o {ttnding, cf laços do devee partidario. (vco·ios apartes). 
em resolver o problema financeiro, que qua- Mas o partido da concentração estava 
lificava de grande problema nacional. . tambem destinado a desapparecer: mêro 

]Has, prosigo... in:Stramcnto nas mãos do Sr. Presidente da 
·· OS;·. Presitlente da Republica, que ante:; Repubticapara dissolver o partido republica-

do ploito de l de março e antCJs cl<t verifi- no, devia de mpparecer para. da1• loga,r a 
cação de poderes, cfn discursos e artigos e um·loutra organização, que melhor pudesse .. 
com palavras tíló eloquentes,ha.via felicitado realizar os intuitos de S. E::. 
O llOSS :J paiz pela Cl!lSO partidaria de 1807, O SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-A con-
diz?nilo 9-uc h~~ via. s?ado pa:ra a Po-n:tr·ia uma centração nunc:t foi um partido-; houve . 
horp,_ folu;, por que. dessa crtsc s~r0rram dous sampre es :;e er•ro. 

· pa,rttdo:> ropre ;en tando tendenCias oppostas; -
S. Ex .. que afflrln~\ra que a. _scisão produzitja l yusR .. D_EPUTADo,--A cJnc~ntraçã:o existiu 
gt•an(lcs c fet·undm~ lJcnoftciOs na applica.çao ate á elew<~o. c mesmo dep01s della. 
dos IWincípios fLmdament;w.~ do nosso re- o SR. ADOLPHO GoRDo-Surgiu, então, no 
gimen, p\)l'illll\ llzot·a dcsapparecer uma una- scenn.rio politíco do paiz a. famoslL organí
nimitladt} at•tificialmentc architectada, que za~·ão, que tem 0 nome de política dos govm·
nfío g-omva a confiança,· que cnfraquecin. a nad01·es e cujos intuito5 são b3m conhecidos. 

·fé poli tica o i[Ueln·,Lva todos os laÇos do dever sr. Pr•esidente, quando em 1897 se dis-
pa.t·~idat•io, S. Ex., quo hmbcm ::tffit·mam cutiu ncst~t Cam<tra o projecto quo auto
que cs.,ws d 1US partidos tinham pl'ogra.mma cizava 0 Govct•no a in-torvie no Estado do 
dill"cwuto.~-puis quo,si um visw<~o a politica. Amazonas, 0 ob5cur·o orador c1ue ne.~to m~ 
consct·vrJ.dot'<L, de ordem o rcconstrucçã.o, o mento se a.chu. na tl'ilmna., depois de de~ 
outt·o visava •~ politicéL do ja.cohini:smo oxal- monstrar que a. intervenção era legitima e 
tado, •ltte pt·octmi.va n'1s desordens e no necossal'ia, em -face do a1·t. Go n. 2 da. con
prorn-io c1·ime o acces~o ao podcl'; S. Ex., stituição, e que não o1fendia a. soberania 
que roi eleito velo primeiro pa.rtido e quo dactuelle E;:;tado, concluiu assím· as suas con- . 

· se comproml'tteu a. governar com clle, - sidoraçõas· : 
depois de ter iniciado o seu governo, ficou 

. entendendo que a tolerancia e a conco1·dia «Diz-se que essa intervenção oifende 
,impunham-lhe o dever de :-:;e approximar do á soberania daquelle E~tado. Porven-
partido aclver:;ario, como ficou entendendo tura o respeito á soberania do Estadu 
que o meio mais legitimo e mais effiéaz de do Amazonas consiste em deixal-o en~ --
praticar essa 'tole1·anda e essa concordia tregue á anarchia ? Porventura o res-

. era esmagar os seu:; amigos políticos ! ! peito · á soberania de,um Estado consiste 
· O pa~·tido republicano federal tinha ~ntão em permittir-:;e que certos mandões sa-
mudado oe nome e chamava-se pm·ti-do dà crifiqüem alli todos os direitos, toda.s as 
concl!nt1·açao. liherdêtdes, todas as ga~antias ?_ Por~ 

UM SR. DEPUTADO-A concentração nunca ventura o .respeito â sobel'ania.. de um 
foi um partido. Estado consiste em permittir-so que um 

· gru110 de individuas se perpetue no Go-
0 SR. ADOLPIIO GoRDo-Ou essa. aggromia- verno desse Estado, considerando-o pl'O~ 

ção que se denominava a crmcentnrçiTO era o priedade :ma.? » 
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O illustre Sr. Presidente da ·Repuhlica 
aproveitou-se habilmente da situação poli
tica de varios Estados da da União e pro

·moveu aqueUa organização politiea. Que 
· significação· t~m. com effeito, essa )JOlitica 
dos governadores, e quaes os seus intuitos~ 

Significará, porventura, o compromisso 
.. assumido palo Chefe do Estn,do de manter 

escrupuloso respeito á vida constitucional 
, dos Estados, em toda a'3 suas manifestações 
~ legitimas?' 

'"' Signifi.cal'á, porventura, o compromisso de 
, influir para que em todos $)S cantos do nosso 
. paiz, seja leal, sincera e honestamente obser-

vado o regimen_ que adaptamos 1 · 
. Sl'. Presidente,_ os factos vieram demons-

trar que essa poH:tica é a das . dictaduras e 
, olygarchias, é a da intervençã.o do Sr. Presi
. dente da Republica em beneficio exclusivo 
· de grupos, que, se julgando senhores ab3olu
·, tos de certas zonas do terl'itorio do paiz, 
ahi implantaram a niesquinha política pes

. soa.l, com sácl'ificio de todos o& direitos e de 
todas as garántlãs e com à Violàção dos 
princípios . de um rcgimen ·. democrati.co! 

·. (.4poiados.) · . · 
Si ao sahirmos deste recinto, pergtmtar-· 

mos a qualquer pessoa· do povo qual a sua 
· oplniãó sobre o mmlo por que se fazem as 
. eleições nos Estados, si os governos dQs Es· 
tados repl'esentam ou não legitimamente a 
Yontade da maioria do eleitorado, essa. pes

. soa nos responderá immodiatamente, porque 
, (\ isso que infelizmente está na consciencia 
publica-que as eleiçõo_.;; nos Estados são ver
dttdeims fa.rças repre.~entadas por gt•upos 
que . teem interesse em se perpetuar no go
Yet•no. 

0 Stt. COSTA. .TUNIOH.-l:üo prova que OS 
.Deputados eleitos por cs:las fa.!·çal:l não de

. viam a.ccoi~a.e. 
0 Slt. BUENO D8 ANDRADA- Si todos estt~-

11108 ele accot•do, V[l.mos mmlar. 
O Srt. Anor.Puo GoRDO.:_ Estou referindo o 

. conceito que infelizmenGo o publico faz das 
1ws;:;a,; eleições, mas poBso cita.r tambem a 
opinião de um publicista emerito, --nota vel 

. propagandista da Republica, o Se. Alberto 

política do; caracteres, eomo sobre um .. ·.· · 
montão de cadavm'e.;;, ergue"se disforme •. 
assumindo . proporçõe;; ·estranhas, . como 
um immenso polvo que -ameaça envol-. . , 
ver em seucl podero.;os tentaeulos o . o r-. 
ganismo inteiro da Nação, a mais peri- -
gosa, a mais pel'fida das dietaduras po-
líticas. . 

Affirma-se a todo o momento que vi
vemos no mais puro dos regimens demo" 
eraticos, que· é o regimen.presideneial, 
o unieo capaz de faze1• a nossa pr-ospet>i
-dad.e e a nossa gl'~Bdeza, garantindo a 
ordem e fomentando o progresso. Nés, 
porém, o que vemos e o que sentimos . 

· eom magua. é que o prf~sicleneiatismo · 
não é mais do que uma perfi<la etiqueta. 
um rotulo falso, eom que se peocura. 
impingir ao povo simplista a mais bai
xa, a mais passiiVa dietadura política. .. :.. .. ~ ...... • .. ·• · ............................. . 

« O rnan1larinato politico, planta. 
damninha de nova especie, vae aba
fando pol' toda a parte, por onde se 
alastra com · furia, em sua medonha 
expansão ahs·)l'vente, todas as . niani- · 
festações legitimas, nobres e vivazes da 
eonscieneia nacional e transformando 
pouco. a. pouco este graade · paiz, digno : 
de melhor sorte, em um vasto e mela.n- . . 
eoUco deserto, onde a arv0re da liber- . . 
dade, ceestadn. pelo sol ardente da dieta- · 
dura., defi.nhtl. e morre. . 

O Presidente da RepulJlieJ. faz os go'
vernadores dos Estado::;, os governa- · ·
dot•cs fazem as eleições e as eleições o 
Presidente da Rcpublica. E' a f'o;rmosa 
sodtos de Nabuco de Araujo 'applicada . 
conu um pungent.e estygma., na pleni
tude do sua. fürma, ás faces· do Brazil 
republicu.no. Funccionam 03 alambiques 
etcitor<.tos e nos Congressos dos Estados ·.· 
&lt no Cougt·osso Feder11l eâem poriodica.~, 
mente os pl'oduct.os incolores dessa es
tl'anha. distíHaçã.o. » 

Devo diZOl\ entre p:wenthesis, que lta. . 
neste notavol artigo, alguns cJnceitos com 
os quaesnão estou de accordo. 

Sr. Presidente, a pGlitica dos governa• . · 
· · dores_:essa. ·singular e çuriosa · agremiação · 

O SR. BuENO DE ANDRADA-E note-se que de homens com idéas politiccts di:fferentes, 

Sallcs .. 

. ·elle não se filiou ao grupo dis.~idente da po- mas ligados t"odos por um fim de interesse ,·,. 
litica do E::;ta.do,. commum-o de apoiat•em vigorosamente o> 

O SR.. AooLPHo. Górtoo- ... que em seu Sr. ~residente da Repu.blíe:.., para serem, . : 
. sensacional m•tigo, sob o titulo Balanço Po- por seu turno, apoiados com dedicação por ' ', 
, Utico, emitte, entre outros concaitos, os se- s. Ex., não tem outra significação sinão a.:,.; 

.guintes : · 'de um partido pessoa.l de S. Ex. :- é um ~ 
«1vl:J.s o que é peior, o que é excessiva- ().pp~·elho destinarlo. a per~e~uar a sua- di ..... > 

mente grave, porque é sentença do nosso rec~~o ~os negocws pohtlcos do paiz •.. ·.; 
· infallivel anniquilamento futuro, é que (Apotados.) 

sobre e.;ta medonha hecatombe moral e Os factos o demonstram. 
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O illustre Sr. Call1]JOS Salles, que se· com-' O SR. · ANTONIO BASTOS- Indicado por 
·promettera a não intervir na esphera propl'ia quem? V. Ex. di O'a. 
da acção d:o Congresso,. mantendo escrupu- VozE -P 1 ' o · 
loso respmto ante a sua conducta na orbita 8 eo partido. 
da sua soberania,- que se compromettera O SR: ANTONIO _BA~Tos-0 Senador Lemos, 
a observar ()S principios de nosso _re(J'imen. a.penas em um d1scmso foi quem o indicou 
em suas relaç.ões como chefe do Executivó mas o congresso do partido ainda não se ti·: 
Federal, com o Congresso, intBrveiu, entre- n11a ~·eunido. .. · 
tanto, na ult~ma verificação de poderes ! E O Sa. BuENO PE ANDRADA'-'-Jâ vem v. Ex. •. 
como ? . Considerando questões fechadas os re- com o Sr. Senador Lemos. 
conhecimentos de candidatos amigos de cer- . . · , . " 
tos governadores - ca.ndidatos esses que, 0 SR. · _SER_zE~ELLo CoRREA-Deixe elle· 
pelas verificações feitas pelas commissões fallar. (Htlarzdaâe geral.) - , . "" 
de inquerito, não haviam sido eleitos ! . O Sa. ADOLPHO GoRDo-," .. foi victima de 

uma traição ..• · 0 SR~ COSTA JUNIOR-,- IS;)O 83 paSSOU ha 
-dous annos, e S. Ex. não protestou. . 

0 SR. MOREIRA ALYES - Não apoiado • 
:protestou sem:pre com o seu -voto. ' 

O SR. A~TONIO BASTOS (com força)-Não' 
houve tra1çao. V. Ex. não prova. Eu o de
safio a que prov(). Não é só dizer que houve 
traição. 
VozEs~Está na consciencia de todos. 0 SR. DINO BUENO~ De.claro que -votei 

em todas às eleições independente dà vonta-
de 9-o Sr. Prêsidente da Republica. (Trocam- O Sa. ANTONIO BA.ST<'lS.:.:._Não está tal. Sou·.· 
se muitos apartes_) amigo do Dr. Justo Cl1érmon·t. e posso de· 

o SR. -ADoLPrro GoRDo _ o meu nobre clarat' que elle não foi victima de uma trar-. 
compan~eiro de bancada · está equivocado: ção. Onde as provas1 Si fôr preciso, hei de 
:protes-tei pelo modo que me-pareceu mais demonstrar que não houve traição. (Ela vio,. 

. :pro:ficno, Pl'Otestei com o meu -voto, como tentos apartes entre os Srs. Antonio Bo.stos e 
sabe toda a Camara. Não me sujeitei ás Serze~ello_ Corda, e muitos outros Deputados, 
questões. fecho.das. . - . que ~ntel·rompem demoradamente o .orado?-; 
. Não vou,· :porém, discutir essas eleições, pe[.o que o Si'-. Presidente, fazendo soar co?lz· 
porque, como membro desta ca•;a,, tenho ne-. fo;·ça os tympanos, reclama attençi'ío. O· 
çessidade de respeitar as suas deliberações. orJ.dm· senta-se ate ?"estabelecer'-se o ·silencio.)· 
(Mú·ito bem; muito bem) . 0 SR. ADOLPIIO~ORDO-ÜS factos fa.llam 

· Assignalo, entretanto, e:::sa. circumstancia. com mais eloquencm do. que quaesquer do.-
por me .parecer importante, éomo vou as- cumento.;; QUO eu, porventura, aprQsentasse;. 
signalar uma 011tra de importa.ncia. maior, para provar o que tenho referido. · 
e é que todos quantos nessa :verificação de Nioguem ignora e não o póde contestar o 
po~eres procederam com independencia, in- nobre Deputado que me tem interrompido 
sp1ranúo os seus votos nas constatações dtts com apartes tão violentos, . que no começo 
commis~ões de inquerito, foram, desde Ioo·o do anno passallo e (\.ntes da verificn.ção de , 
considerados adversarios do GoveJr•no. (M~ü: pocleres, estava assentada a candidatura do. 
tos apoiados e nt'to apoiados.) Sr. Justo Chermont para presidente do Part1 •. 

O Sa. DINo BUENO__: Os factos protestam (Apoiados.) · · 
contra a aflirmação de V. Ex. O SR. ANTONIO BASTOS-V. Ex. dá. licenott 

O SR. ~noLPno GoRpo - Os factos justift- para um a. parte~ 
cam a mmha affirmaçm.o. O St. ,Justo Cher- O SR. AnoLPHO GoRDo-Eu 'é . que peço U·;.- ·· 

.. mont, um dos benemeritos fundadores do c~nça ~ V. Ex. para proseguir em meu:< 
partido republicn.no do Pará, seu primeiro discurso. 

· go_vernador depois da-pl'oclamação d~ Repu- Todos. sabem quv.l ~oi a _attitude do Sr;.__ • 
bllca, ·seu representante no Senado Federal J_usto Chermont na ver1ficaçao de poderes~· 
o Sr. Justo Chermont, cuja fé de oftlcio at: procedeu com a mâxima independencia, não· 
testa: <'.'5signalados serviços á 'causa -publica·se submettend~ c~s questões feoha~as dest!; 

- (apowdos), um dos chefes d? partido que in- n_adas ao sacrlfimo dos seus a,mrgos pol:!.-. 
d1cou e elege~ o Sr. Presidente da, Repu- tiCos. " · _ 
blica, quando... • Todos salJem ainda que o Sr. Augusto 

O SR .. BRICIO FILHo--.E' um distinctissimo Montene~~ro, desemp~nh_ando ~s funcções de, 
chefe republicano . · leader ne~ta Camara, fu1 o ma1snotavel col-

. · . . laborado r do S1·. Presidente (la Republica., na 
. ~SR. AnoLPno GoRDo- •.. já se achava sua obra ·política. · 
md1cado para o cargo de-presidente do seu Pois bem loao depois de terminados os 
Estu.do. •. trabalhos. ~le overi:tl.cação, o Sr. Augusto. 
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Montenegro abandonou a · Camara e reti-j -o Sa~ DrNo BuENo-E acredito que estará. ' 
rou-se para o norte, o ·pouco tempo. depois ainda convencido d,isso. 
os j_ornaes _annunciavam que S. Ex. ~e ser o SR.. BRr~ro FiLHo-O Sr. Presidente da.~ 
ele1~o :presidente do Pará, send? sa~~1ficada ·R.epublica nunc.1. está de accordo com 0 que -- ~ , 
a candidatura . do Sr. Justo Chermon~. di~: affirma de um modo e procede deoutr·o. , ~ 

(Trocam-se violentos apartes entl-e . os In1"j3lizmente isto é uma. verdade. que nin ... -
S1·s. Ser::;edello Corrêa e Antonio Bastos guem ignora. · -· 
Julio de Mello, Bl'icfo Filho, JJforeira Alves, · 0 SR. DINO BUENo-Isso é paixão de oppo ... 
. e muitos outros S?·s; Deputados. Soam, forte- sicionista. · 
mente os tyrnpanos;) 

' \ 
0 SR. ANTONIO BASTOS-Lancei um repto 

e V. Ex. não trouxe as pl'ovas. 

-; 0 SR. MOREIRA ALVES-E' a verdade, que-' 
está na. consciencia publica e na propria
consciencia <!~ V. Ex . . 

0 SR: ADOLPHO GORDO-Sr. Presidente, . 
todos estes successos-a· desorganização .. do
partido republicano; depois a desorganiza. 

( Co;ttinuam os apartes .violentos. Soam for- ção do partido repul>licano federal; em se~ 
temente os tympanos. O oJ"ado1· s~nta-se.) guida essa agremiação composta de gover~ 

UM SR. DEPUTADO-O or.J.dor yae muito 
bem, porque está com n. verdade. Contra 
factos não ha argúmentos. 

O SR. ADoLPHO GoRDO (Oontinua1:1-do)-Vou nadares amigos; o apoio que lhes tem . pres- · 
referh'-me a Pernambuco; e peço· a v. Ex., tado o. ~r. Presidente da Republica, intei'--
Sr. Presidente, ·licençn. · para . usar das pala- vindo até na verificação · de poderes do Con
vras eloquentes com que 0 illustre Sr. Cam- gresso, e a cü•cu~pstancia de procurar afas-:
pos Salles se I'eferiu úquella gloriosa terra, tardo seu caminhü" todos quantos lhe pare• 
em seu _notavel'.discur.:;o proferido no ban- cem ?onspituir obst_aculo~ ;:l I'~aliza.ção dos 
quete politico de -S. Paulo. seus .mtmtos-tudo 1sso_ nao endenma qu~ f) . 

. . . . . . . . . . que S. -Ex. pretende é formar um partido_· 
·Os represe~tantes de Pe1•nambuco. (lendo) -·pessoal, afim d~ constituir-se um director -

·« dessa glor10~a. terra perna:ri:tbucana, onde supremo dos dE:)stinos do paiz?! 
permanecem V1v1das ~o_ sentimento popul~r Já s. ·Ex .. co_nseguiu· designar· a pessoa qüe ·- , . 
as . ~ul_gurantes trad1çoes · dn. democra.c!a d.eve substituil-o na Presidencia. da Repu- • 
brazileir<"?., os representantes dessa gcraçao blica. · 
varonil que através dos maiores sacrificiós . . · . • -. - -
ousou levantar duas vezes .o · estandarte da·l . O SR._ Dr~o :'3UENo-V. Ex. nao tem razao;;: 
Repuhlica . em uma- época. em que a mona r- . amda na.o -lndlCOI.! pessoa algu~a- . 
chia com os seus barbaros processos não O SR. Anodtao GoRDo-Oh! Quem .é que 
transigia na repressão contra a lihe1·dade » não sabe que já estão designados os futuro~· 
(deixando de le1· ), os representantes de Per- Presidente e Vice-Presidente da Republica, 
na;mbuco tiver·am necessidade do romper e que a Convenção que vae-reunir-se arnanhã,_ . 
contra. o Sr, Presidente da Rapnblíca, om sujeitando-se a essa designação, terá de in-· 
virtude dos S!lccessos qrie a Camara e o paiz dicar os candida;tos do illustre Dr. Campos : · 
conhecem, e quando é aerto q ne exerc~, com Salles ? ! 
a mais elevada COl'recção, as funcções d.e · , _ o SR. CoSTA Ju-NIOR.- o Sr. Campos- · 
Vice-P.re$idente da Republica, o chefe pr;>l:.- Sálles estava ·tambem designado <mtes de · 
tico daquella terra, o Sr. Rosa e . Silva, o reunir-se aqui a Convenção. 
mesmo que no dizer eloquente do Si•. Presi-
dente da. R epublica (lendo) « é um nome O SR. ADOLPno GoR.Do-Ma.s, nã.o . pelo 
p1•estigioso, j<1 aureolado por uma. grande Sr . Prudente de Morae3, que não · interveiu. ·· 
somma dé serviços á caus"--.PUblica. • . na indicação. O Sr. Campos Salles ·foi in di-

. · · · · cadq pelo partido. (A1Jartes.) 
· · O SR. DrNo BuENo .dá um aparte. . Sr. Presidente, os factos que se teem· 

· ·· O · SR. ADoL?no Go&J5o7""" (Continuando a dado ultimamente- no Estado· de S. Paulo -. · 
.ler) .. •. nome consagrado _'pela . Cai:nara Re- lançam bastante luz sobre os intuitos da · 
publicana; que reéonheceu a sua leal dedica- Sr. Presidente da Republiea. (Trocam~se 
ção a() novo regimén , collocando-o na sua violentos apartes ent1·e os Srs. Costa Junior, 
curul :presidencial, força garantidora.dn. -vi- B ueno de And1·ada e outros. Soam os tym .. 
ctoria no.pleito; ·garantia. para as institui• panos.) · < · 

ções após a victoria e collaboração efficaz na. O Sr. Campos Salle3 não se limitou a 
grande obr;t da prosperidade da Patria ». · desigpar o S1•. Ro!lrigue3 Alves pará Sf?U . :. .. 

. .··0 ··. SR; GA~DINO . LORE'r()---,.E não._· S.· e e~-",1 ~~~f;~~; . ra_amb_~~si~. en·S·c~~ ~er!~~--- l~~ic~~/- -:~_-._,_;.~; 
· ganou. . · . . . . · - · campos ·para presidente do Estado de. Sãa"' .; 

O .su. BRICI_o FILHo-Não se enganou. Paulo. . •• . . . . · .. . · . • 
Camara Yol. V · · · 10 · 
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Posso fallar, em relaçã.o ao Sr. Bernardino 
de Campos, com absoluta insuspeiçã,o: apoiei 
e applaudi, sem r<3servas, a beilhantissima 
administraçã,o que S . Ex. fez em r1eu 
Estado em momentos muito difficeis, assim 
como apoiei e applaudi, sem reservas, os 
excepcionaes S!:lrviços que pre&tou ao paiz 
como Secreta,rio da Fazenda durante o Go-

. verno do Sr. Prudente de Moraes.· 
Sempre tiYe a honra de ser amigo do 

S. Ex. o sempre raconheci as suas qu:tli· 
- dades eminentes. 

Chefe de real pres~igi<fem meu E:3tado, 
- S. Ex. tinha e tem o legitimo direito de 
pretender o cargo de seu presidente. 

o SR. COSTA JrXIOR-Então s~ Paulo tem 
- o direi to de escolllel-o ? 

. O SR. ADOLPHO GoRDO - Ninguem o con· 
. testa. 

O SR. Drxo BrExo - Foi na commissão 
central que n(1sceu a candidatura do Sr. Ber

. nardino de Campos. 

~R. BRICIO FILHO - Então j<í ]W, vaga ? 
.(Rzso.) -

O ~R. Dr:\'o Bu ·xo - Ainda não ha, ha 
- apenas lembrança de nome, rio caso della se 

• verificar. · . 

0 SR. CELSO DE SoqA - E quem preen
. cherá a vaga do Sr. Bernardino de Campos 
. no Sm1ado ? 

(Ha onl1·os apartes ; o f!t.-;-- Presidente; 
fa.:;endo soco· os tyíilpanos, ;·eclama attençao .. ) 

0 SB.. ADOLPIIO GoRDO-NiJ1guem contesta, 
Sr. Pm~idente. que o }mrtido republicana 
paulhita. tenha o direito de indicar e eleger o 
lllu:stre Sr. Bernardino de ·campos, mas a 
sua indicaç5o J'ei ta pelo Sr. Presidente da 
Republica-vorda.deil'aordem impo.~ta. áq uelle 
partido-e a eircumstancia, que se propa.lou 
em S. Paulo, de ter o chefu do Estado dito. 

· em cal' ta que dirig-il·a a um -amigo justifi
cando aquella. indica.ç:'io, que p;·ecisara afas
ta?· do seu caminho o S1·. P;·udente de Alo;·aes 
COíif os seus odios e ;·anco;;es, PI.'ovocaram 
serws desgostos no soio do p:trtido, e esses 

·desgostos teriam determinado um immedia.to 
rompi_mento, si não fóra a intervenção do 

_:p1~opno Sr. Prudente do Moraes. · 

O SR. PRESIDENTE-Peço licença para dizer 
ao noiJra Deputado que a hora já está esgo-
~~ . 

O SR. ADOLPno GoRDo- Vou· resumir as 
minhas considerações. Peço, entretanto, a 
V. Ex. que seja indulgente para commigo, 
porque os nobres Deputados, que me honra
ram com os seus apartes tomaram-me quasi 
todo o tempo. (Riso.) 

Sr. Presidente, antes de continuar, preciso 
abrir um parenthesis para me referir ao 
Sr. Prudente de Moraes. 

O Sr. Prudente de Moraes, deixando o Go
verno Federal, rettrou-se para a cidade. de 
Pü·acicaba c tomou a delibcra,ção de não 
mais envolver-se activamente nLL política, 
por estar convencido de ter já prestado ao 
seu paiz os serviços que as suas forças ha
viam p:?.rmittido. 

0 SJi. MOREIRA ALVES-Prestou-os, não 
ha uuvida, mas a.inda poderá prestar muitos 
e extl'aordinarios.• (Apoiados; muito bem, muito 
bem·.) · 

O Su. AnoLPHO Gortno-Logo nos pt•imei>
ros di:ts depois de ter deixado o poder, o 
Sr. Prudente de Mo1·a.es foi convidado para 
indicar os nomes que deviam constituir a. 
commissão central do parr.ido ..• 

UM SR. DEPUTADO-Foi convidado para a 
comnlio:isã.o cen tr<d. · · 

0 SR. ADOLPHO GORDO - ... e para SOl' 
o presidente dessa commissão .. S. ·Ex. 
excusou-se. Como já se faJla.va, e'ntão, na 
candidatura do Sr. ROdrigues Alves para 
presidente do Estado, o St•. Prud,ente de Mo
rae;:; fui tambem convidado para preenchel' 
a· vaga que com a eleição do Sr. Rodl'iguos 
Alves se abriria no Senado. S. Ex. recusou 
es-;a candidatura . 

Nunca S. Ex. envolveu-se, quer Jüt admi
nistração federal, quer na do Estado, como 
nunca·teve pretenção alguma perante o Go
verno. O iHustre Sr. Fernando Pres~es, que 
se acha presente e. que admini~tr:w:t o meu 
Es~;adó qmmllo o Sr. Pi·udente tlo !vio1·a.os 
deixou ·o Governo Fe<lerttl, po<lel'tL d iíiOL" si 6 
ou não verdade o quo von\w de expor. 

O Stt. FERNANDO Pru~sT!'S-- Qu:Lnllo o Sr. 
Prudente de :Mor:ws era pot• m-im eon.~nltn.do, 
rcspon<lia~me: ~sou um "inva.lidu, politieo. 
queil'a. entender-se com o SI'. Hcrn:mHno de 
Campo~;.» (H(t outros apm·tes.) 

Entretanto, por:o licenQa. para J'aznr (t ox
posiç~i1o de V. Ex. nmn ligei.t•a l'Cetiftc;tção: 
o Sr. Pl'tHiente dP. Moraes, tendo-se recusado 
a fazer p:trte da commis:ião centr<tl, lembrou 
todavia cinco nomes pitt•a. os:ia. commissfto. 

O Sa. ADOLPIIO GoRDo- E' possível, mas 
este facto deu-se ll)go nos p1•imeiros dias 
depois de ter S. Ex. deixado o Governo. Mais 
tarde as cousas mudamm, e S. Ex. não mais 
foi ouvido. · 

A circumstancia que desejo àssignalar é 
que jQ.mais o Sr. Prudente de Moraes creou 
o mais lig'eiro embaraço, quer ao governo do 
Estado, como ·ao Governo Federal. Ao con
tí'ario: quando em 1899 alguns Deputados, 
estranhando certos actos do Sr. Campos 
Sa.lles, que destoavam da orientação do par-
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·tido que o h a via eleito, pediram ao Sr. 
:Prudente de Moraos que os n.conselhasse 
sobre a attitude polHica que devm•iam ter, 
S. Ex. aconselhou-os que prestassem apJio 
ao Governo. 

A consulta não foi feita por mim, mas co
·nheço o facto, ·como o conhece o illustre re
. presentante da J3ahil\ e meu particular 
amigo, o Sr. Seabra. 

0 SR. SEABRA - E' exacto. 
.i 0 SR. ADOLPHO GoRDO- E autorizado pe

·lo S1'. Prudente de Mora.es, devo declarar 
que S. Ex. não foi e não é candidato a c.:t.r
.go algum. 

Si,pois, o Sr.-Prudente de Mor•:tes, longe 
de ter creado o mais ligeiro embaraço ao 

. governo do Sr. Campos Salles, aconsellwu 

. os seus a.migos a que apoiasse1i.1 esse gDverno, 
<não posso il.tinar com os motivos que teve o 
Sr. Campos Salles para querer afastal-o do 
seu caminho, com as seus od·ios e rancores ; 
nã.o pos3o atinar com os funda.mentCJs desse 
receio de encontrai-o em seu caminho. 

O·· SR. AzEVEDO :NIARC-.IuES - Este receio 
'não existo. . ' . . 

0 SR. COSTA JUNIOR- Esta carta não 
existe. · 

0 SR. ADOLPHO GORDO -Ouvi de vn.rias 
pessoas em S. Paulo que a cartafôra effe
ctivamente escripta pelo Sr. Campos Sal-
les. • 

0 SR. COSTA JUNWR- Ma.s V. Ex. não 
viu essa carta, porque não existe. 

Não so accu:3a assim. 
0 SR. DINO BUENO - Os factos provam O 

e ontrn.t•io. 
O Su .. ADOLI'l!O .GoRDO - EITectivamente 

nfio li c nem vi essa cartJ., mas sei <'1ue 
· existe (di t•ig indo-se ao Sr. Cosb Junior). o 
acrmlit.o que V. Ex. :'>:tbu a c1uem foi dil'igü1 t.; 
Foi dirigida ao Dl' . .José Alves de Corqueira 
Ccsar, pt•o,:;idcnte do Senado de S. Paulo, 
membt'O da commissão dircctora do partido 

. o um do.;; chef"es de maior prestigio desse 
partido. 

0 SR. Bm:xo DE ANDRADA- E que nunca 
mentiu e quo não é capaz de mentil•. Os 
nobres Deputados da opp;)sição sabem bem 
disso. Neguem, si f~rem capazes. · 

0 SR. ADOLPHO GoRDO-Sr. Presidente, na 
imminencia de uma scisão no seio do par

. tido republicano paulista, o Sr. Prudente 
de Moraes entendeu · que tinha o dever de 
intervir afim de que essa scisão não se reàJi
zasse •. Veiu de Piracicaba (t capital do Es· 
tado, onde teve uma longa conferencia com 
o Sr. Rodrigues Alves e na qual lhe ponde
.rou que era indispensavel, para a harmonia 

do partido, que fosse retirada a candidatura 
do Sr. Bernal'Jino de Campos, deixando-se 
ao proprio par-tido a indicaçã) do seu eil.ndi
dato <.t pres~dencia do Estado, quando fosse 
opportuno. Segundo informações que tive, 
o Sr. Rodrigues Alves considerou proce
dentes c3sas obseevaçõcs e, interpclhtclo pelo 
Sr. Pl'udente de Moraes sobre si pl'etendia 
intervir nas deliberaçõe3 do Congresso Con
stituinte que em breve ia se reunir, réspon
deu que não . 

O Sr. Campos Salles, impressionado, tal
vez, pqr esse movimento <le re~tcçã.o que no
tava w1s fileirJ.s -republicanas; mandou con
vidar um memb;·o da commi:-.:são central do. 
partido, o Senador Ant1nio Carlos Ferraz 
de Sallcs, pal'a. vil' _com eltc conferenciar 
n:esb Capital. O sena<lor Ferr<tz de Salles 
vein, e ar1ui, o Sr. Ca.mpos Salles, depois de 
lhe assegurar qu~ não desejava, ele modo 
algum, intervir na p::Jlitica do Estado, o in
cumbiu do p3dir ao Sr. Rodrigues Alves que 
resolvesse de pleno accordo com o Sr. Pru
dente de Moraes a crise partiàat•la. 

O nl3io mais effi.caz para re3oivcr essa 
crise consistia na nomeação de uma com
missão central compost:t de chefes quo, pelo 
seu pt•estigio e imparcialidade, pudessem 
inspirar p1ena confiança a.o .partido e resta.
belecer a harmonia. 

Mas o Sr. Campos Salle3, que havi:t asse
gurado ao Sr. Senador Fee,•u.z do Saltes que 
não queria e, não devia. intel'vir do modo. 
algum na i>O:!.Hica. de S. Paulo e <J.UC lhe · 
havia mesmodito que fora irregular <L apre
senl,a,ção da candidatu1•a do Sr. Bem~rdino 
de Campos, entretn.nto, teleg1·aplwu a.o Sr. 
Rodrigues Alves dizendo-lhe que ctuorin, tet' 
um rep:•esentante na commissão central, e 
indicando o n'omc desse representante. 

E ao IÚcsmo tempo escrevia, a um a.migo, 
como é publico c notorio em S. Paulo, que 
em relação (t candidatura do Sr. Bcn'tHtl'dino 
de C~unpos r11T0 havia 1'CCUaclo C iiCin l'cl· 

. I cuana. 
· Si o Sr. Campos Saltes foi sinccl'o qua.ndo 
disse que não querht e nem devia intervir 
na politica p:mlista e qmtndo concordou em 
que fóra irregular a apresentação da candi..:.. 
datara do Sr. Bernardino de Campos, 
como sa explica aquelle seu desejo de te1' 
um representante na commissão centra.l e 
como se explica. aquella sua carta 1 ! Si o 
Sr. Bernardino de Campos não fóra designn.
dG por S. Ex. para presitl.ente de S. Paulo, 
por que é que S. Ex. protestava que não 
havia ·i·ecuado e nem 1·ecuaria dessa candi-
datw·a?! , · 

Não prescindindo o Sr. Rodrigues Alves 
de satisfazer a vontade do Sr. Campos Salles 
na organização da commissão central, e es
til.ndo o Sr. Prudente de Moraes convencido 
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· de que o Sr. Rodrigues Alves era sincero . O SR. ADOLPHO GoRDO :----Por mo ti YOS rle· 
quando affirmava quo tudo faria p;u•a. evitar natureza pessoal. Si fosso approva.da artuelh!. 
a sei são do partido, o Sr. P rudcnte de Moraes emencla, a, eleição do succossor do Sr. no
deu-Ih~ uma alta prova de coMiança: fel-o , drigues Ah;es seria presidida pelo Sr. Ccl'
como dissemos no manifesto, juiz supremo queira Cesa1', e não convinl)a aos interesses: 
da situação. ·Ficou o J'r. Rodrigues Alves do Go,~erno que esse cidadão honestissimu· 
incumbido do organizar a. cornmissã.o como presidisse á eleição. Mas, ao mesmo tempo' 
quizesse. E organizou-a do rnodo a. 1~oder em que a maioria governista, por motivos· 
contar com o a1Joio da. mtl.ioria. de seus mem- de natureza. p~ssoal, .rejei:tava essa emend~. 
bros, na eventualidade de uma. scü;ão _! que traduzia um pensamento do partido, 

Organizada.. essa· commi8s:1o, o Governo approva>'a uma outra emenda, tambem po1~ 
. começou a descoht•ir as suas bn.terhs : o motivo de natureza p0ssoal. . 
Con·eio Pau/.istano, que pa . .ssii.rn. a sor orgão Pela Constituição de 1891, o successor do, 
do partido o do pen:i·•.monto político dos Sr. Rodrigues Alve3 teria de exercer o go
Srs. Campos- Salles e Rodrigues AlYcs, 1n·o- . vemo pelo tempo que faltas.~e para comple-

. voca.va a scisão. ta.r-se o actual periodo presidencial : a 
Reunida a constituinte, o g-ovel'no orga- emenda determinava c1uo o período presic 

nisou no seiodaQuella asscmlJléa umn. maioria denria.l de quatro annos se contasse dtt data 
que lhe fosse dedicada, e essa maioria rejei- da posse elo futuro presidente. De modo que,. 
tava systematicamente as emendas da mino- conservn.do o cargo de vice-presidente, e 
ria, approvando ao mesmo tempo medidas continuando por isso o actual vice-presidcn
qu.;:; denunciavam a execução de um plano. te que foi eleito com o Sr.' Rodrigues Alves, 

Basta refet'il>, Sr. Pre.3idente, que a, Con- e tendo o futuro presidente de exercer o go
stituição de 1891 estabelecia. o suffragio di- verno -não durante o tempo que faltasii~: 
recto para a eleição dos membros do Con- para o Sr. Rodrigues completar o seu perio
gresso e determinava que uma lei ordinai'ia dJ, mas durante o prazo de quatro annos; a. 
estabeleceria o processo que melhor assegu- contar da data de s.ua posso, a Constituicãü· 
rasse a representação das minoria:'i.O que fez, consagl'aría o seguinte absurdo : -· as elei
pol'ém, o legislador ordinario? Falseou de ções de presidente~ vice-presidente não s~· 
tal modo aquellas disposições constitucio- fariam simultaneamente;- um seria inves-· 
naes que tornou ímpossi.vel a ropresentação tido de seu ca1'go em uma época e o outro 
das minorias, o que tem determinado o aban- em época di:ífet'ente, qu::mdo é certo que, em. 
dono das urnas e o indi:ffCl'enti:;mo do }Jovo. faee dos principios de. .nosso regimen, essas 
Com o louvavel e patriotif!O intuito de fazer eleições devem . ser feitas simultansamentc, . 
da eleição uma cousa séria, n. minoria pro- afim de que o presidente e vice-presidente 
poz que fossem cons,tgrarlos na Constituição representem a mesma vontade, a victol'ia de· 
principias de um bom -regirhen eleitoral, de uma niesma id~a. ou de um mesmo pensa-
um regimen que garantisse a. liberdade e a 1hento politico. (Apoiados.) · . 
lealdade do pleito e que bem as.-.;egur_asse a Sr. P1'esüleúte, quançl.o se votava as emeu,.. 
represe;Jtação das minorias. Para isso, o f- das en'l terceira discussão, o illustre pres\
fereceu emendas que estalJcleci<un <t eleição dente da commissão central- convocou os· 
por districtos e o voto uninominal. seus companheiros, e lhes decla.l'ou que o Sr~ 

Pois bem: a maiol'in. govel'ni,;t:l., não só Rodrigues · Alves considerava questão fe
rejeitou essas emendas, como approvou uma chada a approvação da emenda. relativa aiJ.. -
emenda que mandava: eliminar do texto con- período presidencial. ·· . -
stitucional a disnosição quo gal'antia o sutrra- o SR.. DINO .BUENO - Elle . contestou ÍSSf) 

. gio direct::J ! -
A eleição em meu Estado se Dtz por e;;;cru- no Congress() · . . 

Jinio de lista, e a pprovando aq nella emenda O Sn. ADOLPHO GoRDo - Dous membro:~ · 
a; maioria governista denunciou o seu pro- da cómmissão - os Srs. Guimarães Jmiiot• 
posito de impedir completamente " repl'e- e Alfredo . Guedes .protestaram contra essa.. 
sen-tação das minorias e de toPnur IURis com- indehita intervenção do Governo nos traba-
pressivo ainda o regimem eleitonll. lhos do Congresso, e tendo immediatamente .. 

Ainda mais : era pemamento do partido procurado o Sr. Rodrigues Alves, este con~ 
suppl'imir o cargo de ._vice-presidente do firmou o que lhes dissera o presidente da,_ 
Estado, e a minoria apresentou uma emenda commissão. Os Srs. Alfredo Guedes e Gui
nesse sentido. (Ha aí>artes.) A maioria rejei- marãe3 Junior narraram estes factos da. 
tou-a. Porque?~ . . tribuna do Congresso. . . 
· O SR. CoSTA JUNIOR__. Por medida de le- De modo que, o Sr. Rodrigues .. Alves, que· . 
gitima defesa : para não cahir no chefe da nunca interveiu em questões que affeétavam. 
opposição a eleição que os senhores queriam interesses .de ordem·etevada, interveiu para... 
fazer. fazer questão fcchà.dá da a;pprovação da. 
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~menda r e lati v a ao período ·prBsidencial, O SR.. ADoáuo GORDO - Vou termin:~.r, 
emenda essa que ia beneficiar o seu succes- St•. Presidente, deixando para outra occasiã.G 
sor no governo ! o exame do projecto em debate. 

O SR. DINO BuENo-E::;sa emenda; tinha por Creio ter justificado a minha attitude . 
. f.m supprimir as inierinida~es no governo. Sr. Presidente, si depoiil de ter o illustre 

O SR. ADOLPHO GoRDo-E tanto mais ex- Sr. Campos Salles as.'mmido as funcções de 
tranhavel era essa intervenção, quanto é primeiro magistrado da Republica, operou~ 
.·certJ que, approvada a referida emenda e se em seu espírito uma profunda modificação 
rejeitada a emenda relativa á suppressão do de idéas;- si S. Ex. ficou convencido de 
·c.argo de vice-residente, a Constituição que em um regimen · presidencial não deve 
·consagraria o absurdo que já referi ! haver partidos permanentes, e de que a exis-

0 SR. CoSTA. JuNIOR-V. Ex. está confun- tencia da um partido só se legitima em-
·~ido : -era uma medid::t provisoria. · quanto tem elle um principio, uma aspira-

ção a realizar, e que deve desapparecer logo 
O SR. BuENO DE ANDRADA-,Era um ar tanjo que .raalize a sua aspiração;--si S. Ex., por 

· ,:pravisorio. · um melhor conhecimento dos factos, íic:m 
O SR. ADOLPno' GoRDo-A Constituinte, convencido de que foram imprmlentes e in

:Sr. Presidente, é um poder supren1o, que justas as suas pálavras sobre o pt'ogramma e 
está, por isso mesmo, acima do Governo intuito:1 do partíclo republicano federal; -
.como de todos os poderes constituídos: desde, si S. Ex. verificou que os partidos que sur
J>Orém, que na ·as:lemblêa constituinte de giram da crise política de 1897, eram agre
s. Paulo havia uma maioria que sujeitava- miaçõ~s sem uma linha radical que. as sepa
se ás imposições do Govflrno, não tinha essa rasse-tendo ambas o mesmo programma
assembléa a precisa 'liberdade de acção par.1 qual o de defenderem a Con ;tituição de 24 
-fazel' unia. obra. de revisão cons~itucional de fevereiro, podendo-se-lhes ttpplicar aspa-
•Qigna daquelle Estado? (Apoiados.) lavras de Minghetti em rct'erencia o.os gru- . 

'O SR. DINO BuENo-Não apoiado. Os con- pbs parlamentares da ltalia. · · «nós aqui 
:-Gtituintes não eram politic.os como os outros? somos todos da mesma opinião: direita, es

qu~rda ... todos somos 1ibera'3s, todos somos · 
-(H a muitos outros ·apartes.) conservadores, todos somos partidarios do 

O SR. AnoLPHO GoRDO- Qual o caminho regime11 existente» ... c si foi dominado por 
·que o·patriotismoin,!.'iicava ~ mino~;ia~ O de _um elevado pensamenh politico e porum 

· salvaguardar a; Constituição de 1891, o de elevado sentimento de patriotismo, que S.Ex. 
ijmpedir que fossem annulladas as conquistas procurou apagar as dissençõ:3s partidarias · 
·democraticas ja realizadas, aguardando para existentes, para cJngregar todos os republi
a reforma da-Constituição, outros tempos de canos em reqor do governo-aíim de poder 
mais independencia e de mais liberdade! este melhor resolver o problema financeiro, -

·{A.poiados e rt:(To apoíados.) . . . · · que considerava. o grande problema nacio- · 
~E foiporisso que, ein. 3a discus~1o, à mi- nal, S. Ex. devia, ao terminar o seu go

..129ria rejeitou todas as emendas. (~Iut.to bem.) verno, dar um nobre· exemplo de respeito 
aos princípios do nos3o regimen-entregando 

- Sr. Presidente, todos os· successos que te· ªo paiz a livre escolha do seu successor na 
·nho referido denunciam quaes os intuito.; presidenêia, porque s. Ex., que ê um hotnem 
:;políticos do Sr. Pri3Sídenteda · Républica: eminente, e que tem tantas responsabilidades 
:S. Ex, que antes de subir ao poder recJnlie~ pelo acttial ragimen, nunca podia esquecer-se 
-cia a elistencia de d.ou~ partidos «i'epresen- de. que os princípios de um governo verdá'-
tandó tendencias oppos~as», e «com program- deiramente livre e democratico não toleram 
.mas bem definidos»; . S. · Ex. que se compro- â'dictadufa, q_uaesquer que sejam as fórmas. 
tmettera · solemnementc a governar com o por que se .apresente! · . · 
partido qué 0 havia eleito, logo que iniciou Tenho. concluido-(Muito bem.,·.rnuito bem. · 
·O . seu governo anniquillou . esse par&ido, 
.apoiado na «Concentração»; mas tarde, dis- Palmas no recinto cobrem as ultimas palavras 

. -solveu a «Concentração», e promoveu essa do orado1·, Q~{ê é curnp;·ime1~tado e abra
. organização, q1.1e passa á. historia C\)m o çado po;· muitos S;·s. Deputados·) 
nome de «politica dos gove~nadores» e que 
não é mais do que a política das olygarchias 

.. -e das dictaduras, e que tem por fim perpe· 
tuar a direcçãD de S. Ex. na ·política do paiz! 

, ~(Apoiados. Ha apa1·tes.) 

O SR. PRESIDENTE- Lembro ao nobre 
}.Deputado que a hora està ade~ntada. 
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SESS10 DE 3 DE SETEMBRO DE 1901 pel-as àllw·as, fique S. E:r. ccl'to de que ecoou · 
do modo lll<\is sympathico no .seio da opioiiio 
puulica. 

Prosiga S. Ex. por esse caminho e, ao 
cont1•a.l'io do que succodeu u.o seu antecessor~ 
que c:.thiti a. golpes de ridículo, S. gx . . ca.hirú. 
cer cado da. considcl'ação c da estima de seus 
concidadãos. · 

O SR. MALAQUIAS GoNÇALYEs-N~o cahirá •. 

O !Sr. 1'\'l.or·eiraAlves-St· . Pre.sí~ 
dente, ::~s rclar;ões de colleguismo que tivo a 
hom·a de m anter , nesta Casa, com o íllu>tt•c 
Sr. Mínisil•o do Interior, não pet•mittem (ptc, 
tomando pn.rtc na. discns~ão do assumpto l'C· 
í'crcntc ao dcpa.rtamcnto quo S. Ex. dir·ige, 
me fur te ao dever de enviar-lho as minh<LS O SR. PEDRo PERNAi\muco-Sahirá . 
folicit;J.çõc~ o os votos sinceros que f<•~:o, O SR. MoREIRA ALVES -Cumprido Mse de-·-. 
para .que, no por>to a q.ue acn.hu de ascendor, ver de cortezi<L · pat·a. com o honr•Ldo -r-,,Ii-
colha os ma.is virentc3 louros. nisko, entro sem rn<Lis detença na. apreciação · 

Sei que a m is;;ão a S. Ex. confiada. ~. no do projecto, que nã.o pôde mct•ecel' o mett. 
actu<~.l1nomento, das mai~ difflceis, das m~~is apoio, C.)mo não deveria. m rreccr o da. ca.
espiuhu:;a;;; ·m as tambem ~oi que S. Ex. tem mat•a., pelas rizões que passo a expender e se 
enve t'"adm·a para. supurar t odos os obsta- me td1guram da maxim:~ IH'ocetlcncia. . · • 
"Ulo,; ~1· tto se lhe antolhem ·, a tluest.Uo é T'C:>Ol· Co s·l V "' S p ·ct te · " mo ,Lle . ~:c, • r . res1 cn , a 
vol'·Se a quelm.tr turla a solidariedade com verba. diligencias 11oliciues foi · dota.d ~~ no 
a. passada atlhünis(;ração, esforçando-se por orça.mento vigeni;e com a. impol'tante sornma 
ma.ntBL' a. ordem c garantir a libei'dade, de 300:000$, a. maior a té ho,jo concedida . 
não eonsentindo que a minimil v iolenda. so para. semelhante fim. A ordem publica, 
commetü, collocando acima. de todas as c:on· dizem-no <t nfensagcm unnua.I · tlo Sr. Presí
-venien('.ias o cumprimon to do deYet' c, · sobt·e. dente du. Republica. e o relc1to1·io du Sr. Epi~ . 
tudo, ni'ío pe•·mittindo quo os sous agen- tâcio Pesso11., nilo soft'reu a minirna altor<.L(:ão; 
te~ -seja qual fôr a fonte que os inspü•c- não consta que a polícia tenha descoberto 
v_ivam a. phantasiar conspil•ações, : como uma geande rede de crimes· e capturado os.~_ 
sür.r.P.dia. no tempo do seu ile31lbusadoa.nteces- seus I'CSpBctims autores... . 
sor, de tristíssima. memoria.. o SR. BuENo m: ANDRADA- Pcla.s estatis· 

O. S t-~. ELPi lllo FIGu~:rREJJO - Apoiado. t icas vê-se como os crimes continua1•am 
·o SR. MALAQrlAS GoNçALVt's- Pa,·ce se- os mesmo.;, embora de.>pendendo-so maior · 

1mr.tis . quantia . . . • .· . · 

o SR.. MoREI.RA ALYEs-Est0\1 certo de q ue o SR. MOREIRA ALVES-... nem tão pouco., . 
o honrado. Ministro as.,itu f<~rá. a prova como muito bem lembra o meu honrado 
disto é o mallogro da conspiração, Jr·.~ tre~ amigo, que a. estatística dos c;·imes t enha 
ou qu;~tro día.s ·planejada. :a .que S. Ex. teve diminuído, e, Qntrehnto, apenas em meio do
o bom sens:> do não permittir que, como exerci:ci~porque. o crc!lito que discutimos
as a.nterio:res, viesse á tona, embora vizasse, foi solicitado em pl'incipios de julho-já se 
ao c1ue se assoalhn; um · preparo para. a acha. arrebentada a r eferida. verbt\! 
solicitaç..'i:o do e3tldo de sitio, que viria · E:::se . facto de escancl(l.lo;;{} .desba1•ato dos . 
aplainar umas certas diftl.culda.des... dinheiros publicos não me parece que en· 

Francamentc,Sr. Pre.sidcntc,quando me f;ll·· coiTtl'e precedentes nos annaes da admi:Jis~ . 
laram em gn:il)(: do cocheiros-o instrumento tração do paiz, e assume a.s mniores pro
ía vorito das modernas con~pirações - e ti v e p:>l·ções q ~ando se attcnde ás gl'antles pro- . 
occa.síão de, ainda uma vez, presenciar o ~nes~as feitas pelo Governo d!l que, no 
a.pparato dG forçlaS pelas ruas da cidade , cbc- m~ulto de l'estan~·ar a::: n~ssas malbaratadas · 
il'Uei a.suspeitat• que o nobre Ministro havia · ficanças, cntra.r1a no !'Cglmen das mais se· · 
~ahido. w; laço, e, sinceramente, senti-mo vm·:ts econumia.s. 
tomttdo do mais profundo desgosto. . · Elfectivamente, St•. P1·esidGote, ao assu- -

Em boa hora., porém, :\ conhecido. perapi· mir b gove1·no, o Sr. Campos S<llles doola
cacia de S. Ex. salvou-o do dc~astre. S. Ex. rava, em manifesto ao povo, que só tinha :-· 
deu aof<tcéo o valor que realmente lhe devia uma preoccupa.ç.1.o, ã qual dedicaria todos os . . 
da.r; e a· fa.lla.da. grêve desu.ppareceu como ~eu; esforços, todas a.s sua.9 cncrgia~-debel
por enca.nto, c,cousa. ex.traordinaría! a força lar o. cri~e financeira e economica que nos 
r ecolhen-se a qua.rteis, sem necessidade de a.ssobcrba.va,tornaodo-se um avaro no dispen· 
matar a quem quer que fosse, ou mesmo de dio dos dinheiros pu blicos e fomentanQ.o a. 
dar um til'o ! agricultura, o commercio e ·a industria, dos 

O procedimento col'recto e digno do hon~ quaes mais do que das proprias leis,_ dizia 
rado l\-1inist1•o, si põde ter de>agradado tá S . Ex., depende a riqueza na.cion~l, ma~ o 
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fucto incontestn.vel é que justamente o con- O Sa. BuEN'O DE A:s-nn.A.DA-A conspiração 
trar·io se tem dado. está D3itl, é.preciso votar o credito, a honra. 

Nunca houve governo mais pe1·dulario do do Governo e;,;t;t empenhada (Riso). · 
que o do S. Ex., como ta.mbem nenhum 
con.corren _mais directamente para. extinguir O SR. MoREIRA. ALVES-O aparte do hon
as lndn:-;trias_: o commercio e a agricu-ltura, rado Deput,tdo desnorteia-me. Si a honra do 
sob a pres;ao de pesadíssimo.; imposto,;; Governo estü. empenhada na passag-em deste, 
fazendo assim est::mcar todas as 1ontes d~ como estava l).a do creLlito referente ao Con
p~·oducç~ão. g~es~o Pan _:\me~·icano, que de objurgatorias 

nao me serao at1radas por atl'ever-me a dis-
Qua.nto _üs economias, ellas são feitas ape- cutil-o ! Dir-se-ha lngo que não possuo a 

nas para mglez ver, e é.~ prova. disto encon- n~en?r dose de patriotismo, que não zelo a 
tr~-t-se nos creditos extraordinal'ios dit>ria- d1gmdade do Governo, que con~ra elle incito 
mente pedidos e que constituem um seuun- as paixões _po~ul~tl'_!JS e até que pretendo 
do orçamento. .- - o :Solapar as mstltmçoes e, francamente, Sr. 

IVtr<,, (~~r ve~ba de qualquer dos ministerios Pre.5idente, tenho receios de assumir tama.
que nüo . tem precisado. de ser reforçada e nllas responsabilidades. 
a.lgumas com quantia:quasi igual á primiti- Si for decretado o tão almejado estado de 
vamente votada, além de quej,~mais houve sitio, que será de mim?. (Riso.) 
Governo quo com tamanho desembaraço so E' de certo para: notar, Sr. Presidente, o 
promptificassc a p:1gae custosas indemniza- modo J?O~ q_ue se en~ara nes~a_Camara o papel 
~'?es, alhí.s co~dcmnadas no documento a que da oppos1çao,que nao o é Sln<"tO por impulsos 
J<t me l'eferl, e a sacrificm' os mais res-· do patriotismo. As censuras ao.:l actos do 
peitaveis int.eresses · do Paiz (t ganancia Governo, quo foram sempre consideradas 
dos seus agentes, como succedeu com ;•,s en- como um direito seu, de cujo exercício só 
campações e os arrendamentos das Estradas poderia resultar o bom andamento dos ne
de Ferro elo Norte1· · gocios publicas, são qualificadas de actos ·de 

Sem que 0 Goverp.o dê as necessarin.s in- infrene demagogia, e a denuncia dos escan·
formações~ sem dizer francamente em que dalo~ commetticlos, alguns dos quaes che
g~stou ~s.:lOQ:000$000 de;;tinados ás diltigen- ga-n a comprometter a honorabilidaue do: 
cws pohc·~aes, a camara. decentemente não Paiz no estrangeiro, como outros tantos 
pôde votar este c1·edito. attentados contra as instituições repttblica-

nas! 
Mas tEa:ta-se de mater~a que por sua na tu· 

reza nao deve ser divulgada, dir-se-ha· De mcid() que os_ actos pelo Governo prati-
então que as infol'mações sejam dadas reser: .cados, a'J patotas que teem .sido denunciadas 
vadamente (L Comni.issão respectiva, qúe as c que levaram um estrangeiro, conheceior 
trarà ao nosso conhecimento em sessão se• do negocio, a affirmar c1ue enx elle o mais 
ereta, habilitando-nos assim a votar com corrupto dos go'l}_ernos que existiam sobrela
conhecimento de caus::\. Votar em confiança face da te1-ra, nao tecm nenhum valor, não 
quando tra~a-se de um Governo como 0 actW: affectam de qtBlquer modo a Republica ; a 
al, que de tudo se occupa, menos do bem critica, sim, esta é que acarrctl todos os pc
publico, é o que não nos é licito fazer. r1gos, que afl'ecta profundamente as insti-
(Ap~iado.s.) tuições, que as desmoraliza l · 

. Quanto se gastou com escriptorcs dos · en: Mas, Se. Presidente, quando na França se 
t1·elinhados? Quanto custou aquella celebre descobriu a clumtag': das condecorações, em. 
co~spiL·ação 4o principio do corrente anno, que se achava envolvido um genro do pro
que. a.nnuncubda pelo tclegrapho para todos sidente daquella rcpublica, o Sr. 'Wilson, o· 
os Est;:~dos, deu em resultado a. prisão. do Sr. factQ foi ·longa e vehementemente discutido -
Custod·io de Mello e, a deportação de um ci- na imprensa e no parlamento ~ o presidente, 
dadão bt•azileiro e que, entretanto, 0 Governo que aliàs a tudo emestranlw, viu-se obrigaào 

_ não se dignou trazer ao conhecimento do con- a abandonar 0 poder, e, entretanto, j<Lmais se·. · 
gresso, envergonhado, talvez, da farça. inde- viu na.quell~s cen~uras, por acres que fossem, 
cente que representára ~- · uma ameaça (ts instituições daquella grande 

nação, que vac seguindo a sua marc-ha 
0 SR. BUENO DE ANDRADA-- Foi uma con- trium;pbal. . 

spiração de tal ordem que o Governo-julgou Digam, por~m,. os amigos do Governo o 
acertado calar· que bem lh3s aprouver.; levantem contra nós 

o~ Sr"-. MoREIR~ ALVES~' A .Camara tem todas as possiveis accusações, e, embora, 
:nec-e1nid<\l.d.e· de saber todas essas ·coisas! e .continuaremos a cumprir o nosso dever, do. 
o Governo o devmr de-dizel-as. E~ preciso sa- ,modo por q_u,e o entendermos mais conve
hi.r- do pet-rn.icioso regimen do segl.'edo. . niente .. J:.'t que não te_mos meios de impedir·· os 
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··escandalos, havemos ele denunciai-os i Nação. 
E é'por isto que estou a discutir este cre

, dito, a mostra.r que, por escandalosJ, não 
1:p6de ser votado e a salientar a. falta de in
·fo:rmações ... 

O SR •. BUENO DE A~DRADA::-Daviam ao 
':menos dar explicações pelos entretinhados. 

O SR. MOREIRA ALvÍ<:s- ... que, em entre
·Zinhados ou desta tribuna.,deveriam ser dadas, 

·-em ordem a que pudessemos saber, ao certo, 
o motivo extraordinaeio que levou o G3verno 

.a, em tão pouco tempo, esgotar essa verba 
~de diligencias policiaes, quando se sa.h3 que 
taes d-iligencias se não fizeram. ·· 

Mas os amigos do Governo, si é que elle 
·.os possue, e<tlam-se, e os que teem ass::mto 
na Camara S9 satisfazem em poder e;;magar
~·ROS com o numero, por occasião das vota.· 
.ções. Isto, porém, não serve sinão p:tra. de
monstrar que sãG indefensaveis os a.ctos 

--que temos censurado. (Apoiados.) 

O SR. BuENo DE A~DRADA-Peço a palavra 
rsobre o credito. 

0 SR. MOREIRA ALVES- Parecendo-me, 
:·Sr. Presidente, ter justificado suffi.ciente
mente o meu voto contra. esse f<tmoso ·cre

.,dito, e nã'J querendo abusár d1 attenção dos 
meus dignos collegas, dos poucos que me dão 

.. a honra de ou vil•, ·porque a maioria deixa 
tinteirameute de3ertas as suas cadeiras, o 

··que é unia grande demonstração do apoio 
que pi'r.stam ao Governo, termino aqui. 

y(1lf1tito b~m.; tn.uito bem .. ) 

'SESSÃO DE 17 Dg SETEMBRO DE 1901 

(Vide pag. i:J~ do prescnLc volume) 

O Sr. Azevedo Marques -
'Sr. Presidente, como ex-juiz de direito, hoje 
•.em disponibilidade, não posso deixar de vil• 
. em defesa da magistratut;a., propugnando 
·pela emenda n. 2, que manda iientar 03· 
.;Juizes do Districto Federal do imp::~sto sobre 
vencimentos, que até agora ellos teem pago. 

Parece-me, Sr. Presidente, que a solução 
desta questão se deduz, sem. grandes difficut
dades, da lei e3cripta, e só me àdmiro de que 
~ha mais tempo não se h(}uve3se riscado do 
orçamento semelhante imposto, que reputo 

i injusto e inconstitucional. - . 
Apezar do respeito que me merecem toda~ 

;•as- opiniões do IUustrado rela+,or do p:trecer 

em diacússão, o Sr. Serz3dello Corrêa, e do 
não menos illustre Sr. Ministro da. Fazenda 
pedieei licença para dis3entir neste ponto: 
refutando as razões do parecer" contrarias á 
emenda. 

A Constituição da Republica no art. 2° es
tabelece o principio basico de que a Federação 
Brazileira :fi.cass3. dividida em Estados e 
Dis~rícto Federal. - · . 

O Districto Federal, portanto, não pôde 
absolutamente ser uma entidade igual a Es
tado pat•aute os princípios· e perante a nossa 
Constituição. · · 

Todos os seus caracteristieJs, todas as suas 
funcções, toda a sua organização e,· :tinal
ment<3, o texto cit:\1o, levam-nos a seme
lhante convicç1o. 

O Districto Federal tem, sim, nina na
turez:t e3p3cial no systema politico e na 
organiz:t.ção actual ; e tanto assilp. que o 
art; 3°, paragrapho uníco, diz, da modo ínso
phismavel, que o Districto Fe~eral só con
stituirá um Estado depois de e!fectuada a 
mudança da Capital da Rept~blica. -

Si, conseguintemente, não é um Estado o 
Districto em que3tão, 112m sendo tambem 
uma entidade mera.mente municipal, segue
se quo elle tem (e esta é a verdade.) caracter 
eminentement9 fedemZ. Todas as suas J.'ela
ções e su1JordinaQÕ3S são com· o poder essen
cialmente feder1l no que diz re.::peito ao 
Poder Judiciario. Seus !fi1.gistrados são no
me:l.dos pelo Presidente da Republica, são 
pagos pelo Thesouro Federal, são regidos 
-porteis t",m1.nadas_ un1c:tmente do Congl'esm 
Nacional, applicam o direito ... commum o o 
processo federae.3 •. E tanto assim que o im
po.3to em· quutão é taxadoe recabido, não 
pelo município oú outro qualquer poder .de 
caracter local ou eshdu·.1.l, mas sim pela. 
União. · 

l5S.) a despeito do dizer a Con ;tituição, 
art. 67, q m~ o Di~t1·icto Federal s3rá admi
nistrado pela~rantoridade.;; municipaes. Quem 
se. lembrará dJ ab.:mrdo de deduzil· deste 
ultimo m•tigo a doutrina. de qu3· a ma.gi~tra
tura do Districto Federal seja municipal~ · 

E, ft 1alrri.ante, vem Js no art. 6° da~ Dispo
siçõe.3 Tranditoria.:: da Constituição- o legis
lador t;aç:tnrlo, a linha principal que col· 
toca. de \lill lado a. MA.C.USTR.A.TUI1A. FEDERAL 
(inclusive a do Dlstricto Fedet•a.l} e de oatrG 
lado a magistratut·a. dos Estado,3. · Si nesta 
não pôde estar a do Districto ; si o legislador 
não a especificou, ln de estlr, necessaria
mente, naquella-na {ede1·al. 

. Não sjrva de objecção ao exposto o facto 
de haver a Corntituiçã'J, a:> craa.r. no art. 55 
o Poder Judiei'a.rio da.· tJniã.o, denominado 
como federaes o ·Supremo Tribunal .e os, 
juizos seccion.-.es. 
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Ess:t magís~ratnra , que a Const.ituir;ão da honrada Commissão do Orça,mento quando 
ct·cou p ;11~a fins especialis~imos , quaes os de- diz : « Nao se comprehende no regim,en 
tinidos nos art~. 59 e 60, é, não ha duvida, republicano, e1n que a igualdade do onus o 
de natureza federal, mas pelos mesmissimos estabelecida p ela Constitttiçcio, uma classe de 
motivos (lHO o é a <lo Districto. ' (unccionarios i senta de detenrtinados impos-

A sua competcncia restricta pat·a só julgar tos que incidem, sob1·e todas as out?·as». 
certos e üetermína,dos assumptos, de caracter - Pois, si (l a propria Constituição do regi 
politico ou internacional, não é o quo lho dá meu republica"üo que. impede no art. 57, 
a qualidade de federal. § 1 o , a diminuição desses vencimentos, scili-

E', pois, um podar especial, com attribui- cet, DE QUALQUER Mono ! ~ Nem pelo imposto 
çõcs nstricta~ . que, porlor-se-hia talvez póde ser feita a diminuição. Tanto se tem 
üizoe, Ju lga as leis, mas não julga as rol<~- compeehendido assim, qt!e nenhum imposto 
çõos de direi to privado entre as pes;;oas. pagam sobre vencimentos os juízes do Su
Mas, isso não obsta. qun a justiça do Districto premo Tribunal o os do secç:ão. Eis, pois, 
Federal ( imp1·opriamento cha,mada local, uma. classe isenta de imposto no actual re
Mmo si as outras não o fossem) seja tambem gimcn, isto é, imlJosto soln·e vencimentos, 
de indole fedcr<tl. , sem querer i:::,;o dizer que os juizes fedcracs 

Portanto, quando a CorF titnição no art. 57, osl;ejam isentos EM ABSOLUTO de Cllutlqucr 
~ lo, disse: « os seus 'Vencimc ,;.[os ( dos juizGs imposto. Este é que é o principio que a 
foderacs) nr1o podenTo sM· d·iminuidos» rofe- honr;\(ht Comrnis_;ão mal applicou, por umu. 
riu-se tarnbom aos do Di.3tricto Federal. confu~ão ele idêas. A c-l<tsse dos juizes deverá 

Ma,s, admittindo que o intuito da lei. pagar impostos, não sobre vencimentos, ma,s 
constituciom1l não fosse peomcditadamcnte sim por outros títulos em que, porventura, 
o de abranger nessa disposição os juizos do estejam incluidas as pessoas qQe exercem a 
Dlstricto Federal, c quo tudo quanto aca- magistratura. E é provavol que muitos juizes 
b<tmo!:l de oxponder seja errado (o que não paguem outros impostos. 
ponho om duvida, attenta a minha incom- A ra.zão, pois, do parecer não tem procc-
potencia. ), não so podorá contestar que o dencia. . 
pensamento do legislador foi impedir que O SR. PAULA RAMOS- Encerra a verda.
A UNIÃO DIMINUISSE Vl~NCll\1ENTOS DE TODOS deira doutrina. . .. 
os .JUIZES PARA OS QUAES ELLA MARCA O SR. AzEVEDO MARQUES-Não se 'trata, 
VENCIMENTOS. ·(J' • 1 t d · t 1 , , 

Essn, '• n. thcso constitucional. Nem se IqU<l. men e, e rmpos o sono a xonda, como 
, , e ' , . - t"t · . .:.. d1z o parecer, porque o ordenado do magis· 

com_~Iehendo ~01 ~ue .razao a C?n_s 1 mçao 
1 
trado não pôde ser considerado como renda; 

havta,,d~ !~vorec~r soment~ 0~ Jtuz~s cha- é uma retribuição indispensavel, e que de-
. ~nados fcde1aes o pao os do Dl~tr.rcto E ~d~ral, vêra ser a maior possível para que pudesse 
u,~nbos ~ob ~ ac_~ao do .cong;es:)o Nactpn~I. 0 ter verdadeir~ o indispensavel independencia 
dL~s. 1~1e.,I!la.~ leus de 1mposto~. O J>rmcrplo 0 Poder Judiéiario; não é propeiamen ée uma 
constrtucw~~l de que A UNIA~ NAO. PODE renda no sentido daquella que os economis
nil\IIl'!'Ul!t 1 bNCIMENTOS DOS JUIZES Ü)l uma tas mandam tributcW. · 
r:c,str~cç~o ~o Cor~g~o~.so · · · ·. ~ACIO~AL em Além dí$to,o ma.gistrado tambom não póde 
IClaçao. a T~Dos. <!_S Jmz_:s CUJO,: v,el)clme~li~s ser considerado um simples {1-mccionari o pu
dcpend,~m cl.t a~çao ded:se co~g:re.)so. . . õlico, liuxiliar da, administração, como aquel· 
.~em on~t'o g~l~,o s~~· ~.espn·~~? ~a lm, .que ll3s outros a quem se refere o parecer. 

Vt~o~ Ullht. o<~Ia!!tiJ,_ ~ 1P~o 1~tr at~tra quo Elle representa um dos poderes constitui
llc,t~.a ~ob_ ~~ ~~çao Immediata, dtrecta e dos; é o PODER JUDICIARIO da Nação, cujos 
contmu.~ da ~mao · . . . vencimentos não devem ser diminuídos, se
, ~-a Repu~l.ICa Arge?ti.na .a ler de orgam: gundo a Constituição, nem mesmo sob o 
zaç<w dos tubunaes dLt _ca~ltal (que corre~ pretexto sophístico do imposto 
pondem aos do nosso Drstrrcto Fede1'al) drz A • _ •• 

no art. 69: «Os juizes •. , , conservam seus O SR. §ERZEDELLO _Com~EA-Nao a.po1ado. 
logayes emqwmto durar a sua boa conducta e A excepçao é que seria odwsa. . . 
gosanTo dos vencúnentos ·que lhes ma1·car a lei, O ·SR. AZEVEDO MARQUES-A doutrina do 
OS QUAES NÃO PODERÃO SER DIMINUIDOS». parecer, de que O imposto é simplesmente 

Repete, pois, para a justiça, que nós cha- arinuo, não destróe o principio porque, en
mamos local, o principio da no.3sa Consti- tão chegaríamos a éste absurdo: si uma 
tuição, art. 57,§ 1°. maioriaqualquerde occa.sião quizessetaxar 

Os decretos ns. 848 e 1.030, de 1890, forne- os vencimentos dos magistrados em 50 % do 
cem ainda ai'gurrientos secundarias que, para que recebem, pergunt'): estariam < .~I não 
não me alongar, deixo de lado.. absolutamente diminuídos de um modo in 
_ Para justificar o meu voto, cumpre-me supportavel? E si esta diminuição· se manti

ainda opp()r ligeiras contradictas ás razões vosse por dous, quatro ou mais annos '? 
Cawara Vol, V 1i 
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·· 0 Src PAULA RAMOS-A hypothese é gra
tuita. 

0 SR. SERZEDELLO Cmmb.-E as hypo
tllClSO:l gratuitas ::;ão excluídas <la argumen-
tação. . 

O Su.. AzEVEDo )..{ARQUES-A hypothesc 
niio é gratuita,porque a questão do quantmn 
não altera a argumentação nem o prin
eipio. 

O at•gumcnto au abs~o·do é, :ts vezes, o 
11U1is convin6ente. 

UM SR. DEPUTADO-Altera pl'ofundamente 
a essencia; V. Ex. acha que estão isentos de 
todo o imposto ~ · 

O Sa. Azi~VEDO MARQUEs-Acho que nã.o 
devem pagar imposto sobre os vencimcnijl)S, 
uma vez que estes não devem ser diminuídos. 
(H a diversos apa1·tes .) 

0 SR. SERZEDELLO CORREA- Si o imposto 
fosse uma diminuição, não se justificava em 
parto alguma, nem sobre vencimentos, nem 
sobre a renda. Os Estados não temu o direito 
de diminuir renqa de ninguem. 

0 SR. AZEVEDO MAR<;!UES- A Constituição 
não impede que os outros vencimentos e 
rendas sejam d1itninuidus ; mas impede que o 
seju.m os vencimentos dos juize:!. 

Abre, portanto, uma excepção expressa, 
conveniente e m"'Oralizadora. . 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA- V. Ex. êon..: 
fessa que quando se estabeleceu o imposto 
sobre os vencimentos isso importvu .em di
minuição de vencimentos ~ 

O Sn. AzEVJmo-MARQUEs--'Não ha duvida. 
quo im.portou. • 

0 SR. I<'gLJX GASPAR- A clausula. consti
tueiona,I é nm romodio garantidor do Podet' 
Judiei;tt·io no caso de conflicto com os otrGI'OS 
podoro~. Estms, tl'ilmtando a renda. daquollo, 
amll,lui liam-o eompleta.mcnto. . 

O Sn.. Azi,VEDo :MARQUJo:s-Porfoltamento. 
Al,~m disto, Sr. Presidente, uma voz 'lHO 

nã.o podemos pagar a magistratm·a. como 
soi·i;t d,u desejar, isto é, o ma.is pos;o;ivel, como 
acontece em outros p:dzos, não lhe vamos 
causar esse mal, diminuindo 'por meio de 
impostos os seus vencimentos. · 

Aeho quo· os l,n:t,gistl'a,los l'l~cohnm or·de
n:vlos ming-ua.rlos, ;~h~olntamr\nLc insi.~·nifi
ea.ntos, dadu, il, impm·l;n.n10i:~ .da. f'IJneçiuo ~ÍJ
cial que exercem; e emquanto nio tivermos 
magistr;;tur<t independente, livre ·absoluta
In ente d:1:-J contingéncias da vicb m:;,terial, 
não poderemos ter felicidade, nã.o podere
mos ter garanti;J. rle ordem algurna .. 

. O Sn. SERZEDELW CoRRÊA--- V. EK, me 
dà, um<~ resposta ? 

0 SR. AZKVEDO l\{ARQUES- Com nÍuito 
pl'azer. 

O SR. St~RZI~DELLo ComtflA-0 magistt•ado 
q ne se aposenta com os vencimentos inte
gracs, recebe· e;:;ses vencimentos ab<ttidos de 
impostos '? Por exemplo : o nwgistrado deve 
ter dmts terças p;utes ile vencimentos, cel·
t<mwnte nã.o tem duas tcrça:-J partes de im
pos:.o soln·e esses mesmos vencimentos. Isto· 
é para provar que o imposto não é diminui
ção tle vencimcnto:3. 

0 SR. Azi~VEr)Ó MARQUES - Eu resnondo. 
A segnir a praxe a-té agora, a.dophda, o 
imposto 11ão é levado em conta para. o cu.l
cnlo da apo.~cnt;1doria. l'v!a.s, is,;;o não ·suppre 
a,s JlOl'dn.s soll"l'idas com o üuposto pago du
rante o exercício uo cargo. Além de que, 
ainda aposentado, o magistrado continúa a 
pa.g;w o imposto ! · 

i\Jém disto, Sr. Presidente, é insignifi
cante a. dilferença para o Thesouro Federal. 
Tr,tta-se simplesmente de magistratura do 
Districto Federal e •.:S muito restricta. a di
minuição que vem causar aos cofres publi
cos, é mui-to pequena. Zele-se mais do1 di
nheir,Js publicos em outros as.mmptos e por 
outt·os lados; não, porr~m, contra a magis
trn.tura. 

Appello para. a sabedoria. do illustrc re
lator ela Commissão e pediria mesmo a 
fineza a S. Ex. de fazer o calculo'para nos• 
orien~ar na vol;aç~ão desta_qüestão provando 
de quanto é a dHTm•enqa: 

0 SR. 8ERZEDELW Con.n.fuA- A minha 
questão ahi é de principio. 

O Sn.. "AzEVEDO MARQUES -V. Ex. veria 
que <~ uma insignificanciêl., mas com ella nós 
sa.lvariamos o principio constituciorial. 

O Sa. SERZimgr,r,o Con.n.f.: \ :_ I~' ;Llü qtw 
protesf;o ; Ó uh i U minha ui \"0 t•gonci<L COIII 
V. Ex. 

O Srt. AzEVEDO MARQUES- Sr. Prosülen
te, no Esi;cL<lo de S. P;mlo, onde ·tive a honra. 
in~merecid<1 do occupar um logar n;t Camrtt•a, 
fut sempt•e um derensor clit magist!'utura. e 
tive a satisfa,;~ã.o .de concort•er para um au
gmeni;o regular dos ordenados dessa impor
tantn classe. Continúo hoje esse meu pró~ 
gr:unma: fllev:tt' 0 nivel rlo Po1ler .Jndi
ei:l.t•io do men pa.iz, porqnc (~ :t, ehsst\ do 
ft!tW.r,,í'íos mais impoi'tani.os <h soeieda.tlr~. 
01Jl"OÍ RülllJll'e UIH SeU uefen~ol' por cOllSide
ral-a a lll(].ior garantia de touas as liberdades 
p~lllicas e o mais seguro refugio dos oppl'i
nudos; 6 a cupnla. do organismo social. Nem 
pu1· isso me julgo impedülo do verberar o 
prucodimcn to incorrecto, a. conducta irre
gular della, quando, porventura, o merecer. 
Quero-a. pura, honesta o independente, e, 
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por isso mesmo, censural-a-hci, o acrcmente, 
quando desviar-se desses princípios, quando 
montie á elevada missi'io. Voto a favor 
da emenda dos illus!iros Deputados Srs. Au
gusto de Vasconcellos ú Celso dos Reis. Tenho 
dito. (Muito bem.;_ muito bem.) 

SESSÃO DE 20 DE SETEMBRO DE ·1901 

. ( Vide pag, 205 do presente voiume) 

molestilf quo muito ataca os nossos dignos 
officiaes, tanto do exercito como da armada. 
Não ha. muito tempo, ·creio- que ha dous 
annos, a commissão que, em virtude do pro
tocolo, foi mandada ao norte do Br<1zil, ao. 
territorio do Amapá, achando-se a bordo do 
crúzador Bendamin Constant, foi . toda. ella. 
at.acada . por essa enfermidade que . tem 
victimado não pequepo numero de officiaes 
é praças que se achavam em serviço da. Pa.-
tria, . 

Sabe v. Ex., Sr. Presidimte, que, para 
montar um estabelecimento tão completo e 
perfeito,cumo é o dynamo-therapico do illus
trado e-talentoso Dr. Al varó Al vim, como 

O Sr. Carlos de Novaes- Sr. podem attes&ar os meus dignos collegas os 
Presidente, sulJindo a esta tribqna., nã.o ve- Srs. Drs. Martins Tei:x;eira, que assistiu á. 
nho fazer um discurso, nem mesmo discutir inauguração, e outros aqui presentes e que o 
o Orçamento dJ. Receita, tão brHhantemente conhecem perfeitamente, não se consegue 
orgailizado pelo meu illustra amigó o Sr·. com pequena quantia ; a sua montagem é 
Serzadello Corrê t; venho apenas fazer algu- excessivamente cara. 
mas considerações, que tei'ão por fim explicar As applicações electricas precisam de 

·o sentido da emenda que tom.eí a liberdade grandes recursos, não . só scientificos, como 
de offerecei' ao Orçamento da Receita. pec~niario3, e estes nltimos a.ffecta.m, não só 

Na o(lcasiã,o de enviar essa. emenda, que ao medico que applica a electricidade, como 
propõe tira1~ do heneficio das loterias a aos doentes que a esta recor1•em. A monta
quantia de 20 contos para <ser applicada em gcm, pois, de. um estabelecimento desta or
auxi_.l.io ao ~nstituto Dynamotherapico, esta- dem requer O'randes dispendios da parte de 
belecido pelo illustrado medico Dr. Alvaro quem o monta é igualmente da parte _dos 
Alvim, .tinha a intenção de dh•igir-mo á doentes que alli vão procurar a saúde e pre
commissão respectiva, afim de explicar o cisam fazer grandes dispendios para canse
intuito dessa emenda ; mas, Sr. Presidente; guir resultado das applicações, que só depois 
os meus afazeres na qualidade de lo Secro- de 30 ou 40 sessõag podem debellar a enfer• 
tario, cargo que indignamente occupo (nrio midade. · 
apoiados}, graças á benevolencia dos meus Em geral, Sr. Presidente, os nossos om.-
collegas. · • ciaes, do exercito e da armada, victimados 

VARIOS SRs. DEPUTADos-V. Ex. o tem por esta enfermidade, são pobres, dispõem 
exercido com muita proficiencia. de poucos _recur.~os e são obri~ados a seguir 

o SR. CARJ..OS ng NovAES . , . impedi- ?ar~ ~arto9 pontos. do Brazll, o que lh~s 
ram-me de comparecei• a O~S1L reunião ; de acai ro a d~spez~s e.I.ncommodos de .conduzir 
maneira CL ue o illustr·c rcla.tol' do pl'ojecto a~ r?spect1 ~as famtl.~~s, ou de dmxal-as, e 
deu um parecer que propriamente não rc- ~mda dosp_ezas á. Uma.o, ~u.e tem de gastar 
cnsa a emenda, mas diz que clla não pód.e s~m0m1,as nn.o pequenas par~ removel·os em 
ser consirler"tda. porque não menciona um v •• p es quo navegam para este ou a_quelle 

' ' · ponto · favor publico. . ' , · · . 
Sr. Presidente, conhecem todos o:; grandes . SI foi•, porom, approvada a emenda qu~ 

serviços <tue a ele~tricida{lo tem presta(lo ttvo a honr_a de_ apre.senta.r, a d~~poza sera 
á lmmanidatle, em suas applicações theea- menor o nao v1~a tu·ar da ~maQ nm~hum 
peuticas. E' assim qu~ muitas molestias, recurso P.ecun!lrlO ; .esso sera <l.POnas tmt~o 
que até bem pouco tempo só poderiam se .. ~ do ben.edc_J.Q das lote~:as, e com ~ste beneficio 
curadas com a remoção- dos. doentes para lucrará D~Q só a Umao, que de1xa de fazer 
este ou a,quelle ·ponto, a electricidade tem C§t.a despe~a com o .transpJrt~. CO{llfl lucra
-conseguido debella.r completamente; é assim raoos otficlaes que ttvere?l a mfellcidaqe ~e 
que 0 beriberi, moles tia que grassa no ser atac~dos deJsa enfermidade. e que podorao 
Brazil e especialmente nos Estados do norte, conyegmr a sua cura no propr10 lagar onde 
tem sido ültimamente comba;tido com a ap- estao. . 
plicação da electricidade. Não só o beri beri-, Eram estas as ponderações que tinha. 
como o rhoumatismo, o. mal de BL'ight, a tenÇão de apresentar no seio da comn:üssão. 
pa.ralysia, e outras enfermidades teem sido Mas oxpuz a V.Ex: e á 'Casa as razões por que 
de8elladas 'pela sua. applicação. Infeliz· não pude comparecer <\ esta commissão e a. 
mente, Sr. Presidente, o heriberi é uma razã,o por que o p<1.recer diz que nã.o appro_va. · 
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a emenda, porque não menciona os f>eneficios 
que poderão a.d vir U.essa concessão. 

. Os beneficios são estes que apontci-tratrn· 
ele um certo numero de officiaes do exercito 
e da armada. 

Si esta emenda _passar em 2"' discussão, 
enviarei uma outra ampliando, determi· 
nando o numero extacto de o1Iiciaes do ex· 
ef'Cito c da armada que alli devem ser tL'J.· 
tados, os quac;; devem ser ucsignados pelos 
respectivos Ministros. 

O jornaes desta C<J.pitu.l occuparam-se 
deste estabelecimento não só quttndo ellc foi 
montil.üo como quando tive a honra de apre
sentar a emenda ora em debate, e referiram
se a. fu.ctos identicos que se tinham dado na 
Dinamarca e em outros paizes. 

O SR. GALDINO LoRETo~ A emenda tem o· 
defeito de ser pessoal. 

0 SR. CARLOS DE NOVAES-Conhece V. Ex. 
outro estabelecimento tão bem montado como 
este 1 · 

0 SR. GALDINO LORETO- l-Ia estabeleci
mentos mais, que, (L parte da elcctricidade, 
juntam a hydrotherapia. 

O SR. ERMIRIO CoUTINHO - Eu não creio 
em cura !lo heriheri sómcmte pela electri
cidade; o beriberí é uma. nevrite infecciosa 
c não se póde curar, sobretudo no fóco, só
mente por meio da electricidade. E' a. minha 
opiniüo. 

O SI{.. CARLos DE NovAm~- Entretanto, 
grande numero <lo doentes tom siuo tra
tado por este sy::;toma. . · 

O meu nobre ami~o o illustro' Dcputauo 
pelo Espir;to-Santo nã.o menciona. nenhum 
outro estid.Jelecimento Hi~s condições deste a 
quo me refiro. 

0 Sn.. GALDINO LORI~'l'O-Nã.o existe um 
da l'ua ~ete de Setembro ? 

0 Sit. CARLOS DJo: NovAgs-V. Ex. já. visi· 
tou os dou~ cstabolecimontos? 

O SR. GAI.nmo Lo ReTo - Nã.o, mas cito 
este da. rua. Sete, porque V. Ex. diz que não 
lia nenhum outro. 

0 SR. CARLOS DE NOVAES-Eu appelto para 
o testemunho insuspeito do sabio profe~sor 
do physica da Escola de Medicina, o Sr. 
Martins Teixeira, que assistiu á inauguração 
deste estabelecimento e o conhece perfeita
mente. 

Sr. Presidente, nào é uma novidade que 
apr0sento no seio da Camara, porquanto si 
subvencionar-mos ei:lte instituto, não fazemos 
mais que imitar o que no seu desvelo pela 
s·.mde publica tcem feito quasi todos os go
vernos da Europa. O di\ Dinamarca subven
cionou o professor Fiuzcn com a quantia. de 

meio mill1ão, para que elle fundasse um 
grande hospital phototherapico, vindo os 
proprios particulares em auxilio dessa insti
tuição com philantropicos donativos. O mes
mo fez o da França com o professor Loitet, 
do Lyon, como os da Allemanha, da Austria 
e outros paizes adea.ntados a estabelecimen· 
congeneres. 

O Congres~o Nacional, pois, conccuendo o 
pequeno favor que a minha emenda solicih, 
prcsta.rá um inestimavel serviço, trazendo 
para a nossa medicina os recursos adaan
tados da electrothera.pia. 

0 SR .. GALDINO LO RETO-V. Ex. determina 
logo um estabelecimento. 
· Não quero com isto c:mdemnar a. electro
thel•apia; e.,;tou dizendo que V. Ex. deter
mina o estabelecimento. 

0 SR. CARLOS DE NoVAES-Eu não faço 
mais que seguir o exemplo de outros cal
legas quo apresentaram emendas pedindo 
quantias para diversos estabelecimentos, 
como sejam o Instituto Pasteur, Instituto 
Bacteriologico do D1•.Domingos Freire o pa.ra 
outros estabelecimentos de caridade em di
versos Estados. 

0 SR. ERM:IRIO COUTINHO dá um aparle. 
0 SR. CARLOS DE NoYAES-V. Ex., digno 

Deputado por Pernambuco e que, com muita 
proficiencia, clínica na capital daq_uelle Es
tauo, está na mesma opinião de que se deve 
manter um estabelecimento desta ordem ; 
apenas contesta que a. appllcação da electri
cidade, sobre o berihel'i, possa dar bom; 
resultados ~ 

O Sn.. ERMIRIO CouTINHo-Pôde ser bom; 
mas, como meio therapcutico exclusivo, não. 

0 Sn.. GALDINO LORETO-NOssa. questão 
não entro. 

O Sn.. ERMiRIO CouTINHo-Uma molestia 
infecciosa deve tm· um tratamento geral, 
que se diPija. a todo o o!'ganismo •. 

O SR. CARLos DE NovAES-Pol' e3sas con
siderações, creio ter fundamentado a minha 
emenda e, si ella for approvada nesta. 2"' dis
cussão, compl'ometto-me a determinar qua.es 
os fins de utilidade publica a que se destina 
o estabelecimento dynamotherapico, envi
ando em 3"' discussão uma emenda a esse 
respeito, satisfazendo assim o parecer dado 
pelo illustre relator do Orçamento da Re
ceita.. '(Muito bem, muito bem.) 
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SESSÃO DE 24 DE SETEMBRO DE 1901 nomica. não se teria dado e não teria subido 
ü. somma tão avultada. 

( Viilo IJ::tg . 330 i! o prosento volume) 

O Sr. Elpidio Figueiredo
Sr. Presidente; tive occasião ha. poucos dias 
de, occupando a. tribuna nesta Camara, pedir 
ao illustrc leader da maioria a sua valiosa 
intervenção perante o Governo para que 
este, cumprindô os seus deveres, promovesse 
os meios de serem punidos os responsaveis 
pelo desfalque verifl.cado na Caixa Economica 
de Pernambuco. 

No Jornal do Cammercio de hontem foi pu
blicado um telegramma, em que se affirma 
que certas providencias foram tomadas 
contra alguns dos responsaveis pelo refe
rido desfalque, e, como só tivessem appa
recido depois que, desta tribuna, dirigi 
aquella solicitação ao honrado leade1· da 
maioria, estou certo de que as mesmas 
providencias foram adoptadas devido á in
tervenção de S. Ex. 

Mas, Sr. ·Presidente, muito ainda ha que 
fazer para serem completas as PI'Ovidencias 
e sath;feitas as exigencias ·· legaes ; por isto 
vou endereçar um outro pedido a S. Ex., o 
illustro .Zeade1· da maioria . 

Além das medidas que foram postas em 
.execução, existem outras que não podem ser 
prescindidas. 

O Governo, d.ando conta. do. que pratica, 
costuma mandar publicar_ os processos e 
actos administrativos referentes âs verifl.ca
ções de desfalques e desvios de dinheiros em 
repartições publicas; o, como tivesse tomado 
conhecimento e verificado um desfalque de 
avultada somrna na Caixa Economica de 
Pel'nambuco, é justo q uc clle . mando pu
lJUcar no ·Diario O(fi.cial o inqum•ito a quo 
se pr•ocedeu c que jit ostá. ha muitos mews 
terminado. 

O illustt•e leacle1·, que, pot> soliciü~ção mi
nha, ,já. alcançou do Goveriw algumas pro
videncias no sentido de fa.zor valer o respeito 
á. loi, completo o J'c.tvor· o oxi,ja do Governo 
a publicaçú.o do alludido inqtlerito no Diario 
Officiat. 

Al<Jm desta medida. ha urna outra de 
maxima irnportancia. · 

Pela theol'i<1 aqui sustentad:.t ha. poucos 
dias pelo nobre leader da maioriCJ, é re
sponsavel indirecto por desfalque o func
cionar.io, que, por falta deexacção no cum
prin;lento de sn11s deveres, não evita que 
outros desviem dinheiros que es~iverem sob a 

··sua guarda.. · 
No ci:l. :.u figurado so acha o pr·esidente do 

conselho fi ;c;~l da. Caixa Economica <lo Per
m\,mbuco, o Sr. José Baltar. 

Si elle fos5c zeloso o procurasse cumprir 
os seus deveres, o dcsfalq uc da. Caixa Eco-

Não sei quae~ são os autores do referido 
desfalque, porque o inquerito ainda . per
manece occulto ; mas, acceita a theoria ex
pendida pelo illusti·e leader da maioria, o 
Sr. Baltar é um dos re~ponsaveis indirecto::J ; 
entretanto, elle permanece na presidencia. 
do conselho fiscal da Caixa Economica. 

Elle deveria esta,r . demittido ou, pelo me
nos, suspenso, si o Governo quizesse cumprir 
os seus deveres, pois, pelo facto de ser sogro 
d_o Washington brazileiro, · actual gover
nador do Pará, não é um privilegiado, nem 
está fóra da acção da lei. 

0 SR. CARLOS DE NOVAES-0 que .tem O· 
P-'.rá com as causas de Pernambuco~ São dous 
Estados autonomos e independentes. 

0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDO-Não foi minha 
intenção trazer para a discussão o-Estado do 
Pará. 

Das minhas palavras não se póde concluir 
que eu pretend<~ envolver o Pará nos ne
gocios de Pernambuco. 

O que não posso fazer é tirar do Sr. Balta1• 
a sua qualidade de sogro do governador do 
Pará. 

O SR. CARLOS DE NovAES- Mas o Pará 
nada tem com este parentesco. 

Os SRs. JULIO DE MELLO E CELSO DE SOUZA 
dão a partes. 

0 SR. ELPIDIO FIGUEIREDO - lia tamanha 
ligação entre o presidente do conselho fisllaJ 
da Caixa Economica de Pernambuco c o 
governador do Pará que não os posso sc-
parat·. · 

~l'. Presidente, mais uma vez esporo quo 
o iUustre lcade?· da~ matul'ia, p<1t'a me satls-
1hzor, interporá o sen valioso prestigio pe
rante o Govemo afim dll terem execução as 
modiu<ts pol' mim lembl'adas. (Jlfttito bem; 
mttilo bem.) 

SESSÃO D)l: 25 DE SETEMBRO DE !901 

(Vide p:tg. 3'JG do presente volume) 

O~ .... Trindade-Sr. Presidente, 
nas sessões de 12 e 29 de agosto ultimo, 
quando me occupei do cJ.so da successão do 
governo do Estado da Parahyba, que tenho a 
honra de ·representar nesta Camara, mostrei_ 
circuinstanciadamen te os ac t· ·S de in tel'ven
çã.o Ínenos ·decente então exercida pelo Sr. 
Dr. Epitacio Pessoa, qne nesse tempo oc
cupavu. o carf!o de Ministro da, .lnstiça, para. 
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o fiín de collocar no mesmo governo um seu 
amigo com excl.usio do legitimo eleito. 

. A · Ca.mara. testemunhou o modo cor tez, 
delicado o attencioso com que nessas oc
casiões me dirigi ao Deputado Sr. Lima 
Filho, meu companheiro de representação. 

Viu que não proferi uma expressão, não 
refel'i um facto, não alludi a uma. circumstan
cia que pudesse attingir, ainda que de leve, 
esse Sr. Deputado, e, menos, ferir a sua 
susceptibilidade ; e . tal t'oi . a generosidade 
por mim dispensada a ossê collega quo pro
vocou da parte deste o seguinte apat·tc: 

stituinte do Estado com V. Ex. e V. Ex. neTo 
qui:: assig11a1· a con-&tituiçiío, po1·que jd tinha 
desqoStos politicos... Depois aproveitou-se do 
goljJe de Estado como pretexto pa~·a a sahida. 
I~ompett com o Sr. Al1>aro Machado e. nllo
pôde enh·m· no partido com o Sr. Gama . e 
Mello ..• , . 

. «O Sr. _ Lirna: Filho ..,.-- V. Ex. da licença 
para um aparte ? Desde jd previno que hei de 
cttmprir o meu de·Dér, como V. Ex. e~tà cum
p1·indo o seu. Nao veja em minhas expressões 
ofJensa d stta pessoa; longe de mim. Vou con
testai· a V. Ex. com toda a vantagem ; mas
fique prevenido de que não irei offendel-o. 

O Sr. Trindade - Estou pt·ocedendo do 
mesnio ·modo; si qualquer· expressão minha 
júlgar otfensiva; V.Ea;, reclame que 1'eti1·al-a· 
hçi incontinenti. -

O Sr. Lima Filho-Nem. faço de V. Ex. 
outro conceito.» · 

Pois bem, Sr. Presidente, o Sr. Deputado 
Lima Filho deixou de corresponder ao dever, 
que lhe impunha aquella minha generosidade 
que o obrigou a empenhar-se nos termos que 
acabo de reproduzie, preferindo obedecer ás 
suggestões perversas do Sr. Dr. Epitacio 
Pessoa, para atirar-me os insultos e injurias 
estampadas em o seu discurso publicado no 
Diario do Congresso de 21 do corrente. 

As expressões inseridas nease discurso do 
Sr. Deputado Lima FHho são tãQ repassadas 
de malevolencia â minha. pe-ssóa, .são tão 
aggressiva.s e injuriosas ao mecL caracter de 
homem nublico, envolvem insultos tão vehe
mentes âos meus sentimentos e convicções 
politicas;que mo impõem resposta correspon
dente desta mesma tribuna, muito embora 
com sacrificio dos illustres collegas, que me 
honram com sua attenção; que t:.Lnto fa.tigo 
(não apoiados), para o fim de accentuar as 
injustiças dessas soezes expressões e paten
tear a extensão do odio que cllas envolvem, 
com que me honram o Sr. Dr. Epitacio 
Pessoa e o seu orgão de diifamação nesta 
Cama.ra. 

Sr. Presidente, o discurso que o Sr. Depu~ 
tado . Lima Filho publicou no Dia rio do Con
gresso de 21 do corrente contém os seguintes 
conceitos referentes á. minha humilde pessoa: 

« V. Ea;., que tem militado ent todos os go-
. 'l)ernos, acompanhado todos os partidos e 

attendendo somente a; seus interesses, desertou 
sempre das bandeiras politicas a que se aUiava. 
Ronpeu com o D1·. V1.1nancio Neiva, antes 
do golpe de Estaclo . •• Eu e1·a deputado à . con-

A gt,os.;eria da aggressão, Sr. Presidente, 
não.póàe ser mais positiva. e formal. 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA- E' incon
testavelmente uma grande grosseria. 

O SR. TRINDADE-Senhores, sinto grande 
repugnancia em tratar de minha pessoa; 
mas, ante a veheinencia e rudez do . tal ag
gressão, sou forçado a. vencei-a para defen-
der-me. A Camara me relevará. · 

Seguindo a ordem. chronologica de minha 
vida política, principiarei pelo regimen do 
imperio, em que a iniciei e a mantive du
rante o período de 29 annos até a proclá
mação da Republica. 

Fallo na presença de illustres represen
tantes de Pernambuco; ora presentes, Estado, 
visinho do da Parahyba, onde nasci, sempre 
habitei e militei: na. P.olitica, que conhe
cem a minha vida :publica •.. 

0 SR . .. ESMERALDINO BANDEIRA-Que é 
respeitada. 

0 SR. -MOREÜU ALVES---Apoiado. 
O SR. TRINDADE- ... de 40 annos, quantos 

bastam pará descobrir e qualificar a qua
lidade e valor dn caracter do indivíduo. 

0 SR. EL~IDIO DE FIGUEIREDo-Desde mo
nino que conheço o nome respoita.do de 
v._Ex. 

0 SR. TRINDADE-Sr. Presidente, no re
gimon do imperio militei sempre co~ en
tra.n ha da dedicação e lealdade no partido 
conservador. 

0 SR. MoREIRA ALV~S E OUTROS.i:.Apoiado. 
0 SR. TRINDADE-Entrando na vida. pu

blica em 1860, após minha formatura, alis
tei·me nesse partido, cujos princípios mo 
eram sympathicos por indol~ o. educação, e 
nelle me mantive com a mesma dedicação e 
lealdade, que nunca arrefeceram até a sua 
dissolução com a proclamação da Republica. -

Nesse . longo período não me desviéi um 
~omento das suas fileiras, não infringi a sua 
disciplina e nem por iniltante recusei o posto 
por mais arriscado que se o afigm·as3e, que 
me fosse indicado pelos llleus chefes. l•'ui 
sempre soldado; conio disse o Sr. Deputado 
Lima Filho, mas ·soldado cuja ft.delidade· 
e lealdade jámais desmentidas lhe conquis
taram em todos os tempos a estima, consi
deração e especial apreço de seu partido o 
dos seus chefes, manifestadas pelas distin
cções, aliás immerectdas (não apqia.dos) d~ 
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uma cadeira na. repr'esentação provincial, tendo alcançado aquellas mode&tas distin
dnrant.e todo opo~"iodo do tlominio conset>va- cçõos c outras sem as solicitar por qualquer 
dor até a sua incompatibilida.tie eiéi tora.l, modo. . 

· quando magi trado, e de um logar entro os Agora passarei ao regimen vigente. 
seis vice-presidentes (1;1 provincitt, com que . Neste regimen, Sr. Presidente, os meus 
:(ôra gaJardoado ainda mLlito moço, tlistincçã.o senthncritos de ordem e de rospoito ao poder 
p,sta que, então, só ora conferida por scrviç:os legitimo nií.o ancfece1'am, nem modificou
á causa. publica o lealdade poli tica. . se o meu ardor pelo engrandecimento do 

Taes factos, Sr::;. Deputados, evidenciam minha Patri<t c especialmente do meu Est:~do, 
que no Imperio pertenci n. um só particlo, o que extremeço_, por moio d:t ordem legal. 
o servi com derlicação e lealdade, testemu- A ilc.dicaçi'io desinteressa.d<t,a lealdade com 
nhadas por aqueHas di::ltincçõod que nito se n.ltivez que fol'mam o meu· ser manteom-se 
cónferiam aos tr;1nsfugas, aos especulauorc.~ .em sua. integridade lXtra com aquclles a cujo 
politioos, aos ganl~ttdores elo todos os pa.e- lado hei militado na Republica, ondo aliás os 
tidos, como. fôra, então, quem me mandou partid.~ s infelizmente não se definiram ainda. 
insultar nesta Camara. (,1poi0clos '; muito Occupava. cu o cargo de juiz de direito dn 
bem,.) - - ' comarca da capital da província da Para-

Sr. · Presidente, sinto que o Si'. Depuf.ado hyba, quando 1'ôra proclamado o novo re
.Lima. Filho se hJtrvesse retirado desta Casr\, gimcn pela quéda do imperio; fui instado 
anteH de ouvir-me neste momento. I-Ia tres pelo Se_ general João Dominguos Ramos, 
dias o aguardo aqui para, em sua pt>esenç::1., então major-fiscal do 2i 0 bat.<~fhão, para fa
dal' respJsta ás malignas e in,juriosas aggres- zor part,e. rla junta governativa do Estado, 
sões, ao insulto vil quo contém o allud~do cujo governo se achava acephalo pela reti
discurso quo es:;e Deputado fez publicar ; ·e, rtttla. subita do então presiilcnte da pr·ovinciü.; 
estava satisfeito por vel~o hoje neste recinto, dii:lpcnsei-mo dessa commis.são, allcga.ndo a 
·porque vi chegada a occc~Si[o de minha re- minha qualidade de . magistrado da comarca, 
sposta face a faca do meu aggros;jor, quando, séde do governo, e não mo envolvi por qual
infelizmente, o mesmo 81'. Dcput•do me qum' modo no governo da mesma junta, com 
surpreheodeu, dizendo-me achar-so doente o g qual mantive apenas as rda.ções officíaea 
impossibilHado de c .mtinual' nesta Camara, de magistea,<lo. 
razão por que deixãva de ouvir-me; mas Empossou-se, . pouco" depois, do governo 
autoriza v a-me a declarar pot' si: que a.s refe- o - Sr. Dr. Venu.ncio Neiva, que a esse 
rencias feitas em seu aisourso á minha con- _tempo occupava. o logar de juiz de direito 
ducta politica. não se applica,vam ao regi- de uma das comarcas do sertã:o do mesmo 
men impedal, • ma.s, exclusivamente, ao Estado; mantive com 03se collega a.s mesmas 
actual· da Republica c, mais, que o apar·Ge relações possoacs do regimcn imperia.l, em 
dado· por mim, quando esse Sr. Deputado cuja politica fomos coercligionarios. Não 
orava e inserido no seu discurso em relação me envolvi, nem procurei envolver-me di
ao telegramma do Sr. Dr. Alvaro Macha_do,. Pect.a ou indil'oct11mente no seu governo. 
contendo a. expressão- constra.ngidamente, .s. Ex. me dispensava a sua Ci)nsideração ~ 
se ach~t fielmen tl' inserido como o encontrou apt·eço que oram por mim igua.lmcntc re 
nas notas tachygeaphicas; entretanto, con- tribuidos; contemplou-me na cha.pa de 

.. fessava que não ouviu de mim o emprego de membt'o~ do congresso con~tituinto do Est<~do, 
semelhante expressiio, contra a qmtl ou lhe quo tinham do ser· oleHos, c,mostramlo-me a. 
reclamara. · list.a do.'l nomes que comporüLm ossa. chap<t, 

Ba.star-mo-hia, Sr. Peesidcnte, tt·~msmit.tit· potli-lho, 1111 p1·oscnç~a üo Sr. maroclw.l Al-
à Camara, nesta occn.sião, semelhante dncl<.t- rnoida Bitl'l'oto o do Dr.Honorio do Figueiredo, 
ração, para poupttr aos illustres collegas o para climinnr o mou nome o sub:;tituil·o 
incommoclo de ou vir-me na exposição a ossu por· ou&ro, que pocloria ser o do Dr. Cunh1li · 
respeito, si, porventura, o Sr.DeputaQ.o Lima. Lima, que melhor serviria, poi'qSe, sendo 
Filho não me ho_uvesse logr~do uma vez na eu, já então, rlesemba.rgador da Relação de 
segurança que me deu, no aparte já repro- Belém, no Pará, e estando do partida p~ra 
duzido, de corresponder á minha gentileza, alli, era possível não poder estar presente · 
quando me respondesse; Faltando áquolle á importante fun<;ção do congresso .. consti- · ... 
compromisso contr~\hido solemnemente, era tuinto. · · 
natural que faltasse a este feito em par- Não fôra accoito o meu pedido e, achando-_ 

· ticular. · . ma no Pará, tive sciencia, que por tele-
Eis porque entendi combater a sua affir- gra.mmas me deu o Sr. Dr. Venancio Nei.va, 

mação em relação- tambem. a e~~a phase de de minha eleição. 
minha vida política, que i.o.iciei sem favor . ReorganizadÇt. a justiça do Pará. e disso!~ 
de alguem e mantive honradamente, dos- vido o Teibunal da -Relação a que eu per
prendido do qualquer vantagem pessoal, tencia, regressei . ao meu Estado, onde 
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cheguei quasi no fim de julho- de 1891, I que jámn.is acceitaria sem~lhante cargo, não 
quando o congres:so constituinte respeçtivo só porque os .meus sentimentos de ordem 
achava-se nos sem tt·aballw:3. Empossei-me repugnavam tamanha violencia contra. o 
do meu Ioga r nosse congresso c pouco::; dias governo legal, como po1'que collega e 
depois o deixei por doente do gra. v o incom- amigo do Sr. Dr. Venancio não praticaria. 
modo, que me fez guardar o leito por dias. um ttcto que pudesse induzir meu apoio a 

Nesse poriodo rosolveu o congros:>o accele- essa violcncia. 
rar o~ Reus traba.lhos p;1ra promulgar a Deste meu procedimento pôde dar testemu
Constltuição do Estado no dic1 5 de agosto, em nlw o Sr. Dr. Diogo Sobrinho, distincto advo
homenagem a essa dab, anniversario nata- gado nesta Capital e então residente naquella. 
licio do Sr. ma.reclml Deodoro da Fonseca., Ora, Sr. Presidente, quem assim procede 
então Presidente da. H.epuhli~~a, o que se roa- não póde merecer o qualifica.tivo ele ingrato, 
Iizou, tendo para. isso elaborado, <is pressas, do desleal, que Jlle imputou o Sr. Deputado 
uma.Constituição, de cujas these3 algum:t seu- Lima Filho. (Apoiados.) 
volviam a· negação dos princípios l)Oliticos Semelhante imputação só poderia surgir 
do novo rogimeo, entre outras a c1ue com- de nm e::rpirito embohdo pelo odio, pelo 
rnettia ao Poder Executivo do Estado a at- despeito e, sobretudo, pela inveja dos lazaros 
tribuição privativa de organizar o ·Poder políticos que des~onhecem iJ valor e o al
Judtciario! (Apartas.) ca.nce da probidade e da honra. c a significa-

Esta só circum:::ta.ncia, que muito mo doeu ção da expressão - lealdade e dedicaçã0 ; 
como magistrado e parahybano, seda bas- desses especuladores vulgares habituados a 
tante para. recusar a. minha assignatura a confundir o homem de bem com o patife. 
semelhante instituto dictatorial,.si, porven- Ao governo do Sr. Venancio Neiva, 
tura, me achasso eu presente n:J congresso Sr. Presidente, seguiu-se o do Sr. Dr. Al
parahybano ao acto da sua promulgação; varo Macha.do, actual digno representante 
não fóra, porém, esso o motivo por que não do meu Estado no Senado. · 
a assignei, mas a molestia que, ainda então, O St·. Deputado Uma Fitho em seu fal-

. me mantinha no leito. ,. lado discurso c1ualifica esse illustre pa.ra-
Vê, pois, a Camara até onde chega a hybano de meu protector. Eu teria muita 

paixão do S1·. Dr. Epitacio P<:ssoa., valen- homa de tel-o nessa qualidade, si, porven
!io-se de uma cü·cumstancia de força maior tura, carecesse de -amparo da algué1n para 
que occorreu a meu respeito, para mandar o manter-me, como outros teem carecido de 
Sr. Deputado Lima Fitho inseril-a no seu dotes para os galvanizarem homens de bem. 
discurso, como um act0 meu de ingratidão, Só tive protector .quando filho-família. 
traição ot: não sei o que ao .Sl'. Dr. Ve- Emancipado pela minha formatura, dusde 
nancio Neiva, em cujas relações pessoáes, esse dia . não dependeu a minha vida si não 
aliás, continuei sem haver de nqssa parte de mim mesmo, de meu trabalho hone.:;to 
qualquor motivo para arrefecél-as, não e licito, em q_ue sem·pre -p:wseveroi -para 
obstante acharmo-nos divergentes em relação mantel-a honrada, sem o auxilio de alguom. 
ao m~recimento do goll)O de Estadó, pela dis- Demfio que me conteste que,rr1: quer. quo 
soluçao do congresso, que S. Ex. me paseceu seja, ainda mesmo o Sr. Deputado L1ma Fllho. 
applaudir, e contra a qual me ma.nifostei. O Sr. Dr. Alvaro !\-!achado qua:ndo che-

Tanto esse nosso aot:tgonismo nã.o influiu gou a, Parahyba, como governador provi
em nossas l'elações que, (\ada a rennncia sol'io, pola dcpo:iic,!ão do St'. Dr. Vouancio, 
do Sr. marechal Deorloro, c prcp:tramlo·se mo achou n:t posiçã.o que hoje occupo de 
na Capital o proces:>o do dcposidio tltJ magistl'ad.o inactivo. 
S. Ex., t1ue nes . .;a ocC<Lsiüo se aclt:tva em Não conhecia S. Ex., nom · pretendia 
uma praia, achando-se envolvido ncss:L tomar a. minim:t p<tl't."l em seu governo, em 
deposição o Sr. coronel Sa vagct, então com.- ·vista di}S factos u.ntcwiOt'e.;, ltUe gerar<tm em 
ffi[tndantc do 27°, eu em conversa com o meu o.:::plrito certa de . .;cronça da sinccrldaào 
Sr. coronel Pinto Pessoa fiz -lhe scientc desstt doJ directores da polit\ca republicana. 
intervenção daquelle coronel, em cujo n;poio Entretanto, a intervenção de um meu 
aliás descansava. o Sr. Dr. Venancio, afim de amigo e antigo companheiro de lutas me 
que o coronel Pinto Pessoa prevenisse a este, demoveu desse proposito para o acompa
tambem seu amigo. nhar ao lado ·do Sr. Dr. Alvaro Machado, 

Effectivamente dous dias depois foi de- auxiliando o seu governo e administração 
PO$to ?-Sr . . Dr. Venancio Noiva, tomando para salvae o Estado da desgraçada situação 
parte 1mportante ne.::sa deposição o batalhão <.!, que se achava. reduzido, dotando-o do uma 
do coronel Savagct. organização capaz de fazm~ . o seu progresso 

Aind<t mais ; sendo convidado r1ara eondi- e a i-lUa. felícid <~de. 
tnir a junta governativa pela deposição do A minha dedicação á pessoa do Sr. Dr. Al
lSJ'. Dr. Vonancio Neiva, recusei-me, dlzenrlo varo, a minha lealdade jamais arrefeçiüa 
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ao seu governo, durante todo o período em dendo-o até-com o sacrificio das relaÇões de 
que S. Ex. o occupou, som que entre nós amizade e estima de- antigos cnrreligionarios, 
occorrosse a mínima eircumstancla que pu- separados do governo de S. Ex. 
desse, ao meno~, suspeital-a estremecida, Mas disse o Sr. Daputado Lima. Filho : 
são factos publicas e notorios em todo o «rompeu com · o Sr. Alvaro Machado e não 
meu Estado, onde nirrguem o contestal'á. pô ·le entrar no partido com o S1·. Gama e 

Foi no inicio do governo do Sr.Dr. Alvaro Mello.» 
Machado e por iniciativa deste que s0 for- Como não podio. eu entrar no par~ido, 
n1ou o partido republicano do Estado da quando ao mesmo eu pertencia desde sua 
Parahyba,e instituiu-se o seu orgão,A Uni cio; fundação com o Sr. Dr. Gama o Mello 1 
na formação desse partido collaborei e nelle Separei-me da parte desse partiuo que 
me mantive fiel até a scisão do partido re- com o presidente do Estado, Sr. Dr. Gama, 
publicano federal, que o dividiu tambem seguiu a corrente opposta a que, com o meu 

· alli, seguindo grande pa.rtc do mesmo com o distincto amigG Si'. Dr. Silva Mariz segni 
presidente do Estado, jü, ontão o Sr. Dr. em 1897, quando scindiu-se o partido replJ.-
Gama, e 11 llo, a corrente do partido federal, blicano federal, como disse. '"" 
e outra parto commigo e meu illustre amigo Si antes disso e por occasião da eleição fe
Sr. Dr. Silva Mariz, corrente opposta ao deral, em l896,occorreu algum desgosto, que 
lado do ·; Governo da Repnblica. occasion;ts.:le a frieza de nossas relações p3:'l-

Só n'essa data, junho de 1897, eu e o meu .soaes, não é da conta do Sr. Deputado Lima, 
digno amigo Sr. Dr. Silva Mariz com os conhecer. São occurrencias naturaes na vüb 
amigos que nos acompanharam fomos con- intima dos partidos, que escapam á explo
siderados por aquelle orgão fóra do partido ração dos aventureiros políticos. 
do governo do Estado. Em razão de taes . Sr. Presidente, exhibiria documen-. 
acontecimento1:1 constituímos no m<:.smo Es- tos de tOdo o valo1' pa a de.;truir tamanhas 
tado o partido republicano com o seu orgão, falsidades do Sr. Deputado Lima Filho, si 
a Gazeta da .Manhcr. pudesse prever esta discussão e a coragem 

Os animas, porém, se acalmar.am, os ami- de~se Deputado, çuja arguição de traidor o 
go.:l do ex-Ministro da. Justiça emp1'egavam desleal a mim foita é tão dura, tão ferina quo 
todos os meios violontos, as ameaças de todo só póde ser excedida pela. incapacidade moral 
o genero, todos os processos fraudulentos, do ex-Ministro da Justiça, Sr. Epitacio Pes
para se apropriarem do governo do Estauo, soa, que a mandou atirar-me, mas não me 
e nestas circumstancia.s as duas fracções em attingirá o revertel'á.-<1- fonte de onde partiu, 
que se achava dividido o partido republicano porque só alli estará bem acommodada.. 
do Estado aproximaram-se naturalmente Resumindo as minhas considerações, Sr. 
para a defesa contra o inimigo com- Presidente, atrirmo que no regimen do Im
mum e uniram-se, dando por termidada a perio fui sempre sold<Ldo do partido conscr
sci.:lão, que as soparava, restaurada. Vêtdor, a que servi com ardor e lea.lda.de 
a integeidarlo do partido formado em 1892 c e no actual regimen alistei-me no partido 
restabelecida a reciproca. confiança. de seus republimtno formado no meu Estado em 1892; 
memuros. neste me mantive fiel e lealmente, separan-. 

Assim nos acM.mos, contra a espectativa. do-me de parte do mesmo em 1897, quando 
do geupo do cx-Ministl'o, que agora recol're se ren.lizou a scisão do partido federal. 
ao enredo o á mentira para, por e3tc peocosso - Essa separação termino.u, c a união anto· 
tirar pl'oveito du. actu<1l situação politica. rior do· partido do Esf.ado se acha hoje ro
do Estado. · · stabelecida o a ellc continuarei a prcstat• os 

Ondo, pois, minhn. deslealdade ao Sr. Dr. serviços do pouco que valho (neTo apoiados), 
Alvaro Machado? (Apoiados ge1·aes.) . sem dar importaneia ás explorações dos 

D.e S. Ex. nunca fui amigo incommodo, aventureiros poJlticos, que alli tudo mexem 
p!Jrque j<',ma.is lhe S:)licitci um favor pe.,soal. para nos dividir e se in~roduzircm nas pa- ·. 

Recebi de S. Ex. todas as provas de con- sições que, não tendo conseguido usurpar pela 
sideração e apreço, entre as qLBes a de in· violencia, pelo terror .e pela fraud0, pro· 
cluir o meu obscuro nome na lista dos Cél.ll- curam alcanç<u· peln, mentira. 
didatos á eleição de Deputados a esta Camara, Eram eshs, Sr. Presidente, as considera
na eleição procaJ.itla em 1894, honra que çõos que tioha a fazer em minha defesa, 
aliás recu.5ei,por não me julgar rnerecedor repellindo as aggees.~ões vis que me mandou 
d0lla (nao apoiados), 'pedindo insta.ntemonte a atirar o ex-Ministro da. Ju::;tiça pelu Sr. Do pu
S. Ex. para substituir o meu nomé pelo tado Lima Filho; a Camara mo ucsculp:L i'<í. si 
do outro amigo, pcrlirlo a que S. Ex. não ac- nossa Llef'osa mni Llc expl'css5.0 nwnos dig-na 
cedeu. Essas l>rova.s do con:sidoraçã.; c da, l'OSpoit<Lbilithtt1e deste recinto. 
apreço eu as retribuia com a mais deCidida A duruza do ataque, a vileza de quem o 
dedicação e lealdade ao seu governo, defen- dirigiu a um homem de bom não :podiam 

Ca.mat'::t. Y~l. Y 12 
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deixar de provocar repulsa correspondente; 
peço todas as desculpas aos illustros collegas 
que ,me honram com a sua, attcnç-~o, e tenho 
concluído. (Muito bem,; mttito bem.) 

SESSÃO DE 2 DE SETEMBRO DE HlOl 

( Vido png. ~S do prosonto volnmo) 

O Sr. -~fl"onso Costa- Sr. Pre
sidente, devo antes de tudo .prevenir o hon
rado autor do projecta, meu distincto col
lega, o Sr. Rodolpho Paixão; de que não 
combato em seus termos geraes a proposição 
cuja discussão a Mesí1 acaba do annunciar. 
Pôde, entretanto, parocm' ostranha vel a 
S; Ex. quo dovo ter desejo de vol-o passar, o 
mais breve possível, que eu venha discutil-o, 
mostrando as vantagens ou desvantagens 
que para o paiz podem advir da, sua, adopção, 
por isso quo so trat <~ do nmí1 la discussão 
e a praxe na C<4mam é deixar passar todos 
os projectos em la. discussã.o, afim do discü
til-os amplamente o o monda t-os ua 2a.. 

pl::ttínas; acceito-o, porque sou proteccio
nista, porque entend,o - que, em um paiz 
nuV tJ, com•J é o noss:J, :tS doutl'inas de livro 
c<~mbio, de absoluh indill"erenç~~ pQla,ll in
dustrias, quaesq ue1; que ellas · sej ~Lm, são 
doutrinas prejudiciaes, inadmissíveis á luz 
da experiencia e dos factos. ___ _ 

Em um pa1z de indn~trias feitas, em uma 
naç>i'io em ClllO :t industeia pastoril, a indus
tria agricola, a industria manufhctureira, 
toda,s as .intlustrias, emfim, todas se desen
volvem, etomam certo incremento, pócle sm· . 
dispensado o protoccionísmo. 

Mas, nos paizes novos, em que a industrüt 
começa, o proteccionismo· é uma, força, é • 
uma necessidade. · 

Acceito como ··base de estudo o projecto 
ass1gnado por quasi toda a honradà' bancad<t 
mineira e <tcceito, porque entendo que a 
protecção, que se vae dispensar á industria 
..Pastoril, ú necessária, é justa, e mosl'uo por
que não será só o .Estado de Minas quo gosará, 
que -virá desft·uctar as vanta.gens reaes do 
projecto que discutimos. · 

O Estado do Goyaz, o EstadÓ de Ma.tto 
Grosso, o propl'io Estano do Pbuhy 8erão fa-
vorecidos por este pt'ojecto. · 

0 Sn .. RODOLPHO PAIXÃO-E O. Estado de 
S. Paulo. 

Mas, Sr. Presidente, si esta é a praxe, te
mos tambem o Regimento (1ue, pelo art. 120, 
estabe l -~"P1l a la discussão dos projectos ele 
lei Od. ·1' "'esoluçõos, do corto com o fim de O Srt. AFFONSO CosTA-O Estado de São 
qualque~'L 'f utado,ou o mo;,;mo autot• das mo- Paulo, não, porque a principal in9,ustria. alli 
di<las propostas, demonstrat· as vantagens ou é outl'a. 
inconvenientes deSSl1:-l mouidas, <iiscu1;indo-se, Apeoveit::t pl'incipalmenGe ao Estado de 
por consequencia, na sua general iclado, a Minn,i:l; ma!:l e:-Jta circumstancia. não faz dos
proposta que -vem ao conhecimento da Cu.- merecer o projecto; pelo contrario, visto 
ma1•a. .• que Minas não póde ser :-leparada da. Con-

Si, como cu dizia, pócle parecct', a V. Ex. rederução Americana, não poderá ser arran
principnJmonto (o m·adm· dirige-se ao 81'. Ro- cada elo::; 20 ~stados que constituem a União. 
dolpho Pairm1o), a quem o projeeto interessa Bnm vê V. Ex., Sr. Presidente, que a 
mais do perto, como advogaLlo, CJtto é, dos minha po:-;ição mL tl'ibuna, procurando addu
altos intol'esses do Est:~do de Minas; si-repito zit' algumas consiilerações sobre as vanta
-póde p:wccer ostranhcLvol a minha posi- gens que, reconheço, ttclvirão ao Ei:lta,rlo de 
ção, nesta tribun_i!-, tt·atando-se da 1" llis- Minas o outros, c por consequencia (L União 
cu~são do pt•ojecto,. comLudo me julgo e me Brazileirtt d<t adopção do projecto, ao em 
reputo completa e amplamente defendido vez de ser antipathica, como_ á primeira 
com a disposição que se lê no art. 120 do vista póde parecer, é, muito ao contmi'io, 
nosso Regimento Interno. - uma posição-sympathica. 

Nestas condições, perdôe-me V. Ex:. a · Poder-se-ha dizer que a· adopção do Jll'O
soffreguidão em díscutil' um projecto cujas jecto, augrnentando o imposto sobre a im-

. vantagens a honrada Commi:-;são de Tarifas pol'tação do gado plat.ino, trará como consc
reconheceu, om um parocor longo e lumí- quencia, um retrahimento na exporta.ção o 
noso, como o quo inicia a discussão desta importação e f<.Ltalmente"' diminuição das 
proposição. rendas federacs. Sim, porque esta é a lei 

Acceito o projecto, na:-J suas linhas ge- fata.l, é t1 loj economica: si a mercadoria, 
raes, como base de estudo. é gra vad11 com impvstos pesaclos, a im-

Acceito-o, porque sou tambem,em termos, portação diminue ainda mesmo qne des:-;a 
protoccionista; acceito-o, purque entendo merêítdoría o paiz quo importa tenha gra,n
quo os seu,; signatarios temn alg·uma razão do neces:-;id<tdo, e diminuída .a impÇ>rtação, 
quttndo querem levantar o imposto sobre o diminue a renda da União: esta é a rcgt'<~
gado impoet(\,Q.o, principalmente d_as regiões geral. 
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O SR. ESMERALDINo BANDEIRA:_Toda vez sença na tribuna não tem outro intuito sinão$ 
que me faliam em regras economicas, tenho facilibr a passagem do projecto, de~en-. 
medo. volvendp alguns argumentos no sentido de, 

O SR. AFFONSO CosTA-Sigo nestas mesmas demonstrar bem claramente as vantagens 
aguas; tenho a audacia de dizer que não que delle advirão ao paiz. 
acredito tambem no que se chama eco- Mas, Sr. Presidente, ao passo que eu, 
nornia politica. mernbl'O da bancada de Pernambuco, me 

0 
mostro assim contente com a idéa capital 

· SR. MALAQUIAS GONÇALVES --V. Ex. do projecto, não posso deixar de estranha.l' o 
pensa. corno Comte. · · procedimento da honrada. Commissa.o de Fa-

0 SR.. AFI!'ONSo CosTA -Não penso com zenda,a quem foi remettido,ha rnuitõs mezes, 
Augusto Comte; penso com um notavel brazi- um · projecto que trate\ dos interesses da 
leiro que se distinguiu no estudo ·destas lavoura de Pernamblico. e do .outros Esta.dós 
questões, o mestre, cujo nome cito com vc- e ~~qual a.té hoje ainda .não lavrou sobre o 
neração e respeito, o Dr. Tobias Barreto mesmo o seu parecer. 
que não admittiá a existencia .da tão fa.Uadà Até hoje a Commissão não deu sobre o 
sociologia. '"' nosso pr.>jecto opinião alguma, sendo entre-
~ O SR. RonoLPHo PAIXÃo-A 'economia tem tanto, muito solicita ·a Commissão de Tarifas 
uma lei ca.racteristica e basta tel-a parà ser em dar parecer sobre este que discutimos. 
tida como sciencia. (Ha outros ap· artes.) Sr. Presidente, eu não censuro, reparo. . 

O SR. RonoLPHO PAIXÃO - Assim mesmo 
0 SR. AFFONSO COSTA-Mas, Sr. Presi- demorou muitr:>. 

dente, ainda mesmo veriflca.ndo-se a dimi- o SR. AFFONSO CosTA-E' pois, Sr. Pre· 
. nEição dos impostos federaes p.ela diminui- sidente, esta uma opportunidade quo ou 
çao do gado platino, uma vez approvado o aproveito para notar o procedimento da hon- , 
projecto que discutimos,ainda mesmo assim, rada Comrnissão de Fazenda. que so ~em, • 
as suas vantagens de futuro vençam essas demorado tànto em dar parecer sobre um 
desvantagens que consistem na diminuição projecto referente aos interesses de varios 
da.s rendas publicas, porque o Governo mesmo Estados da. União, ao passo que tão solicita. 
terá a compensação dá dirrlinuição de im- se mostra em relação a outros projectos, 
postos pelo desenvolvimento da industria, apezar de reclamações feitas por alguns 
pelo seu crescimento, e pela IIla.ior abundan~ representantes da l)ancada. pernambucana. 
ela do commercio do gado,por consequencia, Nós, Sr. Presidente, orn 15 de junho deste 
pelq_ desenvolvimento da industria pastoril. anuo, julgando interpretai' os sentimentos 

Affirmo, pois, a V, Ex. e á honrada ban- df~ Nação Brazilêira, erid .reçámos á Mesa. um 
c~da mineira, signatariá do p1·ojecto, que projecto concebido nos seguintes termos : 
nao pretendo absolutamente combatel-o em «0 Congresso Nacional decreta : 
suas linhas geraes. · Art. 1.0 Nas estradas de fer1•o já resgatadag 

Julgo-o conveniente, não só por satisfazer e a resgatar, fica autorizado o Governo a 
uma necessidade da industria mineira e de harmonizar as tarifas, equiparando-as ás 
outros Estados, corno tarribem por estar ollo actuaes das estradas de ferro da União, si-
nos moldes das idéas que sigo em mataria tuadas na mesma zona. ~ _ . 
economica e financeira~ . . . Art. 2,o Fica ta.mb.em. ~utorizado o Go-
. Um paiz propriamente industrütl, como, vorno a entrar em accordo com "aS com
por exemplo, a França, a Inglaterra., a Alle-- pa:;nhias e ar1•endatarios das estradas de ferro 
manha, póde abandonar a doutrina do para reduzir de 40 % as tarifas vigentes no 
próteccionismo deixando que as industrias transporte dos·productos seguintes: ca.fé, as
progridam por si, mas um páiz novo como sucar, cacáo, algodão, fumo, alcool, caroços 
é o Brazil, que não tem industrias feitas, de algodão, aguardente, mel, ca.nna.s, ma
onde a industria pastoril é fraca,.a manufa- chinas destinadas á lavoura e_industi'ia, s:tl 
ctureira mal se dirige, abolir completamente e productos da pequena lavoura. 
o proteccionismo. não mo parece accertado. Paragrapho unico. No~ transportes dos 

o SR. EsMERALDINO BANDEIRA_ Mesmo alludidosproductos, não excederá a tarifa de 
esta lei do livre cambio é uma fórma masca.· l$200 por 15 kilos, qualquer quo saja. 'a dis- _ 

d d t 
. tancia a pot·corror. 

ra a o pro ecciOnismo, um paiz que quer a Al•t. 3.o Esta reducção do tarifas vigorará 
liberdade do rnercadó e que tem um mercado emquanto perdurar a crise oconomica.. 
interno não precisa para a venda dos seus A!' C. 4. o Nas estradas do forro da, União 
productos do systema do proteccionismo. que forem arrendadas uepoi:-:1 !la publicação 

O SR. AFFONSO CosTA- Assim, Sr. Presi- desta lei, não poderão ser olova.da.s as tari1a::~ 
dente, fica V. Ex. sciente e convencido, bem. para o transporto dos . productos meneio
como a ba,ncada mineira,de que a. minha pre- nados no a.rt. ~.o, 
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Art. 5. o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Camara dos Deputados, 15 de junho de 1901. 
Cm·nelio da F01tseca. - Esta cio Coimbra.
-E1·mirio Coutinho.- Ped1·o Pernambuco.
]. Mm·eira Alues .-Affonso Costo,.- Es1ne1·at
(lino Eandei1·a. -Etpidio Fig'iceu·edo. -B1·icio 
FüM.- J.falaquias.- Julio de Mello.-Tei
o;eira de Sa.-Joao Vieira.--Leonel Filho.
Penido Filho-Galdino Loreto.--Alfi·edo ·va
rella.-Eugenio Tourinho. -Celso ele Sou:ra.
Pereira de Lynt. - Esperiditío. - Theophilo 
Ottoni.-fldefonso Alvim.-0. Abi·antes .-Igna
cio Tosta.-Paranhos 11f· onlenegJ·o.- 11{. Cae
tano.-Lamenha Lins,;;,....Tolentino dos Santos. 

Ainda hoje li o que a respeito escreveu o 
ex-Presidente da l{,epublica nas columnas do 
O Paiz. (Apa?"tes .) 
Ne~te arGigo, Sr. Presidente, mais uma 

vez se evidencia que, em Londres, alguem, 
que tinha noticia official das negociações, 
apl'oveitando-se disto, comprou t.it.ulos das 
êstradas quo dovíàm ser encampadas, por 
preços baixos, titulos que subiram poste
riormente, o, pot• cónsoquencia, ganhando 
s::Hnmas fabulosas. 

O Sr. Manoel Victm•ino lança mão de 
dados e noticias que um ,jornal inglez, im
parcial e criterioso, publicou e demonstra 
quo os títulos dessas estradas, que __ eram 
dantes cotados muito b:tixo, posteriormente 

Sabe V. Ex. que o pt•ojecto, que a subiram, alguns cento por cento. (Apartes.) 
bancada p3rnambucana, secundada por il- Esta é a verdade, Sr. Presidente. 
lustres membro~ desta Casa, como, po1• ex-
emplo, os Srs. Leonel Filho, Galdino Loreto, O SR. PEDRO PERNAMBuco dá um longo 
Alfredo Varella, Eugenio Tourinho, Ignacio aparte. (Soam os tympanos._) 
Tosta, que tão solicito é sempre nesta Casa, O SR. AFFONSO CoSTA -V. Ex. me per-
reclamando em favor dac lavoura do Norte mittirá que continue? . 
e tantos outros que o assignaram, apresen- 0 SR .. PEDRO PERNAMBuco_ v. Ex. não 
tou, autorizava o Governo a entrar om ac-
cordo com as .companhias arrendatarias no permitte um aparte 1 

sentido de modificar as tarifas dos principaes O SR. AFFONSO CosTA -Mas este não ú . 
genero.;; de pl'oducção. um aparte, é um discurso. 

Apresentando este projecto, nós procura- Mas, Sr. Presidente, tanto com relação á. 
vamos inteepretar o sentimento geral da encampação, como tambem com relação á. 
Camara, porquanto todas as vezoc; que aqui trJ.nsacção do arrendamento, estou conven:
se falla em protecção á industria e agricul- cido quo tudo foi um g1•ande escandalo. 

Jura, omfim na adopção de medidas que sal- E pergunto, no regímon da garantia de 
vem a agricultura da situação agoni;;anto juros, o Governo teria de pagar . quantia 
em que se encontra, não ha Deputado que maior do quo a que vae pagar pela omissão 
não se levante jubiloso e não prometta dn.r dos novos títulos dados em pagamento da. 
(ts medidas propo_stas o seu VQto. · M<LS, co usa encampação ?-
notavcl ! ! O proJecto apresentado em 15 do O hom•ado colloga suggorin-me realmente 
,junho deste anno, que não tinha nem côr po- uma pm;gunt:l. intct'ossantc o ó a S)guintc: 
liticn., 'nem côt' local, que tanto f<1VOI'eeia <i. pa.!'a. ClllO encampou o Governo as estradas, 
agricultura do norte como á do sul, não me- sin5.o para fazel-a::! sua:s 1 
rccclt ainda pat•occr da honrada Commissão, Enc<Lmpou para fazel-as suas·! Mas, si a. 
n.peza.e dos peoto.;to.; vehomentes feitos de.sta thcorüL defendida C} pratic:1da pelo Ministro 
t1·i1mnu. \ tia. Fazcntla. 6 que o Estado não pódo nem 

O nosso projecto foi apt•esentado a 15 de deve sm· industrial, como se comprehendo 
junho e ató ent_ã.o não acrcditn.vamos que o que o Governo fosse encampa.r essas estradas 
celebro art·endamonto das cstradL~.s de ferro pu.ra fa.zel-as sua propriedade? 

· fosse hwad•) a cabo do modo por c1uo o foi; Logo a verdade ó esta, «a encampaçao sd 
esGa.vamos aind<:1 convencidos de que a mal- se fez para dm· moiÕ1· margem a opcra
sin<vla transacção não se realizaria; do que ção do arrendamento, .com o quo se ~tu
um governo honesto não assignaria, depois gmentaram extraordinariamente -os lucro3 
do lov<:1ntada a ponta do véo, tramacção tão dos advogados administrativos~ que della so 
indecente e escandalosa .. Digo -indecente e encarregaram.}) (Apm·tes). . 
escandalosa, porque ainda hoje, Sr. Presi- Estas considerações sobre a escandalosa· 
dontc, tive, por um lado, prazer, porque vi encampação c indecente aerendamento dá.s 
a. nossct opinião defendida com o brilllantí~mo, estradas de ferro do norte, não entram rias 
que sab:l da.r sempro a todas as questões, linhas da discussão do projecto. 
pelo Sr. lVléLnoel Victorino; e, por outl'o lado, Faço est<L observação, porque o honrado 
pezar, porqno m:tis me fortaleci na d8S· collega que mo o~tá. dando a honra de ouvir 
gra,çad<L coetcza. uo que ta.l tl'<:Lnsacçã.o tinha já fra,nziu os sobr'ol.hos, mosGl'<Lndo assim quo 
sido feita de modo escanda,loso c lesivo aos é preciso q_uc não me afasto do assumptu, 
interesses do prüz. isto ó, do boi. (Apartes.) 
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O boi se poderá queixar hoje, Sr. Pre
sidente, desse grande invento de estradas de 
ferro. 

Hoje a questão do arrendamento das estra
das prejudica ao boi. 
. 0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA - Isto é 

plagiado do parecer. · 
0 SR. AFFONSO COSTA- 0 meu nobre 

collega e companheiro de bancada lobrigou 
nas minhas pahivras uma referencia ao pa
recer. Eu, dizendo que o boi se põde queixal>, 
u~o de uma peosopopéa, a bella . figu.ra de 
que tanto gostavam Virgilio o I-Ioraclo. 

Mas . vamos abandonar estas consideraçõas 
sobre o escandaloso arrendamento e a in
decontJ trm1sacção da encampação, para 
C"Q.1irar de uma vez no assumpto principal da 
discus.;ão. 

Vejo agora sentado, quasi ao meu lado, o 
nobre Deput:J.do }Jelo Cear.á o Sr. Gonçalo 
Souto, latinista emerito, a quem. desde já, 
peço o auxilio tle seus a p<\rtes e do seu latim 
para levar a cabo a minha empreza. 

O SR. GONÇALO SouTo dá um apai·te. 

do imposto de importação sobre o gado pla- · .'f!i 
tino, o nosso trata da climinuição das tarifas 
das estradas de ferro da União. 
. O fim de ambos é o mesmo, o objectivo é 
o mesmo, o escôpo é o mesmo . 

0 SR~ RODOLPHO PAIXÃO- Industria. na
cional. 

O SR. AFFONSO Cos·rA -Como ia, dtzentlo, 
Sr. Presidente, a razão · que existe para 
se adoptn.r o present3 projecto, que tem 
por fim proteger a industria pastoril na
cional, como disse o nobre Deputado, essa 
mesm<L razão se verifica parn." a adopção 
do projecto que teata da diminuição das ta- _ 
rif'as, o que interessa à industria e ao com~ 
mercio em geral. 

Assim, Sr. P1·esidente, se verifica que 
não combato o projecto da honrada. bancada 
mineira, não lhe croio nenhuma diffi.culdaflo; 
mas pretendo public:Lmento fazer á . bim
Cê\da mineira um appello, pedir~lbe que 
interceda perante a Commis:3ão de Fazenda, 
da qual fazem parte alguns Deputados mi· 
neiros, para quo não se demore mais o pa
recer sobre q projecto que :J.presentamos. 

VozEs- E' relator o Sr. Bueno de Paiva. 
0 SR . AFFONSO COSTA- Sr. Presidente, 

voltando ao assumpto, chamava a atten
ção de V. Ex., do homatlo re}Jresentante 
de Minas Geraes c principalmente a da O SR. AFFONso CosTA·.- Si a bancada rui
honrada Commissão de Fazenda, om cujo neira entendG, e entendo muito justamente, 
seio ha representn.ntes da lmnc'ada. mineira, quo as illéas que consignou na proposição da 
para o seu procedimento injusto de ter até lei que discutimo;:; são justas e merecem o 
hoje trancado _na pJ.sta dos seus papeis, o assentimento da Camara, um dos seus hon
nosso projecto, rehttivo á diminuição de l'tMlos membros não tem direito de prender 
tarifas em todas as estradas ' de ferro da durante mezes inteiros um p1·ojecto quo 

. Unifio, quando era muito pressurosa, tinha a[ecta vario.:; Estados da União, sem dal' o 
muita solicitude em dar parecei' favoravel, parecer respectivo para que a sua discussão 
aliás brilhante e luminosi:3simo ao projeeto so faça qua.nto antes na Ca.mara. 
ora, 0111 debato. 0 SR. RODOLPHO PAIXÃO-A bancada mi-

A Commissão, assim procedendo, mostrou neira. não tem culpa desta dem.,ora. 
tet· dou5 P380S e duas medidas. O SR. AFFONSO CoSTA-Não affi.rmo que a. 

O Sn.. MoREIRA Ar,vEs -Mas o projecto bancad<~ mineira tenha culpa da demora do 
não foi remcttido it Commissão de Tarifas~ parecer· o que faço é aproveitando a dis
foi remettido á Commissão de Fozenda. cetssão d0ste projocto, quo inter('ssa tanto a 

O Su.. AFFONSO CosTA~ Pois bem; nem· bancada mineira, e de que V. Ex. é autor, 
i~or ter eu me equivocado na denominação vir pedir -que interceda junto ao seu collega 
ela. Commissão, as minhas censuras deixa.m presidente da Commissão de Fazenda no 
de ser procedentes. sentidodo dar quanto antes o parecer sobro 

O projecto, que ora discutimos, teve rapi- o projecto que a bancada de Pernambuco 
-damente um parecer favoravel; o nosso, que apresentou. 
trata tambem de as3umpto ele alta rnagni· Procedendo assim, V. Ex. (para o Sr. Ro
:ti.Ide, assumpto quo interessa realmente a dolpho Paixão), quo tão interessado se mos~ 
muitos Estados do norte e, por consequencia, tra pelo progresso e desenvolvimento da 
á União inteira, não teve até hoje o parecer industria pastoril do paiz, lhe terá prestado 
necessario, afim de ser submettido á dis- um grande serviço. . 
cussão. . O SR. RoDOLPHO PAIXÃo-Por todas as 
. O Sn.. MoREIRA ALvEs-Foi designado dia: industrias. V. Ex. tem ou'Vido dizer que em 
para a reunião da Qommissão e só compare- um ponto estou inteiramente contrario ao 
cemos eu e o Sr. Neiva. , Sr. Ministro da Fazenda o a todos os indi
. o SR. AFFONSO CosTA.- Sr. Presidente, si vidualistas. Eu sempre manifestei opinião a 
~ projecto da homadt~ bu.nct).da J:XÜnçiru. tt•u,ta este respeito. 
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!F O SR. BRicio FrLuo-Então está. comnosco. O SR. MoREIRA ALVES-O paternal Go-
0 SR. RonoLPHO PAIXÃO- Em materia verno que temos acha que deve elevai-as 

. economica.. ainda mais. 
0 SR. BRICIO FILHO-Pois é. pol' cat1sa da 0 SR .. AFFONSO CoSTA- Eu pretendo; 

questão economica e outras que nós estamos Sr. Presidente, levar ao espírito do nobre 
em opposição. Folgamos muito com a decla.- collega a convicção de que deve adoptar. o 

. ração de v. Ex. · projecto da bancada . pei'nambucana, e é por 

0 SR. AFFONso CoSTA _ 0 q'ue quero, isso que estou lançando . mão destes dados 
sem querer protell~r o d~b~te • . · 

St•. Presidente, uma vez que não nego as van- -
tagens do projecto da honrada '"banca <la mi- O· SR. B~rcro FILHo__;Está como . sempre 
neira, é que o honrado Deputado, o primeiro illustrando-o. 
signatario deste projecto, interceda pera.nto o SR. AFFONSo CosTA---.Oevo, porém, in· 
o seu· eollegtt presidente da Commissão de sistir neste ponto, porqt~-e as tarifas do norte 
Fazenda, da qual se acha dependente o pa- são mais .eleyadas do que as .do sul. . · 

. recer sobre o .. projecto da bancada de Per- Nªs estradas de ferro de Pernambuco, 
nam buco, nq sentido de, o mais · breve pos- Alagôás, Rió Grapde do Norte, com uma 
sivel, ser. dado esse parecer. mesma distancia, o assucar, que é o principal 

V. Ex., interferindo junto ao seu collega, producto daquellas· zonas, paga mais do que • 
prest.ará, fique certo disto, á lavo11ra do aqui na CentraL-
pai~, á ~ndustria.pastoril e ás demais, extra- o Sa PEDRO PERNAMBUCo-Lá ·na . zona 
ordlr.tarw beneficw, uma vez que o nosso pro· , ·id f · é d . · t 
jecto diz respeito á diminuição de tarifas de. pr, uc ora on e mais se axa,. . 
estr<1das de ferro, e todas as ihdustrias de- O SR. AFFONSO CosTA-Bem comprehendo 
pendem muito da facilidade da conducção e V. Ex. que, não sendo o -fim principal da. 
meios de transportes.- ~ . . discussão_ es~e. ·não devo iq.si~tir nene, mas 

Sr. Presidente, prete:gdq_lev:ar ao espirito g_E.ranto a C~mar~ que. ~s m~~h~s p~Iayr~s 
do nobre collega a conv1cçao de que o nosso sao verdadeiras e tere1 ~ccas~ao de lDSIStlr 
projecto, autorizando o Govm·no a rever as neste pol}to quauqq se dtscutir o nosso pro-
tarifas da Estr_adade Forro que ainda dirige jecto sobre tarifas. _ 
e a entrar . em accordo ~ respe.ito com os Mas, não é só o assuc.ar ; o algodão, que no 
arrendatarws, pre~ta~á á mdustr1a em geral norte vae tendo zrande desenvolvimento, paga 
um grande benetic10. . fretes pe3ados; o café, que é uma .cultura 

E.' bom considerar, Sr. PI'es1dente, que_ as que lá se ini~ia. com grande exito, não 
tarifas das estradas de ferro do norto sao, gosa de melhores favores . . 
quer a respeito de passageiros, quer a re- f: . 
speito de mercadorias, mail:luesadas do que O SR. PEnr:-o :PERNAM~uco-9omo se ar1~ 
as das estradas de ferro dÔ sul. a concm~renCia ao sul 1 · 

O engenheiro Silva Coutinho, tratando do O SR. Barcw FILHo-E' preciso ~~coraja:r 
assumpto o combatendo a opinião daquelles o desenvolvimento do norte. 
que, já no teitlpo do Impedo, se queixavam o SR. AFFONSO CosTA_:_ Poaerá parecer á 
de dar o Governo concessão para as estradas pl'imeil•a vista que a no~sa insistencia em de
de _ferro do norto, pot•que ~stas não davam sejar a discussão do projecto que a:presenti;Í;
a.lll rendas co~pensado~as •. JUStamente o no- mos é devida, ao interosSQ maximo que t9· 
tavel engenhmro attl'lll~ua es~a, falta de _mos, como reprQ::;cntanted_dat•egião do norte; 
renda e pouco desenvolvimento das estradas mas do facto isso não se dá··· a nossa insis
á geande dilferença nas tarifas e ao preço tcncla é ant(:}s

1

ft.lh~ do nosso pátriotismo, do 
elevado no transp_orte. . . . . . interesse geral,· que dosse iutoresse<parti· 

Ora, Sr. Prestdonte, ISto ,é mtulttvo e cu.lar e local. 
e logico ; si o preço das passagens e tra.ns- · · . · . · - • · . -
porte é elevado, a mercadoria torná-se mais O no~s~ proJt~cto ~éj,O . t~lll !tCnh11ma fe1ç.ao 
cara e a industl'ia não se desenvolve, M lcca.l e nao pó~e ~~· ~co~mado de favorecer 

· passo que, si as tarifas ~ão mod.icas, a in- sómen~o a reguw do norte, porque eJ~~ trata.. 
dustria se desenv.olve ha 0 estimulo 0 au- de todas as estradas de ferro da Umao, ar· 
gmento de producção, desde que se póde dar rendadas e_por al'rendiJ.r •. 

· sahida façil dos productos para•os dilferentes O proprw Governo, st. entender que na. 
mercados consumidores. Estrada de Ferr.:~ Cen~ral amda se cobram ta-

Esta orientação de baixn,.r as tarifas, de x~ts pesadas..: sobre o café ou. ou~ras me~·cado
estabelecer pre~:os modicos, já vem desrlo o l'tas, po(h~ra usar da au.t.o!'Izaçao contida no 
Imperio e, no em tanto, aintla hoje as tal'ifas no~so proJecto para alLI~tal-a. 
das estradas de fer1•o do norte são muito O que quéreQJ.os, p@rta.nto, ·é u.ma medida 
ma.is altas do que as das do sul. geral. . 
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Que à situação(la. lavoura é affiictiva, que mittiu que se fizesse uma ,·educç(ío de 10 °/o 
a industria. agricola debate-se em uma an- nas tres peincipacs classes da tarifa. Essa 
gustia pavorosl~, sentindo os effeitos da crise reducção, que tambem aproveitou ao café, 
gera.l queavassalla o paiz , é um facto incon- perrç.ittiu que este artigo ficasse gosando d.e 
tostavel. . .A: lavoUl'a. do norte . foi principal- um abatimento total de 19 %, sobre as taxas 
mcnte..,--affectada, porque, si conipararmos normaes <la estrada. · 
as tabellas ilos . préços por que é venr:liilo o E' evidente que toda a reducção na tal'ifa 
assuca,r com o~ preços. por que são vendidos do café alfecta directa e sensivelmente a 
os outros · generos, hi1 de verificar-se a si- receita da estrada ; apeza.r disso, porém, 
tuação desgraçada. Este anno, agricultores tendo em consideração as multiplas diffi
de Pernambuco, abastados, deixaram de co- culdades neste momento · asse~berbarrí._ a 
lhm• as cani1as, abandonaram-nas nos cam- lavoura, o G.overno te:ve por conveniente 
po:), porque; pelos calculos feitos e pela elevai· a reducção da tarifa ao total de 25 o I o 
experiencia ·realizada chega.ram á cJn vicção para, o café em grão e 30 o f o para o café em 
de que o resultª'do da venda nem ao menos coco e a() ~nesmo tempo fixar o maximo de 
compensaria as despeza~ do cól'te,transporte, l$200 pJr arrobá, qualquer que seja a diil- . 
etc . . tancia, para o café que transitar na estrada • . 

O SR.RonoLPHO PAixÃo-E em Minas quei- ·Além disso, promoveu o Governo um a.c--
, maram o.s cannaviacs. . . cordo com a Leopoldina, no sentido de lixar 

o Sn.. AFFONSO CosTA -'- Ein Minas, como o maximo de 2$500 por arroba de café que 
bondosamente diz -0 meu honeado collcga, transitar em suas linhas, a partir de qual
alguns, muitos :. agricultores, queimaram os quer ponto até o Rio de,Janéiro.» 
cannaviaes. Estes .actos provam bem o vivo interesse 

Em Pernambuco, muitos agricultores, que ao Governo inspira esta questão. 
não contando com recursos da praça do Eu quero provar, lendo as palavras do 
Recife, ond_e sempre iam buscar meiós pe~ Sr. Presidente da Republica, exaradas na su<!. 
cuniariós para a fundação das suas gafrasi mensagem; que S. Ex. é favoravel a toda a 
tiveram de cruzar os braços; muitas safr·as idéa. de reducçãó das tarifas, tanto assim 
não foram fundadas, . 0 que acarretará 1.1m que já influiu no sentido de serem mo
enorme -prejuízo, . não· só ás rendas ·do Es- diftcadas as tarifas da Estrada de Ferro Con
tado, êómo ás da Nação". Pois; apezar de tral, que eram modicas, np entender mesmo 
tudo isto, o nosso projecto que beneficia, não de S. Ex. 
uma parte do paiz, mas o paiz inteiro, ainda O SR. ANGELO NI~TO dá um a.parte. 
não mereceu da Commissão as honras de o SR. AFFONSO CosTA......-Não posso perdoar 
um parecer! ao honrado collega., representante de Alagôas, 

Nós não exigimos que a Commissão dê pa- apezar da viva sympathia quo lhe voto, o 
· recer favoravel, mas exigimos, e, está no vir perturbar as i<.léas, afastando-me do :fio 
Regimento, que este parecer seja dado in interessante da discussão. 
continenti, pró ou contra, }JOuco importa; 
mas que soja dado, -pa.ra haver discussão ·O Sn.. ANGELo NE'l'o - Dosejo 6 que 
sohre o assulllpto e a Catnara se manifestar V· Ex. términe o seu di:';Cu.r~o para. cncer-
sobre 0 projccto. :rar~se a di::>cussão {lo projecto . 

.Então teremos occasião de · ver os que O SR. AFFONSO CoSTA- O nobre Deputado 
se dizem ·advogados da agricultura nega- (pm·a o S1·. Angelo Neto), que é represou
rem o seu voto a uma medida necessaria tanto de Alagôas, Estado onde a crise agrl
c.omo aquella- que consignámos no projecto. cola se tem feito sentir tanto, devia estar 
Que a_ nossa aspiração de revm' as tarifas a m,ou lado con:J,patendo pela adopção do pro-
para diminuir o prégo do transporte nas vias ject.o que apresentamos porque·... . 
ferreas é util e justa, prova-se com a palávra o SR. ANGELo NETo.:.....A ba.ncada das Ala-
do Governo. · · · - .. gôas saberá cumpril• o seu dever, indepe_n:.. 

O Sa. MoREIRA Ar.vEs-Par:t S. Ex. s.ó ha dente das suggesti:íes do nobre Deputado e 
u_ma estt'<ula.,qlle é a Ccnl;r:d, é_nrna, J:t,vÍ:mPa., dos seus illu:'ltl'cs companheiros. . · 
que é a. do cafe ; tirom-n'o disto e elle ni).o o SR. AFFONso CoSTA- ... então, os seus 
entende mais nada. eleitores saberiam agradecer a S. Ex. o-de-

O SR. AFFONSO CoSTA- Diz a mensagem: nodoe a coragem, com que se enfrentasse 
« A Est1·adà de Fet·ro Central do Bmzil contra os desejos, contra a vontade do Go·· 

conti~\la a prestar (L vasta, região do pn,iz por verno, para bem servil• a causa da Nação e 
ella servida o inestimavel beneficio. de suas da Patria.. · 
moderadas tarifa.s . de transporté. A modifi- 0 SR. ANGELO NETO_;Alagôas, em tempo 

·· ca.çãô, pa.ra molhor, da, t<.\Xtl. ca.~nbial~ per-. agirá~ . 
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0 SR. AFFONSO CoSTA-Ma:~ esse tempo, 
nUnca cl1ega. 

0 SR . . ANGELO NETÓ dá outro apariie. 
0 SR. AFFONSO COSTA-NóS temos atac:\~0 

o.{ actos cscandalosus do Governo, mas nao 
atacamos ainda u, honru, do Dr. Cmupos 
Salles. 

O SR. 1v1oRElRA ALvEs-Afinal, encontrou 
· . o Governo uma voz para defendei-o nesta 

sessão ! (H a outros apa1·tes .) 

0 SR. AFFONSO COSTA -Desta maneiJ'a, 
St'. Presidente, não chegarei ao fi.m do meu 
discur.so e terei o desgosto de ficar com a pa
lavra r~servad(l. para. continuar na se11são 
de·amanhã • . 

Mas, Sr. Preádent~, lendo 'estas pal~vras 
· do honrado Sr; Pres1dontc da Republwa, o 

Sr. Dr. Campos s~~lles, pret~nd_o mais ~ma 
·vez tornar bem v1va a conviCçao no anu~o 
dos nobre-> Deputados -ele que o Goye~no _n~o 
é contrario a toda•e qualquer d1mmmçao 
nas tarifas das Estradas de Ferro da Ur;lião, e 
tanto não o é, que influi?-, no s,entldo de 
serem modificadas as ta1'1fas da Estrada de 
Ferro Central, qrie já eram, na opinião de 
S. Er., modicas. . · 

0 SR. H.oDOLPHO PAIXÃO - 0 ideal para 
mim, quanto á Central, é apenas· que ella 
'não. tenha defic·its. . 

o Sa. AFFONSO CosTA-Alegro-me por ou
vir mais uma vez a opiniã.o· do nobre. Depu
tado, di:;;tincto repret.entante do Esiado de 
Minas Geraes. 

Rcalniente as estradas de fcero do Go
verno os Correios e outros serviços devem 
ser m~ntidos mais· por utilidade publica. do 
que pela renda. · · · 

Com efl'eito,as estradas do ferro dcvom ~<w 
constwidas para .desenvolver a pPoducça.o, 
p~\ra desenvolver a industria nos Jog<trcs 
onde essa industriu. nasco, so !'o1·ma c m·escc. 

0 SR. MOREIRA ALVES-Noto V. Ex. O SO· 
guinte: nessa mensagem, nem uma. só vez 
se falla no assucar. 

0 SR. AFFONSO COSTA-Aqui SÓ se falia 
do café. 

0 SR.' MoREIRA ALVES-E' muito azedo .o 
Sr. Campos Salles. 

0 Sa. AFFONSO COSTA-Conclui a leitura 
pa:ra que a Camara -.visse que tu.do quant? 
na mensagem se drz nes~e partrcu~a.r esia 
nas normas· do nosso :proJecto: modrficar as 
tarifas por accordo. 

Verifica-so nHis \Una vez que o nosso pro
jecto obedeceu nã.o ;;ó lt dou teim~ p~y S. Ex. 
prég<.tda e defenclrda na sua platalol'ma com 
que so apresentou ao paJz, como na sua ~I· · 
tima mensagem, até mesmo com relaçao 
áquellas estradas de ferro que não se acham 
sob a. direcção da União, por terem sido ar
rendadas. 

S. Ex. teve muito boa vontade em entrar 
em accor,lo com a Companhia Leopoldina 
para a reducção das b.rifas, não é muito q uc 
a Gamara. dos. Srs_ Deputados autorize o Go
verno a entrar tamb.cm em accordo com u. . 
conipanhia arrendatarüt das estradas do 
norte, com o fim de modificar as suas t~tri
fa.s, actualmente pos;\das. 

Quel'Cr o Sr. Presidente da Rcpublica. a 
reducção das tarifas da Central que só a.pro
veitam a.os Estados do sul e não concorrer 
para· que se faça identica reducção na tarifa 
das estradas do norte é o quo não é justo 
nem natural. O Governo não pôde ter dous 
pesos o duas medidas. ~~ a reducçã.9 das t~
rif'as é justa para a reg1ao do sul, nao o dm
xará. de ser pa.•·a. a. do norte; tudo é 
Brazil c nada justifica preferencia. ' 

0 SR. MOREIRA •·AL VES - Si · é bo:.J. para O 
café, é boa para o as:mcar. 

0 SR. AFFONSO CoSTA- Ambos slio pl'O
ductos que concorrem para o augmento 
da renda, ambos são p1•oducto~ tributados 
pela federação, dey~ndo-so accresc.entar a 
tudo isto que as tar!ln.s da Centrai .Já eram 
moderadas, no dizor do Sr. P l'O dd.en to da 
Republica, ao pu.~do qua as ~o norte I_lã.o o 
silo, são olovadas, . como ó f<~Cll do ver1ficar 
o como et•a a. opiniã.o du SP. Silva Coutinho. 
(lia apa·rtes.) 

E' pu!' isso que a.ffir•mo, Sr. Prosidonto, 
que o nosso p1•ojecto, at.é ho.ie encalhado 
na. pasta d;~ Commisdií.o do Fazenda., 
sem motivo <lo m·dom :;upcrior quo ttd 
tmtol'izc, consulta. os altos interesses do 
pa.iz, favorecendo a industrüt agricola di1 
reo-ião do norte, ao mesmo tempo que favo
re~e a mesma industria da região do sul, 
porque o. proprio Sr. Dr. Campos Salles, 
apezar de já ter feito a reducção de 50 % em 
alauns generos de agricultura do sul, ainda 
pe'llsa que nova reducção se deve fazer no 
sentido de favorecer ainda mais a lavoura de 
S. Paulo e Minas. 

Assim verificam V. Ex. e a Camara que 

o Sa. MoREIRA AI.VES-Quer dizer, o café. 
0 SR. AFFONSO CoSTA-Assim, O nosso pro

jecto que consulta os · interesses nacionaes, 
como o projecto da bancada mineira que no 
momento discutimos, não póda · permanecer 
por mais tempo condemnado ao limbo. · .. o honrado Sr . .. presidente da Republica -suJ

tenta sempre a opinião de que ~ · r~ducçao 
das tarifas das estradas de ferro so pode tra
zer vantagens, embora esta.s sejam índ.irectas. 

O SR. BRICIO FILHO - Precisamos atrela1• 
~ assucar ao boi. 
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0 SR. AFFONSO Co.>TA:._ ..• a es:;e esqueci
mento que de certo não encontra. facil defesa, 
por mais habil quo soja a evasiva de que 
possa la.nça.r mão o honrado relator da Com
nü;:;o:~ão a que foi remettido. 

Tenho para o projecto da honrada ban
cada mineira muito boa vontade. apezar de 
me parecer que o augrnento de 15$ para 30$ 
é talvez demasiatlo. 

O SR.. RoDOLPIIO PAIXÃo- Não é. 
0 SR. AFFONS> COSTA- 0 ideal da hon· 

rada ba.ncJ.da mineira, augmenta.ndo de 15$ 
p1ra 30$ o imposto sobre o gado importado, 
é proteger a industria pa::;toril do seu Es
tado. 

0 SR. Ba.ICIO FILHO- 0 dol3rO. 
0 SR. TEIXEIRA DE SA' ·~ E' quasi pl'Jhi

bitivo. 
O SR. RonoLPHO PAIXÃO- Ma;;; V. Ex. 

não sabe que a população .comerá carne ba
rata ou cara. (Apartes ent1·e os S1·s. BriCio 
Pilho, Teixeim de Sá e Rodolpho Paixtío e 

· o.utros .) 

O SR. AFFON~o CosTA- Mas, S•·. Pre
sidente, si o proj)ctJ da bancada mineira, 
augmentando o imposto sobre o gado pla.
tino de 15 °/ o para 30 °/o, consulh ... 

· E> SR. RonoLPno PAixÃo -V. Ex. acha 
oxaggera.do o impostodo 30 °/o,quando o xar· 
quo, que é o alimento do pobre, paga 40. 

0 SR., TEIXEIRA DE SÁ. -Hc'je' não lia pobre~ 
nem ricv>. · 

O SR. AFFONSO CosTA- ... c.:>nsult.n. os 
interos;os do paiz, ta.mbem o nosü não pódo 
deixar de mercmw de VV. EEx. (pm·a a 
bancada minci1·a) a ma::;ma ap}n'ovação que 
ou, dosd!3 j<t, hypothecJ á proposição quo 
discutimos. · 

De corto, Sr. Presiden t,~ não negJ ;J,s 
vantagens do prJjectJ em Ú1scus:;ão o apenas 
julgo oxcm::;ivo o impm~to que se vao lançar 
o que podoi'(t parPcor até um impo::;to vor
da.doiramonte prohibitivo; porém, eu per
gunto, e é este o ponto que pretende esclê1-
recer: o augmento do imposto, pelo modo 
por· quo so tenta fazer; não poderá tra
Z'3r sinão a rescisão do contracto, pelo me
nos, alguma indemnização contra a Munici
patidade ~ 

Tenho aqui alguma cousa sobre o cJntra
ct~ f:\ vou lar. 
· Não sou amigo da companhia e sou um 
do.~ quo denominam o contracto de verda
deiro monopolio injustifi.cavel; mas, apezar 
do tudo · isto, com a approvação do pro
jacto temo o nascimento do alguma indemni
:Zação. 

Camara Vol. V 

O Sn..BmciO FILHo-E entã.o a chicana do.~ 
advogados, que é medonha! 

O Srt AI•'FONso CosTA..._ Parece incrível 
que na confecção de uni contracto de alta 
importancia, . como e:;te, do fornecimento J.e 
caPUes. verdes á população, a Prefeitura 
Municipal. se mostr&s:se tão indifferente aos 
interesses do município, ao ponto do formular 
clausulas quo a. todo o momento podem dar 
logar á chicana. _ 

Ora, diz a lei municipal de 1897 : 
« Art. 1.° Fica o Prefeito autorizado a 

modificar a.s clausulas 4, 5, 6 e 13 do con
teacto assignado por Manoel Gomes de Oli-
veil•a, pela fôrma seguinte : . 

O contràctanCe é obrigado, salvo o caso 
de> guerra, que justifique falta do entrada. 
normal de gado no Rio de Janeiro, por via 
fcrre:t ou marítima, peste officialmente 
comprovada e que por si justifique aquella 
falta, novos impostos ou augmentos dos actuaes, 
a vender o kilogramma de carne pelos preços 
taxados na tabeHa movei approvada, etc ... » 

O SR. RonoLPIIO PAlXÃo- V. Ex . está 
lendo o contra.cto primit.ivo ou o modificado ?. 

0 -SR. AFFONSO CoSTA --:- Penso que 80 
trata de rnodHicação ultimamente feita, pois 
a lei de que destaquei o trecho quo tive 
o~casião de ler é de 1897, e, segundo infor" 
mação qu·e me fDrneceu pe:Boa do Districto 
Federal, na.~ ciausulas do contracto vigente 
existem essas restricções. . 
. Eu desejo que a;.~ minhas suspeitas .ge,jam 
mfundadas e o..; meus receios fóra do 
propo.;ito; porém, convém confessar quo a 
expressão novos impostos é uma exprossfio 
muito vaga e que se pódo pre~tar a inter
pretações. 

Dir-se-lw.: «Esses impostos só podem set• 
rriunicipaes, po1•;p1o trata-se de um contracto 
municipal» ; é oxacto, porém, não é mono;;~ 
verdade que tudo exigia que l:lO dis.:leS.')C bem 
claramente nas clausulas do con trac to tlo quo 
impostos se tratava. 

K~::1os sã.o os meus recoio3 e essu. ó a lluvida, 
que deixo u.o juizo do::; competontes dt\ Ca-
mara.. -

Assim, tenho receio de que a adopção do pro
jecto a que me não opponho, como já atnr
mei, venha. trazer o grande inconveniente 
de armar os contractantes da faculdade de 
exigir grandes indemnisações. (Troca?n-se 
va1·ios apartes.) 

Feitas. estas considerações mal alinhavadas 
(1uio apoiados), vou concluir, a.tnrmando mais 
uma vez que não me opponho, nas linhas 
geraes, ao projecto que o honrado Deputado · 
o Sr. Rodolpho Paixão defende e que traz a 
assignatura da honrada bancada mineira. 

Antes, porém, de deixar a tribuna, mais 
uma vez, invoco o valimento e a protecção 
do honrado Deputado mineiro, para que con

i3 
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siga qne o pt'ojecto qnn antorizn. a mndifi
C<LÇ<'ío do tnrifn.s cbs c;;t•·ad:os. tle feero tenh:t 
pat'er-er da Commiss;.\o de F:1mmla, afim do 

. que pos.~a. . ser da.do <i. discu3&1.o nest:t ca..,_ 
mat•a. 

do selocç.:i.o n:ttm·al n.ppUcaclo a.o moia oco· 
nomleo uo nosso )ln.iz, 6 a. victorüt rlo nmis 
forí.o n:1 lnt:t l)t1la. vida, pt•incipio qun, 
~i é vor•clalll'Ü'll no c:tmpn d;\ scicnci;\ na
tm·a l, no campo em quo so tlcl.J;t·~l\lll os 

Tl"nho conclttido. (Jlrtil o ul!m, nwito bl!lll; ~<'t'O~ t~rg;tnizado~ n ·v ivos, não púde t.or 
0 o1·ado1• é mu-ito comprtm1mtado.) u.b~olut<~.uwnr.c applü~aç(~o ao mnio t\Co

nomico, ;i.~ irulnlltt·ia.-l do p<Liz. como se. estú. 
impontlocntt•e uõ.~ cl o ro~ulta.do é o qno 
pt•c;:onciamo:.> de::alcnt..v!os: o Jbcha.mcnto 1lo 
no:-:.::n.:; f'abl'ica.~. o ;muictnill:tmcnto cl.c no~:~~a 
i.ntlustrin., nest;t cxpm•iontÜ<L do ::;1·. 1vlini~tro 

SESSÃO DE H\ DE SETE:\IBRO lJE UlOl 

( Yide l's.g. H i li o l'l'oscuto volnmo ) 

tia Fazt\llll;L, quo l.áo c:u·o nos tt\111 cnsiotclo c 
iLiiHl:t h:t t!Cl l'liStõLI'! 

Cito, s,·. l'•·o~itlt\nto , 11111 ext\lllpl.o tlHO llltl 
O<'Cúl'l'O tiO llltllllt\11 GO, CO!Ilú )H'OY<L d:t Ül· 
nn.>t:t polil;ie;t elo St·. :\lini:.;tro ú:t F:L-

0 81•. Affonso Costn- Sr. Prt~- r.tmola.. 
llidoute, proteurto f;\zer aiutln. hojn n.l~nm;~s .\ l•':tlwit!;L tlt> PhosphtH'o~ •ln i'Pt'nmnbm·o. 

· cou,idoraçlíe~ l>OUl'O o pt·ojocto quo 1ixa a. l-IHII < ttl:~ na Tot·t·t~, <Ll't'<tllidde tLL citl:ttlu do 
rocoita. geral da. llopublica., consitlomçi:ítls l~t·cilb. pt·••mn~l.i :L a :-:t'll::\ :wdoni;,;•.as um 
que não pude externai', qua.ntlll, tia ultima l'ntnt·u }H'""Pt't'•l e ri:::ouho; a in•ln ~r. t•i :L :;e dcs
voz, occupei n. tribuna., pela o.,;treitcz:L tio enrnlvi;1 ilo.lb loont~ ;wsph'i•J~ r. tntlo lltzi;t ac•·e
tempo, tlitat· o(tll' aqnPLLL f:Lbt'ica n:"io t<'t'ia tle cahir 

Estou couvcncido, St·. Presidonte, tle qw: ao pns0 de di!licnlthtles pt·oxiutas. 
a. et·i~e desgraçada em quo ~:to encontra pro- Do~ole. port!m, Sr. Pt•c:,:idt•tlte, que os im
!!entemonto a Republict\ sob o pon 1.0 olc vista pos~os dP. :sl'llo J(wam :mgmonttLilos; tle::!llo 11110 
economico o financeir • .\ nflo l', c,•mo ain<la se tlt•rramon Pt'ltl p;\ir. intcil'o esta aperta•l:t 
pen~;~m muito:>, dt\Yitl~L :lt"l ext'·L'~~" dtL Ílll· 1·ede de impostos <in con,:umo. :t f:tht·it•.:t co
portao;-"ão sobrn <t:;t export:Lçiics ll•.J.vail:. lllt'·~'l"lll a expct'Üll!'nta t' ::;,;t•i:•.s cli01cul•lac!cs, n 

A T.hoot•ia da bu./a.il('<t do COiiliill'i'eio a qnu .,~ l,:cu~ tlit•,•l\tOL'etl •'Oillpt•t'ltelltlt'l'<Ull I!UC. soi 
;:;c pretendo ba~OM' tal opinião l; uma thl'uria I't'etH't't.mJo a. um ··m•!u :mxilio. <•mhora in
velha e f:~lsa.,Jlt>l' i;,;..,:tJ mesm•• q•w se tlcmons- tlil·c:t·.ro d.o tlovet•no, poolnriam · conrjnua.t· i\ 

tra. compub:an,lo a~ estatbticas cutlllttet·ciacs ma.mol-a, ,,em gT<uHit·~ pt'<'jnizos, ao prso ole 
dos diYet'::tOS pa.izc.~ d . .o mutHlo, cspocinlmentc ta.nta~ uxh.(cueia:> tloJ li::;co. 
1ta Enrvpa que, no~sr.s }l:Lizes, muir.as vor.c;; .). olirt•c~oria t•nt.'in tlin:etamonte t•ttien.lcn
o valor dn itaport:1.•~ão 1' superiot· '"" •b ux- se eum '' :tl>tn•tl :-;, .. ::\linist.J•n d:t F<t.r.mub. 
JWrtn.~·ão e, uo cnt:trn o, taes llaizo . .; uiío expu- P•)•lindn-llw •f tlt' "t' llrn f';t,·ilrtn.<~,~ n mPio ol t• 
l'ÍlllOHL<Llll tlillicnlda•lC:>t~()uOOlllil.':tS n hnall- t>b~•'ll('fi. • do) :Jl'iln:i n:t .\ll'<tlltlt•;!;t oh\ l't\t'n;t!lt
ceiras, uom deprossitl.l n:k' ~axn.s de c.1.111bio. loH('oJ; !-;•oh lit\n<:a tlt• }lt•~soa id.l)llea c\ ··oniJI<'-

Xoto. ont•·otanto, Sr. Pt·csidl'n te, llUL' o u•ut~ ... }l(•S.~O;t ·~ l'U:>pefto oi<~ •(llil L IJ Th<•solll'il 
ct(IYe.t'no adto;ll tl.n meu pa ir. prot:Ul"<t pu r niio }JU•Ics.;u t 0 t' :t mcnot· dn vi•la. c~aso :t f:L
to•'lo.~ os meio:> fitYnl'ccm· a impot•ta(·.;lo. lot•ka. n:to t•c:l!i;-:a:-<s" o p:L;!a.uwni,·> d;L impr.t·
::...ugmcnt<Ll-a, no inmitn llt~ fa1.cr ••rt:..;úC\1' r.n.l)l'i:t elo.~ Sflllos qne, pllt'Ycntm·:t u !iun•t'IW 
a ronda puhlica, ;w mo<mn Gt·mpo f!llt\ lht' T.in~s,.:n ad,>ani:vlo. 
pet'segu~;ados o Yexatoriu~ imp.•sto,.; P ~··· ;\lini:;trn tf:t l-'a1.Pilila, •llu·ant.e lmlgo~ 
a industrh nacionaL moti,·o pofr, i.JU•l l .i<l rnL'Z"'· l'''"tel"'' ; t d , ·,~i:,;:-to a. l'~~a p~'tiç;,, ··Lt 
se team ~·eu1..1\~o va~:.t~ tl.tbl'iC<L:-1 ~> mnít;t.~ l<'a /.n'ica ·lt ~ l'lltJ~pltoro,.: d" p,,,·n:~.rnl!u~u : 
outras est."'l.o <Ltll agoni:;"I!i;.rc~. tftu·antt: longús UIL'í':l'~ •Ll'[lell•m p;~t·:t as llli• ,..· 

Procedendo do ta.L tüt•uik .,e ~:eguiuolo Lal 111:~~·Üt.'::! c~c: T'llpartkol',; n p<Lt'a onr.t•u:;~ ,:uht.t'l'-· 
oeiontação, o Governo só tP.iit'·~.on :·::'~'L '"'; .. :·,'\,f: .. ,,fi'f"iim~.;;;~~·.lll mã.o a&•• lJth•1inailu•·lt i.o·, 
:fim-artgmcntn.r as r-endas dn. Untao . nlll- nt~;..ruu aiJ <olul •tllll!llf;o~·· · ·n•· jns1,o t\ J•a.zr;;o
l"JI)J'i~ a iudnstria. na~centc~ fin (1111' t;wt" Y<·) qrw !L'I. ~nll:t f;Lhl'io·a . ·:·~ ~·or.t•ax:t ;to·.; i•otl •· . 
podia e...;pal'al' a Pati'ta, e •!nl' LiUILo;o; t·.-~cw·- ,., .. < ola LIH:w. ·: 
iloS pu.Iia forw~ce•· á N<L~·ã.•.J em J'ntm·o o lit.rcw <'l':t. o ~.-~!fnintr:: a. r :t. 0 ll'il~n.. nmlo .. r ... 
pl'oximn, vâ morrendo, por is~o me~mo que, t.ivos~t' o·n.pii;rtf two:t·s~a. t · io p:t~•:t,:n;•llnl;f:n.·:. ' 
no seu inieio, no ]Wincipirl rlo scn dei:i~'Jl· ,[, ~ indn~t.t·i ; t, ••nthnt·: t. olispur.I'~St\ •lux t·e.~llt·~·• ' 
volvimonti), nào J•t'i•lc surpot·ht• o pc:-~o c•x- pllCtuli;•.l'i•H tl\'~tlSS;u·i•J . .; !Jara m;umti\HI'iiu .1 .. 
co;;siro do~ impo . .;to . .; qno t••do::: 011 annn:: ,;1\ tt·;~lo;llftn. p:~J'il. utarlllfao·tul';L •In:: ]•hnspitolf'o:·:. 
v•'ío ii,YOlumando mais. u(lp P•J•1i<L dispor, ;-.,t.tont:ts a.; tliflio;nl•l:Ltlc•s oh 

E', C(IIUO t.lizem Oil quc etltn.l:tm a pol.if.ic<L pt'?LÇ<.t de Pul·n:r.n.lbuco, :tr.teutoJS ns •:m h<.Lr:~· 
do St . Minii-!tro da Fazenda., o ].Jt'incilJio ço.", que c.:ert~1tJU c <•.;;secliam o oommercto, :\ 
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l'alll'ica n{í,rJ pudia tti.sprn· de gi'õWrlo.-; qmwtias J·:u mesmo, :tlrlrn do rmtros collog:~.s, fui 
p:11':1 eom[JI'al' :trluant:LilamonLc :w Tlwsour·o ·cornnli~Si<Jil:ttlo, do qnc 1nuito nw d.r~S\'<1llül;o 
on :i. J(.or·olir\d,l'i:t Fcrlol'al 0111 Poi·nambucu, por :r.rJIICllos inrlnstrla.cs-; pai':t JH'OIJOl' :t Hlo
os srdln~ tl1• IJIU! r·.:.LI'od:l., IJitJ'a Jog:tli7.:u<, pelo di1l:1, rtno cncnJ'!'av:t o fu,vor r[UO :t F:LlH·ic:J. do 
illlllo~l;o, r) ]H'orlncto. C[llt! s.! i:.L :~.eeitinulctntlu Plw.-:phoros do Pm"ri:r,mbnen l'OC[Ilürlu., o :w 
no-: ~H'IIS iluposir.us. rnc!:lrno tempo nxplic:a.r :t C;~,m:Lt'a. rl.rJS 

L'ois lriJJri, :-\L'. l'I'OSirlouLo, o:-:.sa c:orJCessil:o IH•put:vlo.; n. razito rio CJnr rl:t pret•;nr;iJ.rl o éL 
.Íil~I;:L r~ 1\IIL corrsct algrm1:1 pn~jwlici<ü aos jusLirn (JitG llte8 :~ssi,.;i;i;~ Ll() ser ilotocid:.~ a. 
inLm•r:sNr•s d.CL F:•wrHÜL, uií.o !'oi lLtl.rmditl:t pDlu potir,o<'iu. 
~~·. Mi ni~tru rl:.L F:tznnrb, quo p:treco temia Mais Coliz r lo r1ue a. pl'Opl'Ía comp:mlti:t, 
c1no :t l':thrir:a n:ÜJ s:Ltislizos . .,;r: os seus compr'o- niio l'urno> nrj;, rc•pro.-;ont:wtes elo Put'mLm
mis~tJ~, nií.r> pagas>'c os N :llos qno por- i1U1~.,, quo tivomos on:sojo dc5 trJ.zc.:I' a ost:.t 
vr:rli,lll'<L Ilir: l'r!S.'t:Ill wlr::tnt:1 rlo~. C:tiii:tl'<l, us jn,iiH t•cdamr'~ cLLl[iinlla illdus-

J•:n i.r·r:LanLu St•. Pt·c:sirlr:nl.r:, "tomur r lo S.J·:x. Ll'ia, pul'que as no:;sa:> nmonrla~, q LLO t:unsi
c:t':L inl'tllirLtrlu, pi!l'IJIIO o :C~lr:anl,rLIIHJ:tto do:< gnn.v:~lll a; pt·ovirlmwi:vJ L'Or[IWrid:.~s, frn•am 

I t,odas rc:jnH:ul:v.;, por is-:o rtnc ti vr.ram contr:t SrdJos, t~OJI!IJ l'lllfllUI'Í:J. i\ f':III'ÍI: 1,, tliLI) SOI'ÍiL 
si o p Ll'cr·:n· cl:t ii1U:.:tn: Cuntmi,;-.;;'u, elo Orç.:1-

!'oit;" sirtito s111J fi:tlJ(:.:I. 1lo c'llllli!HJI'I'iant;o id.rJ- nwnt,,1 tlo crll.Ilo. 
tHi''• rlt: p.:ssu:~ liai>ilit.:r,rl:t n. ~:d,i~f:Lzra· trJ,[os () firn tlo r;,,Vi\l'llil, ·sr. Pt·csirl1mte, o sou 
O~ t~<Jlll[H'OIIIÍS-<11.~ lHIIIlllli:.J.I'ÍUS, t;it, I! Oi8fi'i n:\11 

os,.;pu, :t s:1:1, ''I'Ü5nÜH}W llllki1, trawrzida mn J',,;s::m ~:tl,í.-<J'tiiLu~ p:d;t lll'OJll'ia f:.tln·ic·a rlo 
1 r ,,r~umentos prtlllir'os, ü:ulrtzirh em Bons rn

pltospiHH'u~. l:ttl)l'i·>i, 1\ :urgmDnt.r.r ;J,i r·onrhs rl:1, Uniiio por 
:-\1·. l'J't:~irlr:nLt:, C<Jlli[JJ"Oilonrlt: V. l<x. o ''· mr•i, tl:t ÍIIIIJ •r1.:.1.1;àu, au nwsmo r.ompu qrru, 

t'amat·a rptt:, na pntr;a. tle Put·n:wtiJLtr~''· ll<JS :ul~·Hwnr.-J ndu·.lt: o impr>.~lrJ do sol !o p;u·:1. o 
uii.Ílll<!: :urriO.i, <1S r·:tpiL:w~ ,,11o v,t.'1[tltlir·.fCl, r~ lll:ilt!llll no ini.'JI'i'll', :-:c mar.n, a inrlnst.ri:~ 
l'll/1111 C:lll l.ur[r)i os I·:~t:ulus rlil. nt:lJUlJik:r,. llii.SI.','Ili.O d,. p:tiz. r;; lblii o aer'I't:::eimu rlu, 

t'as:cs e r!lllllt:t'<'Í;u:~ irnpr,l'tanlr·~, qlttl !.!''''"·- iti!JHJI'I.:I,I,'il:,, r: tlctlti o aceeo~t:i111u rla'J rend;ts 
\ <Lilt 'L' lt!ll r·r.,.lito qn:tsi i m:xv:. li ,·n[, ti v•:r:1m rl:1 C n i:-Lr 1. [JiJI''I nt: mut·Las as iadus'.ri·l.S naeio
rltll',:sll'irtgii' :~..; :illiL.'i up:H':Ir;lrt:S. (Í\'til'ill!l rlt: li:L()i, rl::.i:tp[í:tl'Cr:Cl1l Q.S SCUS pl'uductuS UUS 

limitat• ,, s 'll t:itllllJ•I rlc: :tcr·:t,J o nms 1s cr•n,li- Jnr•r,:arlns lm.Lziloiros c a.vuhuna-sc a. impor
,,.,,u, n;lll ,·. r lo :i.tllllí !'ai' que a ra hl'lc:t rle Pm·- G:tr,oit•J rio,; PL'IJtliiCb~ c.;h•;r,ng:,Íl'IH. 
n;uniJUC.'J náo pnrlr;;so, SDlll crn!l[JL'omuttr:r u Sr. l'l'O'>i•lentl', n.;;n po!it.krt rlo :urgmt'nt:u• 
~::u f'utrn·.,, c;r:Ill r·ompt•umnttm· :1 '' nJt.inrt:i•·:iu a impuJ·i;a,.,·,n, :w m••-<•:1o iempo r1wc :;e mata, 
tlt: seus t.r;th:Llh!)-< o'' r·:r.pit.:Li rl.11 :t:rt.s :11·r·ir,- :t inrl.rlqt·i:t n:LC.i ,Jr;L!, qtw S8 :tsphyxi:.t a 
ni<l.:ts. L'a7.ul' arlu:tnl.<~llltlrltu.J au r;,,,-r_,:·u,, •lu indu:<i.t'í~t na~c,•nr.c, pci•le s:ttisf'azcr uma 
'Jit:lntia .-:np:q·i.ur· :c -l:llltll:-; u :l:IJOIJ.:: prt· rlí:1. 111' ·c,,i,Ltrl<: clu momontu. mas !!:'IIJ seni., de 

U111 ontt'll 'Jit:J.ill!Wr 1 ;,,,·t:rn", !iurn r>Jmp '.- cm·to, nm:L politiea p:Ltl'iutie~., Silbia, justa., 
lldl'il,dtJ d.i: Sll:J, li!ÍS";'LI,ilt'lll I' l!llJH!ll<:Ll'lt:[ > ,[,. t•;r,p;tz tlt' Jll'llrillZÍl' t:IJ'<'ito.c; lJO!IC[Í\:OS e llU• 
;·,,!>j,, [Jl"Íllr"Í[>Í•I riu ljllrill 1~ jlilÍ/.t)~ 1111\'rl.-< ,·, Jll't:- l'lldl)ili'lli lltl f'tltllt"u. 
··i·'" 'Jll<' ~~~ p • lr•t'<:-; pttblk '" ,[i,,:ltl 111:\ • ]I ·,J,,.. J>r·:.~T:~.r:trln ]ltiz. 1 ir:t.lrlln tl:t OXlJ·'l'ienciv. 
r•t.:JI·:r. ;i,; Íll!llt.';ti'Í:t" <]llr: :\1'. 1·:t • !r·\·:l,lll,"llirlll, ,[, :--;1·. \lini,t.r•., d:t F:tZimll;t 1 
lt•l'ia rir: r'.I!I"LII ,[;d" r>ltVir[,, :i~ jn~t:r-: 'i w:ixa., Unu LliiLI':J Jll't:'>t'llt,'iiu ']111' a J<'abrir~iL do 
r: :i.:' L'tw!:tJI!il.l''."'~ sirJr·.:r·a' 'Jilt: !111.: c:.·:~,!Jt l'r.:iL:~." I'Jt,LSpilnros dt: l't:I'tFI.llllllt<:IJ t.:unbnm nuteia, 
Jllll' llllliL i'ii!Jl"Íl'it<jllt: I<Lil[l) l~lllll"<ll'I'Íil jlill'il a~ Jtl'li<'lll'illlrlll :Lili1·j;:,L'·Sll tlrl JH~:;r, Ü:t GO!Klll'
l'l)!lrl:t-< ptthlie:\~. · l'l>tl<"Í:I. íh>,igtt:tl, 'Jill' lhe t'I'iL J',•ir,;t, r;•nJ,;i,;ti;t 
\la~" 1 ;"'···r·nn :rr~1;11:d, qtw n'tu t•·m n\11 ;·a Il.l sr:g·11ínw: . -~ 

JIL'<'tJr·r·n:J:Ir.::J,J ,;in:'trJ au~tlll'tH;ll" :1, l'l'<'I'Íii:l .pr·l:t Ctll1ll\ Jli:LL.' :dt':~,nrll'g:h 11.:1, l'nif[o sn im· 
i!IIJl rJ'f,:rr·:'t•l, :tiJ IIH'S ''" 11'ill[10 '[111' rtnt:r.. p<>I'T:lY<I gt';J.nrlc: ,.,. :J,ntirlar\r: de Jl<tlir"' 
pt:!l> Íllljlll.''r," pt'Sildtl l' rl l'ii,I'IJ!I Í:tllitii!Ut!l;e l'fl· ]nl":l jiiiU'jlhOI'<I~ '.. Cii,l ~:l;' .Jit 1)1'1\jlil,l\Li.lcJ.S, 
lrl'ii,.JII,il, Ílldll~l.t'tiLil:ti'Í·Jilid, llill) i[O!'IIll:l.llWIIII!' COllJ\llll Ílll[ll'' I [Uilliil'll, tlU llHIH'Í.J.'il, tptB 
tlllJH>L'I,;tllr.:i:l. :'1. [ltllir::t·J ~,.~ri,~;-, ·- .1, - ii<Jili ;rlitlli'II'ill' '''·''' rndu.<ct'Íél. 
•:ad:r, pPI:t, indu."'·"·; ~ piln~ph•li'O:i urn l'r~I·· anifi.;hl ,J,. J>iru:;p:lill'<l ri' qtL<' :1. Yt'.t'Ü:11leit·a 
tl:llllbttc·o. , , -' indtt'Li'ia ria qtt:Li. '' 1:u1 t'J'It'J iLitl"t'.l\J gt':t.nda 

.\ l:i.llt'ÍCI!.i':l,(,·.lll, :~,jr\;z:~,J' <h Jll'ÍIIIUÍ~·.L J',•· I'<'iid:r, lr•Jttk:rl·:r, :L l'.!.l>i·i··:r. ;1 llt'c'<'SSitl:Lrlo de 
l'lb:L !11.1<> rlt•· ÜL'I]i,l)l!. t) t>ill l'l:Z tlt:, tlil'l;fll'·:'c' illl.~lllUII(,;t:• r) illl[l•htU. IIIIW, YC'Z ljlll: :c Íll
rlit•t•.t•(;l,]llf''I,O :111 :-:t•. \Lni.;tt'll da l:;IZr'll !:t, rlu;o:lJO::t tlr~ ]ilii!Sjrll•Jl'O.-: J)l) p:t.i:r, l'l.'rt Ulll:L COllS:1 
]ll'O!"Ill'nll i'lll::i.lllÍJlii:tt' :t "llil. [><>I i•·itU ;i I' I.Tllil,l':t kiL:t, 
d!)' :-:1·<. Jl,•pnl:lrln":, <IIJj,•jl',:lt!dr> rlr•<l:l clli'Jt>- !':ti: i>c'lll. l'c' 1,:1. lllt•·lid:l 1[11(: tiYt'Jl10'l 01'1~(1.:
!':l.r;:'lll 11 !':r, I 11J' q111\ 11 l'udr'l' Fx!'.<'ltl i1·n litr' siitu ,Jr· J'I'OJl >I' ,· . .,m o :urxi/i,, i' n ;·r. pulo 1lo 
lll'.~ii.Vil" ]l•l{' lllt'ÍI: ,[,• lllllil. ,]j,,,,,j,,..,, qrn!- lllll rlignu I' l!l.llll':ldO l'!IJ'!'<'•<'II),;IJ][(: do Pa
tjllUJ' nn (~j·(::Ull('JÜJll, ;t, !'_\(~ttqdl 1 du qll1 1 J;;t,lJr,;t~ J';JJltl., (Llh'· ('l!LlJo r.;t.Hll11_11ll pr·tH'l_I_!';I.Y;l. C:l \"(ll'C

VOZlJ,, "' l,t 'lll lt•i,l<l t'.lll t"·L~!h .'<'lllblli,t.:IIL'' {c:r'l' \1, Íllrlil.,tl'lil rlc> ,.•n ~::·,),,,,{,;, lllllltO ,Íll'I,;L, 
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nwnt\1, 1ü'í.o toYo ~orte di!l'crento da St>l'tú O impo~ l;, d.c :20 "i .. OIIJ'L>, ~t·. Pt'P~i tlcn ~c. 
dflrln <L primoi.t·a pretr.n ~-l'io ela Companltia. Üt) por t'Xt!HJ!d.o, lan(::lllt• ~\ i i.H' O :1.. iWJhn'f.;u;:'i.n , 
Pl to:>plwros do nwn Estad" . l'lohre ~l'l' pc.'<ulo, qu:mtlü nó~ outranw~ em 

E o l'l\'ttltauo foi r1nc a. f.•briea, qno não um:t <'po,•;J, ele p t•u:spet·iü:ttlc.-t, ~c rnn :tligura, 
pndi;t m•m qur,~·i~ ;~h~olut;wwntr• o!i~po1' , "':1• outt·n pnntn tlc .-i,bt, t:nnilmn i J~conn•
:n~l':Jta." a.< eondi•.·oe~ fina,uct'll'a' c ,t btollt:t~ nw nte. pm• t~:{n qne, nm :t rez lJHt\ o llllpu,to 
a.s tliflicnldade.< com quL' Juta o Gllmmcrc io ,[o ::!O " ow·c1 :'(obto a impot· Lac;ii.t.> (\ 111 1\ im
de tocl:l~ n.::: :pra<.:as tl.:t Rnvnblk a, de c:tpit.;w~ I P<~~t.u pc·~adtl, o e•;iltnll'.!'l'Ío pag;~-n , m:1.c: 
iPd tJN O~ d ia~ lJ<tl':t <Vll':lll i :l.l' :t(l CiOH'.l'lll) t.>m ,, pl' t >t'lll'õt l' l.\.<tl'itlg il' ;l,,( :-!lut.; UIIC<!llll li L>lltl<tK 

'.'.ompi'a dL•. ,;nlloe .. <1 11111 1.IOYC.1'.JIIl 1111~. llw Jl~ 1 :a. o , ·, xt:~r·i <ll' e e.nun GtJ,Il~IHllt(!lWi•t ' ." J;t.'l';i, 
llO!l,':IY;t to•h'~ llK ]<t.YOI't':'l 0 as C.Ol\el'.<.~tl(1S ô\~ ;\ , [ lJlll ll tlt<;<l t> t l:t. llllpt>l ' t ;tt;acl. 

m:\.i~ ,;imple.: , 1bclwu a~ ,.:mts poein,:.;,tlesapp:'- I E a <' i'Í\;Ilt<t(Jl-L' pl'incip:d , lllOLXim:t du OcJ 
reeondo <li'<~im de Pm·na.mlmeo nnw itHht:>- vnen•l n:-tu ü tl :tHgntenLu tLt importat;:·w, 
T.l'ia qne t :mto pl'<>Jl\ctth. <tiU1HtWhtl;t orn '"' ub" ns ;'<Jia~ mou~: tgt m.< c 

~-:· pol' L'~S<' }ll'bma Clll <' l'\1 OiH'<tl'tl a ,.;[lll:t- em t. •dos o.< l't•lat ... J·ius dn 1\Iini~(.(>I 'ÍII da 1-\t
Ç't<) d•.l pn.iz u:1 ;H·l lta.lid:uk . l' qtw n. intlu:.; t t·ia Zl'lhl:\ '? n \'<>lllt• m a nt.nt· " Ílll P<>KI.o, q n:111 clo o 
Yr-l.ha. :\.indu'·'~\'Í:l ü•ii:c\., :L indu~r1 ·i ;; tlw<·a, li' r· •.'"llll!H'I'\'in dilllillnt> •1 .. < ·'1 1<1.~ Cll< 'oliiJII I. ' IIth~ , 
li 1 ;t <Stlt.':H'. ' '· :1~denlnu·<~ eurlim. lul::t <'t>!\1 :t:< oml.l •H':I. ~ >hJ'I'\':tfl'\'-)"IW <l püY<•, t ,>t'nanclrJ 
ll1!Ü <)l'L' c! tti il it • \ tltfa ,\('~ li\l:l\ ;Í J';tL'l' ;·i. t'l'Í ~t\ J;" - 1 :t.Í llo.Li. Jl l;J,j,; tlillÍ\'.Í) ;~ \·.i d :L '! _ 
Hlt•r:>:;:\. •J lll' uo,; :1 ~.<obc rb:t ; pul' oll"i-t'l'• l:uln.: l' : t~s:I.IJ..!, , , ~ 1 · . Pl't•.-< tdonl:t\ , d., un}l<l,~>.> tln 
n indu,;h·i:l na,C.' Ilt•: , :1, indn, r. t•i:L quo I.:Jil. t:k ' 1·:o .. .. , <illl'•'· :t.·<:< i.l1l]l••Si, ·~ Ü<' '~"11 "1 1111". Pl'lh' , 
('.'[Wr ;w,:·ag p!\llll<'.i.t.i:l, a ÍJhltl'l.r·í:l. d,, que tJII<· i"'di'l!l n drn,in ''' 1' ~llp]ll'it• tid ns "~ inl-
nn('.C':-<:-!a.r•ütmt\nr.r g't':\11 1 lr~ ~ J'C! ' !U·~o.-; i:t aut(·)_ · pt~~ r. ._~({ qn t\ pt ~;-;;I.JH :-l t•lll·t ~ n,..: t •.: dj_:adu~, ~ · • hl't~ o :4 

rir n pai z. :.:ob o PL'S0 :t;o;pliyxi:wt•• JH>.,;ttl<>S el t:.t! ll··"'· ,; .• hJ•t• " "' i.t'L'i llo:; ,. ;~Lt'· , ~ ~·. l't 'l.':{i -
jmp•.istt•~. rleftnha. t' t\111 !,!1.'1':11 llhli'J'<'. 1·: ~~ fk n::n, ns quu Ílh'irl lllll s.;lq•o o t't'lllPdi tl <'"llt 
ne.-::t·t., <'•.>1Hliçi3es, ~~ qn:tJl!ln o;; faeLns. t[tll' Yü- q 110 pr,,,~lll': l. lllli .~ mirl (ll';t l ' ,, .~••ll'l ·i nH·.n i;. , tf, , 
nh" (],, a.pt>ntar n'ío porkm set· <'<•Hre~t.; i.do~ . <> n·pt) ,. nt;t.HI.t •J' 1' eun'''l' \.a l' : ~ ~audt>. 
qnr LI nuh'l'DL) da. Repu blie;t f';;:r, pnblkar· Q IWlll d t'll CI\ l nós SOI'ii. ca.paz dt·· 11 0'-,(itl' ' in
t ' lll ,;1us tllt.'.ll~il)!Ons <' J1ll l' in i:.<·rmediu du.; <'·<'t':IJIIl'll tr· l' ~!' lll Ctlll \·c n icn,·ia ~ q tw a Yid : ~ 
u!'gf10,; f]Ut' l\lt'. alJ!Í:illl ;t C•mdnd;J .. qnn :t. ;J C( II a ] t; !lll li h<J difJi.eil tJ .pt•Sada I 
,.;[1.1n,:;'i.o :u· •.na l !lo P'Liz ,• u m;t . .;i tuar:éttl de '.!nem tCl'ilc Cl.ll':\gT:m 1lt• !h)g;'.l', Sr. Pt't' 
pt'o' p eridadc , que uu ''';1t'l' i<ll' "' ditllenl•l:tdc"' ! sült•ntn. q11v. <L a li mPnt.êl.•:;'tü ~·ti~t:t e;u ·o , que 
1'c'I'<tm ti o nnFl YCZ ~anadas , qne o Go1·erno 'L' i '' poY

1
tl diilit·ilm<'Jtto ul•tum u YO~tuario com 

a eh:t ll ;tbiii tac.lo.a .LtZl'I'. ' emp1·e. ". em. dJa. n pa-~ r11;e \'Ol~.~· ~.·· n eu1'po, o ~:.tp:tto com 1111 (1 ~'~y:dça. , 
g;tmenT.o da dn•t,b Incion:tl e <JnC no ll1t l'J' I"1' o clialW<> •:0111 qu\) ;;o l'esg uttl'tb da;: mkm
tudo ~- ,, e. reln. mo~m:L lôn ua ~em omlnt·açü:<, perie~T e :dl'ront n. u.-.: J·i;.:o t'C' tlo tnm pu! 
St'Ill :q Jprchen.-;ões · 0 ('lllli:n nm:t ,;í Tt .t:L• ·~h j E :LIL'. St' . l't· c:~idenV> par·aeumu!o . ~'•mo 
••alma . nm:t IH'u~I•<'ra , nma .~J J . IJ:•- <[I! •' ra1':t T.Ol'llill ' Jlla l> dt fn ,·tl :~·'I cu:u;:w, t) 

,.;1: ) fe l[z. po1·" tem i.lu 11:.g:• r n·• t't•n ll'd i o •JUO compr a , 
:\la~ . ~ t· . Pr.·~idonto, :-:; ,·. a,;sim, :Ü a~ d.íJli- p:u·,, l1Utl11<1t' a s :mtlu <! cu ns<H' \·ar :t yi.Ja, u 

<'li ida.tlC'." t[t) ü'ZM'l'Ídl' f, >l':l.lll de ltnl<t Yl:'Z lnni - Ílll]l< Ml fisGn : 
t l.õi,cl, ' i t l GoYC'l'l!<l, Ci.llllpl'i ndo o {l!ii 1/i;z!.l lwn. Sãn :<t't';i l,~A:mte, poí.", p;lgat· o impo~r., 
n.'t' · 1·-·m nt.n '•ltlr' l<t t .t•· c >mos emh,u·at;·uJ no . ., tfl' ní~r<.>:i do pr· i !HPÜ':.~ JJCeo;-;:-:idade, ~oiJr• ~ ;t 
fJUC 110 - ,L íY iül'.\lll l! lH Pt'J I\<'ip ío th> l::\08 . ::, ; ;v.en .J<~ qnn l·r·.-;timo.-;, ~obt·o ocult;ado , ,;n ln·.: 
~:u<i.Ll j,.:t<i ''· lll lla Yr:ro.lõlilO. ;-;t ~~'' PX WI'! tJJ' u ' o r:h;t p•··n e ;;orá ncee.~~ IJ· i.-, aillllic !;o t·ntu· mai . .; 
llO''· '' t·vn.tpt:omi-<~u.; s\r{L•.• :{(>.ltl pl:-, •laq_1d f!! lll dil.ii• ·it ' :w p •vo a Y i d;~ com e~st! iJilliO~ i.o 
deitll t,e ;;:tt'=!-. ..,;-,- H1ltt!Ui>.i" ! ll l,lla lJ•la•Iuuh.' !il - :lllhi'G l '<:mcdw.;?: 
~ t•::t.n. ';ül r ,[ign:>, <te [t >~ 1 \'O!'e;; e, puryutt•o lnd••. l .E clt·;ltl hsu. SI' . P l't'.<id(•n w, fjlla.n.fo <li ! 

ru in ;,\\l ' l"l' tU<.liJ jJI'O'lHtii'" r: tl p :i.!Z Ciltl'it \.\11.\ i I ' Íill<i;; O ( ÍO \'i' I'II <J jíl' ti!Ht'l.tcl' qW' Y<êt' f\Jl;•() f'l ' il,l' 

lllli <L \"f'l\ l;vlc i!·n. e1·: 1, >lu ' ""'-..'-Pt·;,,,;, 11líl '! '"' ·"''Í ""' "1\':l,llli!II (o ~ l'lll l t . .;·•.ldu.;; n saldo;; nxl.ra o t·di-
111.1' lliz ' ' ;w n o,; ünn:mei:t il \;,1·., rni rJ:I.d.IJ d•.o ll l OLdu.~ 1 ' ' •p ~<; a {; ni;ÜJ ~'llll~c:gnin lir1u:J.J' ll<J 
J Jt:' U:> ~litl;J,.< . q I lO t•nl.t a u dom , [1-,.."'"-·/L0c1 ~:.. iH·.'-'~;:; :,:. ~.;;:,., ~··-6'~:-. .:.:.:.~.i.J i ;;poniL do ouro Jlt'üt·is<J 
clll Olli'•J t,_>.[o,; o;; obJ. ctu;; e m quü tot.'<tY:~. ; :<!, <t lfi.;UJ itor>JI<,:((,, do ,;twn>; · • no,.q th,· id;t e 
S:t.'. J? i ' l!~ldontP, tn,tu Yae a~< rn, ;-;i a,~ .'-'ulnbPa~ j11 r o:s) a. pnnr;ii d\~ acr.unH .. -~ ~: 'tl~ lu :-: ~ · 
,Jü ;·ipp:•. t'l' <:·c!Dl, :<i " ' l'tWO Í•)" não tenm m:Li,.; P :c r·o ·(•, Sl' . Pt·esi<lün te , ,· n !'• ak• n nta 
1';1,Zl·f d_:~ ;-:t ; l' \ .·Ü o HuYotnu ;u_ ·c~n : t ~i ):aç·:·"; cru c~lj! ado ::i{' l il llOlllt~ pt'PTJond_f _\·: :~ee 1 nnu lal· 
CJ : ·(~ n n1 t'itSill'·-• ri :~ Jnhu, ~u GPil h !t i ~, l ;! 1erd:J,•_te ~: ; l df; :~. rc~nt·ra :~ . quand~~se eubr:un 
•.iü ~l'i_.~_p · H' ü C' tx lt1tU ':l; do.~ JJe.p:!T;l,d<L·; qn r:, fl U! uq. _ii·• .'S '~ ü~ s·Jbr e l't _\ ! llt•dio:-~ : 
<.:f•J !)P('; I,l nP-l!tri 11 Rt ~(·(~Üd. ~t\ja.lll ~u ppt· i- -\LL.-:: . . .:.:.1·. P rc>~i~ l~- ~n r.t~ . d il' ,...;o~h :t Pll! hor·:! n 
.ur. i,l"' ~ t. ! ,~.r ;u t .-:: t JJq.Jtj, ; l,, _l,, ~ h~ c· ;ll'' JJll, (p t t' l '.aiz !t'lJll:;. i ~nr- t·a.do cint l' t•.g-Í !Jit'Jr ~t' ~ pt ·d:--: !H ·' ~ 
.d ! Hi lt· ' ·.L i f',: p ;;.l h: ·i!lj ; 1, \ f.d.;r. d !l jli)\IJ .1), -.'/h l J' lti:t.f •. 1 ,. (}JI.tiJil l':\. JHJ l\.\ f-UI ' i tl.f' 1 ,1 ' 1 1 lJ ;r . lrlt~:; -..:al./ 11~ 

i.·.:·:. ·.l . l i •. · ·· L ' iJ l.o.-·:1 I J1 1 ].J;Úz ill l,< :i; ·IJ •·lll ll nt. ;l,t· ~ : li J ttp l;id.n .... iJ .. ..... t;t·~J' J. H t nr; ~ · ' :, ~1 ; ·:u1:h,ua 
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r.~ehad•J eom 8<tldo, poe itlso nwsmo quo só pe la, sut•PI·ossão dos im post us rle c<~nsnmo quo 
agol'a erltr:unos nest<t vidi1 prospoea n ·noJ•- ineid1111t :>obr·o I'emml.io.i , s dn·e di:.Lpi)o.o, to
m;d, n:úJ pod•l rrrns a.lJ I'Í!' mti.~ . das ~~Hnma,~ drlus t) sapn, los . 
at~C i tlll ii.L.vla~ Jl•d a · ~o iJL•a n•:: L do imposb do Ot·a, Ni 0 Govm•no adual du p;tiz, ermw SIJ 
sello :>OIH'<I t:a l•:ado:-:, r:llapr\od, f;ocidrH e J' C· d iz, 1~ el'itcl'i.usu, ;;i 0 E :w cuüro ,')Ü g ;tsl;;L 
m erl i o.-;. • ·L J • r· "'1 . · · prlla.s YCJ'oa.s r IJS r d r;rtmtr:.-; ,,· uust.erws o 
Poi~ 111'111, Sr·. l' e;:;;ülnnto ; lc lr!IJI'o cí. C:t- que p,,;i,1·ict ;1mc 11tc é pr·ncíso g-:ts f,iJ.l', :1, Cmn

lilat'iL e 11 liont':Ld iL Com miss<'t•> •lo Cll'l:itrltnllto m k•ào de () r·<: Lrno:1t0 11 :li:J lHíd n rloixu. r rJ.n 
nJn nlYitre pu.t'il, :·w.lii t· d.us:":• rli llir;nl•ltvle, n,ccci i;a.r 0 ;cl vir,1·e ,111e rm Je11ri1ro, u nw. vr;z 
pa 1':" l':tZOl', nào o f:~vm· , qrliJ o não rí, nms a que n.50ff: 0(J()~ :;:'i.:1 wffic.len t cs [~<.t.t'<t crerlitos 
,ÍI!Sti<;i~. d.o ,;11pp1·í.mit· nssr::-; irnpostus s<)hl'o us ox:(.1·;AOl'd i1t:J.riu; de ,[espr~Zd.s impol'iosu.s ,,, 
ul.•,jel:l,<)~ r·r:/.'<'widns. . . . . IJIJ• · ' J riu\ r·t' IJ>J . ni"J pr• .:-: •, •~ l >su l JJi, : ~rw:ul.e f ii-

Lt:Ulbr<J ." · St '!!"''''·''· : " unp •>d.u :-; ,,, ,.,,r. ;rir-, u u . .; n:·; ·, ; 1, 11 t~,1,.: r:·~. S'JO : IJUO.,;; !lo eeo11t1mia.<s 
•·al ~:~uln o.-;.1,; ,._ e: Lit~llbdn pdo lt nn.n;lo rr:! :d,•! r I ü:il;a,.; {H!IIJ t :d \ Ji ní:;t.ra·io 1 f0.~ "Cl:EJJJ'J'<>S>> 
da., r OlllmH;;:w, ,,,,_,o f.a,lonLo a.<IJII ll'fl" . I:U.Jf'· 1 .01n·n,;1J 1 1 t:1 r~Lo um su.ldo IJ<tskt.nk 11:u ·a, co
lill,td llg'<:t l: ·ta '.'· ;~ lJtrssol.:t, st'g!l r:t IJi lO 111),; <11- lwir ()S l iJ.fJ!JO:I JOOS 1,m lJilCLOi.o e.-;i,it, <: id tmla.•b 
J'l g , ; ' '' ' ·' •ltllJ!'.iild :td• ·;:; d 1~ Ol'l::u twrTt ·. •, Jta a <u · 1- 1 .,~n.tl a6i• i ([11~ "i 11 1 p0.,;;:;~ !In 1:o rrmm u '·Jl"' 
,'lO!lllllil, dr; 1.~0!);!1111 1~; O llll [ln!-d,<J Sfi!H'I! 1'1)· jli'i \!;nndo f'az•.l l' do,:tpfXl.l'C(;('J ' ÜO Í)l'<;:tllll:llt., 
Jlll'• lto~ Plrl •I H!:IJIHI~; _.-:o!JI't: o~ c: hap!·o,-; _nrn !lo IV:ePita , ;1t.i;r:n!lendn ;:, <pl(: e llc : 1,1'azom 
l .liOII :Il!HJ~_. ' ' '':IILilln " ll tlpo . .;t:u su b_r·n tecHlo~ llMio L'CS di.Hil.\ ttlt.hile: ;í, j :i. t :l.u loffi b<Ll ':tl;!l.d ;t 
''' '· unp<)l'l,:tll<TI tl•· 7._1HI!I:fliJO~ .. S>Jfl1 l l1atlr~s virl:t 1lo povn. 
('.)f;p: d dlt>r·,•n 1.· ·~ p;u·celi:t.'l, ven!·r r~a-,!1 ipte o N ' l' ,.· s·· p ., .. 

1 
i' , . r. ··t , 

l.· ) t :tl pr·• ,Jnzi<lll P• w t :u·.o; intposl;o~ ú tle . u r gur~n .' ·" .t, . , . _. r,,., t• en .c. , 'J"U, o., e 
l>r. OOI I:illiiiS fltJ ;liJii: L "t':.t nde •ln e•:•rto ]l:tl'a :tl\t Lre n:tu ll JIISt<) o n w1 h:LlJ ~hta. o l_r(J \:el' rt." 

. " . ' ' . r·om ( ' li'' ( ' (' ~ '''!() ' illi '[iJcl 'J!'t l' ' 1u···u· '1." tun nJ·(::~n•nn r;o d,t~ tj~ ~.~.~~ il~ a. (ptnj<i l'~ t :alenl rtd.t > ··• ... . "' ~ '; . ~ -" ·".;·. : ·.~ . ~.1 ,.;. • •

1 
• .. · .·. ~ .. . ·. ·; • (_ , 

su LH·r~ "~ ll <)r:•'·''' id cu l•··' I! d.<:-;1n,2 ,1:-; d<i p:~.ú . dt ll :r.rrl tLLdc.,, .n .t, ~.· ... ou . rJ.t;ild.dllCJHO con-
.\f:t:-: 1·,.j;wp1,.; q 11 at •; ;dv ir.rn qw.• a;JJ·<.'St;nl•) \'<:tii :Id <) dt: 'J 'W •J J:~wtu Gtv:; n , } lo•· c:on -;;:

:í. C: tnt:u·(t 1 •. n.;pneírdt ll t'll tr, .. i. li <~ l l l':tda Cum- •[lliJ ile t:r: :'l:~nl l 'ilih~ COH~~Tl t";" :: tl 1~. u~·•,:an~~: D_ :o 
mi~,;f10 dn UJ'< ' ' tiTWll '·'J p:rJ·<l fJIL<.:: ar.ttm,[a {L <ll.W ~n tr,qHeu_ nc.,t .. ~, t,..,,_m,u .. L O.> , c_u, Svtll.l
Jll~(; t! ,; :; i,!a·. k ·In ~ 1 1 p [Jrimi1 . ,,, it iJposto,; ~t rtuo wr:~! r.o:;, c_util d l g n Hl ade c aht l' cz_, mu> éW~~OL-:
nw rel',>t·í. ,;em '!llll ;;enluuno,; ,[o dar Ulll rttt·o ;;'\l':t ~- . ':: ;-·a, 'lU,í~ pr-r:JFl r; hrJ :. e .';~o '\c,c~;Hal~~ 
JIO OI'C'().fllllO !,•) '''ül':tl , [;! li !'ltUl.dic.> . ,-.1. ~ I L:, ,t!Cntf:, lJü l ii!lG __ u ( r fJ\ Ol d O r,~ i,il co., 

car•':ct'illll,; .'te 1 lillÜII Itit· ~L q n: lllti:~ de n::w td u tl:J quo a st ~Uél.l;il.u pro.<pn:·:c. '1 lle ! tllfy 
111. o1111 ;!it'IIJ.-.:. e Wtlll).-; p u!· 1_.,_., 11, 0 :uenc·i <4. p:.u•;t ule a ltzuu o '' '1n hou ,_ eat :iCl~' r oh !,o no~, .~<V>, r: 
t·s:aheJ 1 ~e<:t· 0 , 'Jiíi l íbt·iP. dt' 1 ~ílt: • •ntr~ t' tun ttul:L t•cnJtd:td c . rr:·w ]J:r.., ,.,;,tll•.lo d o n:u , ~.;; ~: lll 
llll : \ o , Hlíl l'(Wllt' ;iJ I[IW liah i.l í ;,,; O ()()l'l't'IJ {l ;; C:·Jll1 f[IW J>l'i l~.lll'ét c'.:'·il .~':L l l:t l'.". n .-:•;J SCUU l JillZ. 

1'11 <: >lltt'ill' <'lll fl iLU':t r.,nrn i l illlpDl'Vtl l<:i :L <[lW ·'\ C<Jl l l 111l:':.'Lll) , ;-) r . P t·::_;-J Hlcn tn, ll i.\0 _ :~Ct: :H 
;< ( ] I h, ~ pn•r,.• ;r,[u ii J'I':t!H':II· p o.:lit s rtJl j) i't'.<.-:5.o dos f.:lJ'<L o :d Vl'.I 'D d:·, rl ll lll l !l.lll)<n tlG":-:t;,,; ll.l iiJ)'<
Í IIif" i"J,n,; l' td.t: I'Íi [O -: . tu:> : ji •!) '; [ llÜ , Ü IIL \ ·I·Z d ,.! ] ll'o· l;:.' il•l t! t' d.lJl lJ .. 

ll•:Jll \.,·, \ ' . 1-:x. n a. C:t llt:u·:liJ nP Sllll l':t,zo :t· ll llil-o . .;, a Cn!n mis'<ii.O p:t .-r-<:<: t•· t' u iiJI,niGn d o 
\'<•1, IJÜ.:J J l!'o >]H llli[<J IL !lti l. 1!\1.\ [i .J:t <JII \ fLJ I' I,aJ : uJgllll'lt~: ll-us (; a S:'Illl ([tli \ lll !t::· C I I I: Ia ; losa~ 
l't\1:111'.'"~ ilU Ttut.'OIIt'd. ~Ulll pt'Ot; l! r<tl' ,Jat• ;\ij ll'll' !J t.('. :t. U ! l, [lll !l I !I, :I)S;.tg-<: l ll jJ !'d.'lÜt! il<.' lil [ 1, 1)\'i.~ 
Ut>\'t'. f'!lu 11 ! 11:1. <.' O!Yt ]•OJis; ;,rJu ; . 1 tllrl :L Sl! l' J! I'â:l . 

Von i'"I'Innhr· " pi·opo.'H . :'\o l'l'U!JI'io traha llw J o lwm·a.do r ela i,o t• d :J 
t-:m !S!.iJ o LXéé'U Lil·u. ;q ,cz:tt' ,[P o-sí.a r o Com11li~s'tu se diz l ~nl t ml:J:< os t mt:-: : o Go

lJ:Liz ;;oh" J·eg·in tr•n .J0 ; i•,./ i,, _,, lo''"• ;tldu. Yu1·no n:·,,, e:trece m;ti:; •h! ;cppeli:t t' JL1.1\o o 
~"" rlifl'rH 'nll ll ' ~ t' •rl •l'it·:L' . < '1\'-•lí LJ~ ru Ílilp., t'· S(l<~ r · i li ci• J do p ;} \'O, u On•;,;nl•i 11 i10 [Jl't)L<ÍS<t · 
ta ii •' Í;J d.< • .::.7 . r r(IIJ :IIIrfl~, i,; cu ~ -~. nwi' ,[o qm~ :l nni:-< d e :m.c;m, ~ nr.:tt' o:; i 1 ... ~q :w i;:w r.:J 
'[ll illHÍ:L g a ,;;.,t no ltl ' ':):l\n :mn" pl'lu8 :llinb- o;olJreL': ll'L'egam a Yiclit n:.•cional ; m:ts o q ue 
tt.H·ios •h Ma.l'i1iln n [nto r-ior. (: Yo.:t'lhtde 0 tllW _ ,. · liolll\ <.d:t Conmüs;,;ii o do 

l'oh h•:nr, S r: . P r.:,.:i· l•lrrte, :t~lmü t i'.lou l'lu::i;D 1[ Ort.;~•alcntn Jn·· ~ ~~·on iLJ '!'mt- nbt' ., ' '"~J~ . Íl_l..l-
du su;·,·m algnrn:t~ rla,; ·.~\:.>I""~_, I_:~ Jt.a.~_Pü!' lW>l. r:!)r,.. .; <) n : d<> fo~,·Gu da Uorn t~li:<S:to 
r':<,c•:; cru.trt.o,; , .. , ... · : : mpo1~ r; ,. r.cr 1 •"i'o~w . em :mh-t:ucGnd:t , qn:: Sü.Jit au-
it·li<U ili'JH:> n:' , :t tt• t• lu~:u·: :u l lll iHilldll · ' l' g'lllOJl i, :H),; o impus',:> dr) Cilll\0, qtte ,ó;Í ,·, u m 

" ·'' du:: :!7 .!IIJO:ItOO.-:: t:lr t !J.IIe \·id •J. uà J tl t: í x:t de :dili ii!!Héll' u m a g 1•:wde 
;t,lt ' l't .JS p ,•lu t.ld- C Ú J J j.l.Jl' • ,;W~~) iiHl lt~ ;l'i:.t du pn.í;, , 

vnt'tH), e1· t :-=:u~ '. L~ru t··. l: : . ;{,!): UL});' ;-,:t)j(.LJn .'\{LLi t_\-) t Jil pll tur;: t :~i ~b 'hkr . \-~:,j~uuo : (>"i far-- t~~~ . 
; Jl , ,~ _; laL;~, l C' llÍlt' j ll•_ ll·-q~. ~ll ~: l\e!~ _lti.U':L u 1:;L"UITu!' I ) l: :' li1i'; ~to re. pl\~.s~~ nt:t: :~:~ ~L: 1, _Hah ta , o ~ r· . 
:t. d.o~ pcza:--: :1, c ~ ! l,Í:t e~·-.:1 ~i z : t~,· : ~~ ~ n ~- ~~) \ .. t 11'1lil l li~I P l :.~· : iiH· in Tr~L~ GJ. , pr•npn~~ ;_L rc-~.lu c.;?tu tf_,. l;o: Ü11pO:.;
p t'id t•:, l>s"ill ";u rt,:llli\ J'u .~· ü·. ik:t.r.'>o j; ;_,-, llii:U.t . .J.'-' cos <[ l tJ i"cdL''Iil ::;o l>l 'Ll o LJUo o _l'l'..>tlm::.o:; 
,J , ·. s Li•lu . 1111 -;, :j:>. :tí ll•i:t lll<Í~ d u q u.· a qrt:unl:" lll i\.l l tll;tc :;nt•;t·lo.l ll ; ;, CnntlllÜ'3ii.O nún "_ecni tou 
IJil<' <'11 pi'td~··wlu '·'u ld r :d :it• d.u Ol't; ii.lnCJHo :1, e tJLenrl; t, p t:<>]JOllll o o ·' l'ê'· u iJJ t<; ~uiJ,;.nuLLYO : 
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«l~h:trntos :ttú ~iO!l; ll m.ilhdt•o.... ~ l'(·L;. 
Do :~o;; a t\tl,S. : . . :..... .... . .. .. 10 rt' is. 
])o CiO~ a :.ltl(ls ,... .. .. .. :?0 !'t~'i : . 
Jln :lou;;; para. cmw..... .. .. . .. . . ... 10ll L't' l~ . 

P ol' t.Íst:t r>meutla ehn·:t-~e o í 11\ p. ;.-:tu tio 
eltaruto tll' ·WS ,[o ma i:; tlo tluus t·M~ om e:d:t 
unl, tl q uo nào' t1 ('Xagel':ttlo , poi.> t·S~<~· <:ha
l'llto Y t:'lltlB-,<Ll :1, 100 l'éi.,;; ma.~ 0111 e.Jll1j.lCI1KiL
QfiO o chal'nto tle 50.~ o m ilht·.h·o o tle 002. q:tc 
:p:t/l·a 20 r·;··is •·:·,,,[:t nm. p:t.-:~:t a p t.g-:tt' l il t'l~i~. 
·t1 :r1tltJ a. ,[iminHh} w •ll' b r ,; i,;. " · 

\'ü <t C:tmara lJllt'. ao pa~.:u ![tt<' •I (;o. 
Vt'l'H O aJlirma na ~~v~ )ltlll:!õLg,•m '[I! O n:'wv. >l'l'l'ü 
mais do lJLlClit' sacrifiuio,; ao pon1, a!!irma, t'lll 
documento puillir•o. q1w twnlium Gt•ihn l.u 
noYil .'<l'l'Ü pm!i,lo, nenlmm Ycl.ho ~ut·;\, an
gnH>nt.nch' . a. lttllll'atla. t 'ummí .. ~i'w 1ln tit'',':t.· 
lll\'IH<l, <1110 ill!.t'l'f'!'t'l.rL ;l(jllÍ, lt•;d, t!ig·n:l, ( o 

:dti 1 :tii !Cil ~.,~ o .'4 s .. n i inwrn''' tln l:o\'tWII t l, :1 ~ 
;:; t t: l~ ÍllT.t'll<;Õt'.>. o~ ~~·H~ p l:u l n . .; t' tl KI 'H llli.ld n 
dt• ag-it· e dt• YCl'. \'í.:l !ll Pl'~'Ptll.' :í. 1 ';utmr:r d,,,.. 
Ih·]HltlttlLl" o angrlll' tl to du im[~<.l sf.,,, '[IIL' in
cido sohrp o fluni_-t, \j!lt.t. ennto j;~ dL.:~:v~. ~i li 

lllll Yido, alimmna, euwo JJÍil.!.ttlt'lll :,;m·:í 
capa z: do ncgct.l', uma, i n.tusr.l'i:t g1·a ntlc: t ' 

Talius;~ no p:l.i11, d:t. tpml tl }ll'Dlll'Ío Gt.lYtH'I]\) 
<tUfül'C lttC\'0~ falllliO~OS j1t'l ü Í IIIJl.'!.<tO. 

Díl'-,;o-!tn, : ora. gt·;na t· tl Ínl[hJ:,: I.ü sobr'< ' o 
furnn, por· 'lHe nfto 1 O fnnw c' um dei<>. "" 
i lllp;J.;i.:os svhl'e o y j,•io j:.lln:tícl :<<'t'it.) UX(·c•,t .:i

YtJ~ e ,;Hmpr·c ,eeil.u justo.:: c jus r.i!l~.·:~ \- l'[s. 
:\[a~ . :31'. PI'üi'ideme. niu ,·. Vtní.O êt"'llíl. 
O fumo ~~ lllll \'idli : m:t~ n;,.o C• t,:-t ' pt·•·

jwlíci<tl eomo oatro~ qne lan·am p\'la~ gt•:tn· 
úe.s c·apitae~ do mun•.lo, ''Olllo n opí•.>, pot• 
exemplo. qnn e n \ ·CllCil:t , na l'lt ill <L e, L'lll1i.nt. 
('t'llll(l <1~ bnh(• l':lg'OI I~ ill ll1lllll< l:l<:, 1! 11 8 l)tl\'UOl~
IlalU ;:t pupulaçà o •.le P rtl'iz . 

O fumo L' um \· i·· io; m :·L, e nnt Yido, a té 
ce rto pon t •J . .ius >íikavr.l , _ ,,._ nm y [dn d e: 
mutla, lliW Loth:'l a::; polJnl<tt;:'í<'S o tem. p!·itH:i
montc no Br:tzil, ,,n,Jto ar..·· a,; <.:l'l':tJl•; :ts 
fumam . 

iiia..:, •ItHJm putl.e d neg:u·. St• . Pt·c."i•.J.em, '· 
• CJ.UC a l :•, í Olll\L do rum· ,~ Htna laniltt·a li''')'· 

]JCl\1. c prurnr.•tGcdot'a ! Qnem l"''1i'l'Ü. th'!f!l l' 
qne ;tlg nn:> Estados :l:t CnF'to . nmw a. Ha hi :~ P 

o propt'iú~2,.· l c .\l ill<;S ,;,•t'<tt'.·: :ln i'l' t'P tll 
g rande:; lttCt'n ,·!a,• lanJltl':_L do i'Ulll l> ! 1)11 <'1 11 

lJ01lt_1r·à nega. e que a. in~4At:)t l'itl~ , ; r, nt:LntH':t ('t llra 

de . . chCLl'llt'•S,. d.c :ig<trn~ u'ma g:'rtnde in-
dtl.>tl'Ia nesr.o ptuz! ' 

Niugucm, lle certo. ·~······~· . ,,. 
Pois b:Jut, 6 ;;obl'c a intlu.> l;l'Í;·\ .. tlii ·rumn, 

que tambcm pag<t ím!Jo~tos e IJcm pe.;:tdus , (• 
:;obre :t indH::>t,l' ia do ftt ill<) q no ;dirnema 
gl':mdc pa ne da popuLtçfto Ü•} Yat'ios Est.:t.!o.< 
úo nono n mc.mto do su l, que a Cumnli!'H:·w 
de Ul'Ç•<Lrnen "o 11ro.;m·a aug-mcntéll' •lo mud•' 
c•x:J .. t:Wl''td." , <·mno" propl.'io r·cla t<n' con lb~.-.::.t , :t 
l't •..;p,·'itu d.CI Chf1l'I!Gu::> r i.~ 11 1tl. Glli't rl ])I'C<)O. O 
jl'llJJ•>-.: I;LI <i <.' l' • lll ~ l ll.llO! 

\'orili(':L·;:e •.lto. i;lltl <l i~ I.<J , St· . l't·c:::ide n l;n, 
,·[IIOOu n:'w tonlw nunll ttlll :t ospn t·ant;<t dr: vto.r 
<t mi nil<l id(;ó\ t'<-•i<tt\Y;t :L SUP)ll't.t,:<iL·' dt: al· 
gun~ impu8tus rk constuun tt·:w-:l'ornl:td:L em 
r o:l.lidttdt.•. pu~i;;1 cw Jll':tLi•·a., :tc,·ei 1.:1 pch 
Cnm mi:-i>";'ll) e p:•l:t Ca.ut;n·;L, pot• b~o mc.-<mn 
'liiU ~~ n. pt•opri;\ C tllll l ll l""'.'"'· tlllC Lcnt::t a ll 
gnwntat• imposLos ."tl lne o fnmo. 

1·:11. S1·. Pcp;;;itlontt•, p.,J,o.J.'i<l. ili ztw mu ito 
aintb .-<i.\ht·<' " pro,:t•tli n wnlo du alltrtnt:t d'n. t· 
iwp hl"~ t'nt ~ t tiHlliH'IH i a~ oll'ct'<lt· itLts :~ •.·on
iü<[t', t':it;:'lil da C<tll ta t':t , <[<t:L!l<liJ em dor~IU!lf>.t\ f;o 
plll l [Íl'o u Gon'.J'Ilü <tlli t·mn ao poYo IH'<I Y. i. · 
tt'iro q lll' j:tm:ti; pod [e; i u• rYuS t1·i lm i;11s. nem 
;t : t)!,~I',',YaÇ'üu tln.~ ox is t(•Jtl.t'.~ .. 

.\f: \~ pu:1~" •1111 1 .i:i tlh::.>:.\ n h:t"é:tnto . p ;n•:• 
.Ítbd,iíic''"l' '" minlu tlt l:'<' l'illll: :t n: t :t,t ltiJlt;:'t.o t la~ 
llttdid:!,-< }'l'tl("!>'lil.;; tl tl i.:'>f: .. nl.t:v.;t:Ln tu. p nl'.pHl 
C'·' Jl' 'l'r> qtw :t lt !illl':ul<t h:tnc•t.•h lnl thll :c , <JH \ 
l'.IJII'(>.;t•JH :t o J·:,; i;;Lt!tl il llt[t: 11 i!l ;tiot· m:d "" 
Jl l'!l illl :r.it'iÍ. pnJ,, :Lil;{lll i llll,·> t[ll l!U[J-•,;Í.o ,[q 
l'umn, n:-111 1i<' ix:te:í ,[.> l'ir l: t VJ'n.t· )lnt':tii i u o 
p:tiz. l':::·anc: a C:~.m:u':L o ~:HI t:lllll'g"ko prn
L " '· '· u:·'" ,,,·, ,-o: t'Gl ':t, o rwon.J,[ítl tt•nr. .. ill~í
d i0-1•• tl > (i,y,:rt lll, t' t il lo t:tmb,llll G• >ll i: L' a a 
pr:tí.it·:t it'J.'U:! IIIa!· 1lll : tlllfliWnl·l.t' lnip:. lsT<IS 
,.;;uiJt'n ith lusr. t•iao qnn j:i Yt:q.r:Hn ,:,1!) o p :1.<<1 
,[,; <'t~nn·lbui~:0t:~ pnz:Hl<•' · t]ltio m:t.is n:'"' po
tkm ll <~IH : [OHJIIL St\1' ;mgtlltlllti t<l:t>l . 

F~Lon C\>ll\'üll<• i< lo ,[;: qm• o hunr:trlo lll\)'ll· 
t:ldo u :-:-:t•. 1unaeiu To_ ..tl~a , e ujo nntn~l cito cun1 ~ 

:t 1\('t:f•'"~"l'i~'i: Yc'I Üit. tln \'. E..:. n ,[;), c~~,;a ·'lB<'. ,;;í l 

oxl,J't'fUatiu :t~h·~.Jga,tltJ t ) ~t:nlpro dd~ -in_t. : r·e~:-::n~ 
de ·'''"' r. . >J't':t tn~·t l. e,nno :und:t ,(,, tn lot·o~
.~, . , g:nt·:to-.: do p;tiz, pt•i nl'ip:dlll f' lll• l •tnand<~ 
Sl' H•.Lt.:t o.ht ;:nal'tla naci .• n:d u •lu itlllll ' ' l:t • 
do l'tlpto, n:i.~l lloix:mi •! : ~ Yit· eurt·ohut·a t· a,; 
minh: •,s :J,ilirm;u;f•"s, dt> lan•:tJ' ~ •mmlgo o 

""" ]Jl\11;;•,; ~ •. >, p ül'quo tln t'Ut'l>> ~- Ex. n:'1 • 
qttt ' t'tn·:i qttn a >Soll J>:s:atln na;·>,[ u:'l •> ,· ltn::nn 
; t norid:t ile '11!1! :) . l•:x. n:i11 ílt>ÍX•m pa,s:t.t' 
't:llt ,ltlll J'l'·•~. ::;to Pl! t:I'gko :t IIW<li•h Y .·xa
ftil'Íil qnu" t '•lnt ll ti . .; -iL•l JH'Ilpiín, m :,di.LL <JHII 
; ~ <'iik~ d iljll'OÍ!i .:!:LI' tl a, ~.t· il till!a . 

En. ::it'. Pro~.< ir knte. n :'t•J I'<Lllu 0111 (•ltu.' a 
p.t'" l!t''i:t . u.;m i.J;H end" u :~, n g- llltl t t;" d ti irupust ., 
rlu l n mrl , Jltll'IJIIe, s t u 1·,-;t :ulu tiO Poi'JI:un
IJlll'< •, q :n· :Lntigamento se rl n<li•·: t \-a ••X<'i llsi
,.,m wntc :i Clti lol lt'i ttbt êanna du a>,.; tl <'at•, li .jn 
p t· . .> r' ll l'<L de-i<!ll\· . ,J\-<:1' <> td.ra.~ <: ttl i;w·a,.;, nft•• 
1>'111 aind:1 tlP;;t:ll\·.,[1 ido t'lll l:wg;t useah a. 
pLtnr;:J.•;:'t<J du l'ttmu . 

.. . ........ ',._:; ",;.:~~· rh !J:.thia, •Ji!dtl a f\ ttHi t l'it 
' •[>I f t.li'llV Ú Ílllll i !;Jl~;~ , '·'"• êlt·.; Li)t•.i d!• 1li~.t'll' . 
e;tbo Ytl' pl• •irt•.tt' aqni, . l ;>j,lr> bt·illt<ont i ~ l ll r. l 
d:• palan•:t. ,[,, :'0 1 1~ ll t':uloJ'n. o'l cum u <tl t,, 
0l'iterh e 'incol' id :uln dt> ~ua.s c ·m·il'f;.•"í .• :-~. r.h 

tlí reítn::; du . .; <.p iO rop t·t•>e tH••Jn n 1 ·'S(il 1-:,;t.ad<> :t 
i n fl 11 ~1;1'ia , h •.in 'i uasi a.mo:~oçatl:L de' 1nurLo. 

P·v''" V' >t'·t sr· l't·P ·idt•nt"l ., ·m ·1l I'S't l' q 
(L J' ii.

1 

·~·~j··~~j~ t:'i)l · ,:,j r ~ ;-:t.~} rtl,;~~ ('ii ~e tl l:{li,J c J~ ~" ·; ; , ;.L i .~;~ 
t [llt~ · ~pen t · ra, rnn,lt:ri:t. .tlt )a.lt,:J, itiiJ!IIt·i::l.n.·.i:l. . 
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Pm• rssn :u·t igo,Sr. Pt•o:-;idr~ntn,sn renov!tlll As companhias que arrendRm as estradas 
as u.utorízaçõeH ao P oüo!' l•;xecntl vo JléLI'<1 o de forro, :tqui oll um outro qmtlquer pu.Iz, 
arn.>n;l;trnen !;o o vr:IHla r lo bons naci.onaes, na Arne-I'ícn., on em out.c11 fl lla.lquor Nar;ão, 
<WtOl'izaçlír:::l quo, eutH(J su v 6 ~ont nutl"r es- toem om vi:;l;:t l ucros e Jll'OYeiÜJS r esultantes 
Jon;:o , envol.v1:m o m·r·on •. lrwwnto ou :t venda d11 neguciu J'O'tli.zad•l . 
([as ultim:~s· nsld·arlas r lo fel'l'o da Rq)lf.blien., N"n lmrrm comp:~üria arrenda caminhos do 
fbtH llllO a.in•l:t nos rr:s tam üopoi3 r lo e:·lmtn•Üt- frlrr·o on on tl'o !li.Htlq cter sor viço publico sem 
loso :u·t·nnrl.:tmoutl! •.las Llo norte. Nó:~ j:i. vi- a ínten1;iTo segura e firmr. , rJuasi certa, de 
nws, St·. l't·e.-; illonto, o lHLÍ Z j;i J H'e~nnciou u. g-t·aoilo8 lueros o priJvoit :IHil renda, porque 
f;~l1.: 1, do m·itel'io com •Jun o P orln1· l•:xl~en i;iyo urn taes ncgoeios o lucro é -o a lvo principa.l. 
üiHcn.[ott e <: •unpt·iH :t ui~JHiSÍ\,'ã.o ot'(,:ttm on- S i () aHtlilll, si o~ eaminhos de forro nu.cio
t.:teiapcl:t q •w.I se julgou arnl:.tllo <L :u·r·mHI.a.l' na.e;; pod.nm d.ar ás e.n:n.paohía,; u.rrendata
as cs:.mrlas do ferro do norte o tm1.uu da l'i il.:ct l,.ms !tH:rut; o hou renda , porque nãu hho 
(innaml'''ç-Jin Llú otrLr·as. do •l u.r os~o;; moH1w •~ J1wrucl e o~~<t mesma 

O o;;c:tnob.ln:;o :UTI\fld.:tnwnto pratic<u.lo , a I'l:lltla. n:1s m'ij.•H 1ln Gororno I 
J'<:(;~, nog-o, ·hta du,; on,,; t,II IJ>a•:<'io.-; , :~ suhitl<L rto Si a~ e< ll ll!J'11l llia;;, arNm J.antlu os lJO~;>O~ 
l•si;t·n.n~.;u i t'll d'J' i.i lo~ du,; •l c·~;; ; L~ n.-d.t•:~,d.>~.s de c:unínl l · '~ d.o rrwru, f: tZIJI /1-oo com o fit.o na 
!'on·.,, · ' " ,., 111 p1·a :wl.m·io t·tnorll,tJ f'td.l.i!, JIOl' uJ,totH/:i.r• íln !l u; t'iJ.> o do ro~tllta1 lo~; r ernune
n.l.~unnl 'I ue j; i :-': •lli.a, rlo ll<'if!i'' Í•• da •·.ue:w1 - r:vlorn ', J!IH' q tw mo ti v o o Govnr no nãu púd.o 
paç;'w, lu.!o> Í ~Sfi / l o~ dt ~ \'0 S~<l' V LI' ![<: cri f;l '.l'LIJ JHII' ,.; j 11111;)11111 iliJ'i.!{il' "~ :'if> ILi <!ILTtlÍ ilfHJB fio 
~ngui'O r• ltas l:utl,;\ J"I.! ':L ifll!'. lli'í.u r.ortll<•lllos ff:n·.J, f:ii'MHh a:-: mr,,;maH v:L ir t.a.go n.-:; o 
lllid :i a usÍ,fl !.!;O VUl'llu Hfnt rulltn.ntus arttor·iz:t- ubto nü•J 1 guao~ t'ü., tllta!lox o pl'>~Y<:lJLtol.l '! 
<JIO.-' tltl 1;i1o :i.t t.a J11unt.a o qrw en n.1lvnm ti(•J Y()i~ o~ etLminll0.1 rl~) fert'' J d'cl.o lucros nas 
alG'"' iutl•I'ossr~~ d.u p;~l;t, . mau~ <lo mna?•Jmp~mlua, tle u rna emprezrt 

A .exporíon•:ia •:•:ll tid:• .. lH:!os l.!lí,im()S fado~ , P" : ~ ~;v:nl.a~· o .. n:•,'J ,P'.o!~ rr.I ' ,t';/\~>~fJ$ ~():>lfl?:: 
il rtllllO quo Jl li Jli <l Z 111 i,Uil'l) lJl'IIVOl:Uil r) ()~(;:Ul- ~J I I'G. '1·' ~)d.,' ~:~~~ ! ~ '1.' ' ( ':" r. .r~J J. ~f,t,J.: , .S l:,.~ l (," 

thlo,;o [it•ucc.·d.i Jil!'lli;o rJ q r:ovent•J. 11:1. rp.w~ 1.úo .Sl·~1~1 ;.t,.'.· · 1.·J 1 · ~'ul f;~.l; .' ',· b~ ,,~ . ..... •1.··.· ·.C · ' ·:c. li ~M .. J , .'' 
tio :_trl'nn• la n1011 1,o. J.;di :IJII helll a lto tw s•m- I ll!• d 1, c fJU,c o . .J•J\ Cl ll ·J ·l l_londa, uo ~ . : 1 1':': c.,~-
Udü d.o tlllO ;;uj :>.Jil(Í.-; lll'IJC .. tvidu,;; , 110 snntitlo de lrlln!J.,_ .. , •lO (qr r._,, purquo r:rt'J l:c:m r~ptt•iao o 
1111 .., 11 o~aerun;ulnmr1~, rw g;tndo <W acl.nal o,1_ c::qntel•Ü•,(lc JHl.t'cL ' llngd.·o~ o H::• ll<t loga,r-_~ 
Yer110 ifw v; t.ST;ii.S an1;,n·iz:wôcs, li e iJ 110 ello qllo .~o • l t,'\~1 tct.m liornr]IH:_ ~~ •J :•ovorno_ na() 
uiw ::;; ~lJe l!in~·<u· llÚO sini~u 0111 favor dos ton.t a.p• l· t•~o~ )Ja 1·a •ll_l'I?U' o~ ;-Jou~. carmnhos 
ad -:ogwlos a,d Í rt ini·nt·:~, l, ixo:;,. c s•~mpre cunte:t Ll~ ,t::r.~''l.' IHt •Í t.nm, a.J~·. i d:J,'I p:t,r:~ d~ri~u· u,utJ··~~ 
•.J .'i 111. Lero.-;;;cs 1Jv p:u z, :uH<.H'tz:•.,:oe ' em fim. rt lla ~c r -~,;~:';,; P~ 111C•I:., . ·~1:n. J,·t lJ Jl cxr.m pl l, I~ 
j;í. J'ol'fl.lli t:Xüt:t!i.:td<ts de lll<Jrl• l t :l..-; nr· l':.L.'-' !;o 0 tolr.,..,ta ph •~::. , u., cot r1,1 ~~ c .. c. 
;I O.' "l':tl::~<lu ao;.; imnro,;~p,; naciun:ws. · ~r. l' rn.~:· tonto, o Urfvm·no M'I'P!Hb :ts os-

"' · . . . . .. . . . . T. r:trhs do fol'N> porq Ut: ;.,; r1"nd:~o: WLÍJ eobrom 
S<:n:IWe :u t, .. ~:·: .'' ~''',Bllk:ll,;: , ~ontr·;~eH:.'" <•~· .lo>p~·w~~l niu• •:ubnnn .P·•l'CJtW n.~ at~_mi

pollr.v .• ~ tlo. ·LI J t . nrl.L nK.n to~, fJII I, • lltlst•lu o rll%1': 1'; 1 .111~ s;w em uonü m:t8 e:1 11S<2;tllz:tç:.to é 
llt~l ~t~l.ét . . T;:,mlwm p essim :t. , ' de me;, lo !Jllfl "~ roml<LS 
.. Ut•sdH IK\17, •l'mndo llt•la p t·ímt<Íl'<L vP.z niv1 Gl'Hseom n :t .~ clespez<tS sübcm SPmpro. 
1ave a, ltorll·a, de ut:L<IIl>i11' UJWL ca.tiPit':t IIO:<t:.t. .\Ias, Sr. Presidontn, u m ({OYOl'JJO p<.~t.rio
C<un:ot·a., l\li)l' <~.rl;t in.·umlHJ:Ic ia em . cujo •.l eB· t i cu, bem i rHenciun:.t.d.•J, cu.p D,z, üoJiliO se diz o 
ompenlw t ' Ll uxvr·rimt'. ltto •• :uJLa.-< d iHleald <~d · ·~ ;wttMl , ,lo l<'lvrn · au ctth•) <c sa.lva.ç::i.o iLts fin a.n
(n ito apoiados), 1111 P<ll' iurlu .iust,;nnen to l!lll ças nn.chniu:H, Hão tem f•1rç:t neco . ..;8:1l'Í(1 par a. 
quo Hmis ,-iv;t t:J'<L <t •oamp;uJll<l. rt .lit i •H' do llnprünit· <t•J~ sm•viç<iS publicos boas atlmi
atTenrlamnm;~> , t.i v e oec;·,; ,;1o V<t t' i;L-; Yü/.0~ ele: nü;tt·.<,I;'JW'l <lr.i l lluLl•l a gn.t•rtntil' ;~;; l'end.'":J Ü<L 
lUU.I Iliü . ..;t;u: -mu <:ulltl';Ll'l<J " :if'.tnr.·l l!;uJW m<:- Unii\.u ·I 
llili:L,conte;u·i :lltdo-:r. ;-;l'lllpt·~; •;onl ''. JllenYulO, Então, Sr. _Presi>Lon~c, . ' j~~nrnü não 
eoJil :L lllrnlla. p.da,vr .t. Jraca, ,_., Yl'l'ohde , prL~;'Ja Ll!' nm l.loVOJ'IIo VWLf''" o rmo Hwr eou 
porúm sompt'o l'IHl~t;i"n':iusa, porq tH1, •. eu Lào, as hum· as quo !I te pr tt~ndew trílmtar. 
j <L temia que 11.> al'J'cnJ.amentus dn~sem ma r- 0 S. C • ~ . \) ·. d 
gema. gmn•les nogoci:.ua,;, como es:><t que se R. ELSO · 0 0 1J7.A-.- 1°1·~ 0 · 
u.c<1ba. do realiíl~u· em L{Htt1.w:=-.-.--::. ...;.. _ · ·.-.;,~ ; so CosTA- Sempre fui o sun, 

]!; J.e f<1Ctu"~ t·.:· · ·,&"uêiíte, urgumenterno~ em tlwso, Sr. Pro.>iüonw, e•Jntr ario ao ar
Citl tlte~e : r}, ..,íot· rl izet· :tl'l'en•lur o go- eon• lamento Llcts e~trall<tS ue ferro, como sou 
vcrno as suv: via~ leneu.s, meios de tt·a.n.~- cunt.mrio, om geral, <t t uüos os contractO$ de 
JlUl~:·o' o ou;: . ·os liêl'l-it:L~ pnblicus '!. . s•~ 1 ·viç 1s puhlicu:>; porque, Sr . Pr'esilleute, 

J<,, ;~ llll. YGI', ]J I'O•,l:ml:t.r a. lllC}}('t~t. <t t i.remus ;t.~ cvnclu,;üos: si tJ Govcl'UO encontra 
inaptidão <lu Gnven w p;Lt'<~ gc~1·ü· es,;:ls BSI;t·a - v:tllti~!!om om a.nouüar us co.mi.n tws de ferr o, 
d<.t.S rlr; J't' l'l'O , t'.S" t' :' Jl\ UÍt >,: doJ '<Olli!Jl!l l l i<: ao;ào, ft<J<[l' tlllCl)l)tl':~kt Olll <tl'l' I>Uil<LJ.' ü ÜJlügl'<~plw; 
e:;~U8 :O.Ul' VÍC,!•_t3 IJII !JJ Íl'OS . ~i <H:Jt;~ GOJI \ ' llll ÍOOCÜ~ BIU c~l'l'elld<tl' O tole-
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g'l':\l)llll, lióilc achai-a Pm <UTCilll<tt' os n n·- AIJ:Jolntattwnte n;\o. 
r e.ios e outros meio:; dn c.<Jmmunica(·âo; l~ Agol'<t me:1mo ten lto r:m mito:; um l i Vl'ü , 
~ssim, rk v;tnhgom em v;tn tag:nn, chcgm·;L pnulie;tilLl em fc. vercit·o do coJ'l'Oittr anno, '" 
á 1:>iGnaçiío ([C ancnl\n.e totlos Ó8 son·kos pu- respeHn da~ cxplnt•.J(ücs elo.; e:mrinho.; de 
.b!icus. rm·t;o pdo E:,:l.u,:lo n:t Alloma,nln. 

Ne.-:ta.s condü,:ôcs, a. qnc fic;tt'<t rctluzido o A ;\llmnanlm, que t inln autorizn.do a eon-
tloYCl'OO, si tudo mTcndar, eonte~s:uHlo a strmx:ã" tl-: caminlw~ do lbl'l'o, pot· int m 
rospe ito tln tndo a. st~:t i.n;tptid.•lo '! ,\ que mod.in do C.dlllp:wh ia;; l:om g:tr.tnti<t rlq ju J ·o~ . 
fica1'Ü r c,lnZillO '? h•t um c::n·l·.o Hltll111l"•' dn ;lnno >, onLon-

Es í<t l1 a. questú.o . do11 fJlll'·· Hão ~ó s JIJ o ponttJ rle \'i:;t<L e~ L I ·;ti. (J-
Demais. Sr- Pro~ülento , nom todn:-l os iW!'- g-icr1 11 milit;u·, eoúw T.<Li llliom soiJ ü pon l;1l de 

viços quo o OonJ!'no t'uxtei<t po,[tom d;u· :tn ·dst.a cconrn11 i c ' e ti•• tlosun volsi tnt~utu da~ 
The;;ou1·o lnei'O:~ <lil'<'•·tos l' irnml'di<t.tn,.;. () l'egi<•c•s sct'1'id:1.s pd;L-< esil'<t.!las d.e fut'l'<l, o 
tiove t·no 11:\o ~~ um<' e;tq c'.()ll llliOI'L'ial. qtw »•'t' l' k•• ont.rl'gliO <L c:.nn ptwlü"s ntio 1'!'a s:t
~(1 tenha pot• fim ganlt:tt· e. g<cnllar muito : Li..; f'at.u l'io. l'l\:f.H·ind :) a:-túm onc:tmp:tt· as 
cllc t om pot· mh>~'1o ,Jil'ig il• bnm o paiz , l t"t l'<.r!a.-:, di l'Í !<il-a,; <l admini,teal-<t,; !lül' ~i . 
fazor a feJi,·i,ladn tl<t p:t.üi:t, eoJllluzindo-:t. \ !'oi,; b llll. :-it•. l' t•. :si<tun·t;,;, vo.i:t llli•S o m~nl
par.·:;t a )ll'o.-;pr. t·i tht l<' . Ji l'L>t' l tl'.t l ~•ltl fa.zu.t· ti.. : li ~ .. I k ul ··. •>I1Lid u .n~ :·\l ll\l l.l itll ha p,:l:t. pPli.t. i<'it. d:ts 
tanou quanto po~., tn~ l, :t c~Ot'lll;b;[t· <1110 1l1- l'l l<';tmpat;•'' '" lo!L:~s t 't'll;< \ t'lll~altll:Hf.e ~ 11ao 
l'ig"O. . ( •Olll<l ~1.\ li ;.>;IH':\ !H <lt [iil . l ~ Os l'l\SIX I·<t.t los da 

o i o Gnvel'llO tle·' lH1lJdo com <t ma. JJ U Et' l!ÇiiG 1 ;tdi iÜnistr ;t<;:'"' pl'h Esiadt~. 
ua co;tt•ada. do ferro o\ uma. lJllil lll.[a ([ilt' ll itO I Lei:uno:-: o 'lllú dú. \) St•. 1-:lllllHUllllll Fo· 
tl comluJn~:hht vela~ renü"~ tles.><t lll<.'>nta chínt·, 111• ~'li liv t'o J: g, .. p/orotion eles ( 'hemi11s 
('f>trad<t, pó.le obtur nwllwrns l'O-<Idtatln.i cut r/e par L'E'Inl: 
outnt5 ostra.dét.', E\111 ZOllaS onde o eommet·eio o:qJI Ol'<\.<;:1.1! do,; CitlllÍllltod dtl Ctot'l', l 
e a inclustrié1. tenham. m:li" de.,em·olvimento . pel,l E~tatl u tt'm J.mt"t.ida.rios resoluto.; e 
tle motlo qnc D<'io ~o 11óde ,inlgé1.r no Jlttiíl tla.,; advors:u·ios l'llcat'lli<;;ulos : t•nto~·n l'~ "; ' ,; ul
Yantilgen:; on tle~v;.mGitgon~ !fel':te~, ]JOl' Ul ll timo~, un; ~ão d•;sinLéres;;a.dos t \ nào com-
lló caminlw de 1e.r r n i:>nlada.mente. haten1 o sy.; r;cma. sinã.o em nome dos 

)l;\o, é pt'e0i~o julga r do conjtm!o. , JH'incipio -: n ·irn ct·c,ses c•conomicos ; Oll l;l'OS 
Pe.rgunca-::e : rotmi<la~ tod<t' a' no~se>c> ' u ,;l\o menos e vecm n1 explom•,l<-tO pelo 

estradas de ferro, con~iclel'at lo om conjunto E:>l.:ttlo um c,l.Jullio ás gt•andt>:> cJmp ~
u no~so ;:ystoma fel·ro-Y íat·lo, os t·e~tiltatlo,; nltia;-; que Límm grandes lnt'l'O~ tl<Js tr·;tJH · 
pecuniaúos nào compen:::aria.m t-Jdo,; os annos pot·tJs . 
as dospezas '! i\frv;, aind;l que ni1'.l comp~m- Os partiJ.;trio.,: eon~idoram :-:ohret.utl o lliJ 

.~as.,:em, de que caeeeo o Br·azil ? C<trecl'l do ,;y~tem:J. ([ llü pt•ec.olli Z<Lill :t dit'Ct:t:il.<J d<J 
mn.ior desennJlYimcn r.o de v ia-; thrt·ea~> . de um s[n·vit-o lle i!lG('l'CS:'lO gor·td , llc ;tcc:.m l o 
facois moiüs de comamni(·aç[Lo, Cê1l't'Cil tlu com 'a polrt.ic ·t n:u.: iona.C u em vi;;t;~ d,J,.; 
nHtiOT' tlesonvolvímen r.o de sna agrieul r.ut·;.t c Jn·ugr·e~~o.-< economicos 1io pa i!. ; em uma. 
de sua indu$Cl'ia, e esse dcsc:n\-olrimenw Jl ;-io (·poca. em •IUü .1. quc~tào rlu resg:tw (: S<'· 

~orá lJOSsivr~ si não se :1h!~garem c· J'acíli-l guramtm ·.r: PliC<UH.in.hada? (: eurio;o (·onhe
tarom os mews ilo transporto . . cot· .o quo outro.;; p;uzos tec•m obtHlo 

_-\ttendendo <t es1:t; con., irlet•açõe.3, t.(lntlu i de um ;;y;;~cmu •rue 1\ em Ft·."J,n ç: ~ arwe
~rn Yi:;l;rt. estes rn·.íneipio~, ;;empre mo mani-l cia1lo muno dos l';t voraYellllOIJte. !:la vill
leBt~n·e t contrano ét tl ;; rt•emlrunen Lo <hs 1 te :umos. m~tt:> ou mrnos, a. :\. llcmtu.nln 
estradas do fet' l\ J, !1 °1 ' ' sú p >t'(lne :U'l''-'JJ •lal-;1 ; I pnnie:t soLre a umior prut•'· tio f:U:t.s li 
l), lt meu n : l' , proclrtm<~J· : ~· inap till <-tO do I nha~ f,>t•rea .-; ;~ nXJ!i•n·a·:i'ul polu l·:~tadu , e 
GoY~rno ~-ca l iz : tr l' dirigü· bem o,.;! e~w por iodn tem .~i.!o a:-;.sJgna lado pu1· tlln 

se. I" n .;os p_ubl.tc.o.s, t;nmo .~.·.) .. 01''-JUU (Bsr'. ar.l·.e·'. n d:~.-

1
1 dusen.':•Jl n. r.r..en to. eeunormeo d.e· u ll l<.~ l'<Ll'<t 

monto, feno hoje <t r:• •up:tnlna u~tt·angml'a. lllLOIHHiar!,•. . 
trnni como c .JU:iCIIlWII~i· · <t t.lcmis.~~"l de .\ : Lrhuini.-:tt·;~\·lio do E~t;L; lo l.t:m d;t•lo a,o 
g rande numer? de 11aciona,, · fJ ue ~~r:vl. <l.e 1 ten:itor í9. allem<\o um<~ re1le d.o n<t1;:Yo l.'<) Q vu
cerw,. d.csped Jdo~ des~a;;; na~ .,~~ ~ .. :~ :; :;.·· t1<i.'l.' . ~;,):;; .-.,,.;.;-t;-~~~'ttla, pt•ucur,LIHlo aL,\l ll· 
~at.is.ihzcr-se .POI'. completo a ganancíct 1la \·dot', tanw aos illtut~c;t~· .. ' l :L'. r·,;giõos m:ú::; 
compa.nh ta <lJ't','Hlllatarm. pobl'ü', 1: 0 lllil aos dos gt . · ' 't' cen t t·o:; de :n-

U •JIW ,;e vae du.r nl) Hrazil , Sr. Prosidento.l rlu~r.r i < t . ' 
':'.l. t em daib em tod:~ 11 part3, onde t c rn ,:if[.J E' eonn~uícll';e . r H ttl' a i wH: . q w.:, :Lpu

Ít\1 ~0 O ::rren l<t,mcnto . . . . . . Zill' sla sua pru_-c,mollH1, o J<:~ado r-'ru<
. EntreLa nto, Sl'. Pcesitlente, e>t a.t·ei nu ho.Jo 1 f'Iat!(? tom c? n;aderan:lntOnte reil ufH.Io as 
iSO[a,rlo n o~r. e. lHIJdo de pcn:<êll' r. do YCJ' ? 

1

. t u.rda:.:, dep :O!H (jll ( ~ tltrt!,\'!' :1.s Vt:\s l <il'l ' ( ' il :-1, 

SPJ'ií, t ile!) l' iit. sr~m , hiL 'l~; ~~;;t:b do t[·l·!O <tc ·tiJO '.' .qu· ~. u:-1 ' ' em cun.~ ! \ .!f iW fí.te i lnt t:n l;p. ;h;; <:•Jfll 
di~ 1111:\ •kcl<i.t'élt' adupw, il'auc•j e len,l 1 1.' t l iltn~ . 



Suw:~ Li:tririL;; s:io, com elfcito, mais bai
xas do quo a.s tat•ifa~ fn1ncc;-;us o ~ãu mc
nm; elevadas Llo llllC :tK das comranhli1s 11110 
C.-.::.plü!'<Llll O::Hú ~ (H'V i<,:O. » 

I l<t no Braz i!, e •m efl',lhl, tal qu:il eomo 
:>e di;~ no~Gét obt·<.l, um grnpo de homcms <JUC: 
dul'end.om <c nnee:>:sidade do a.ncndarncnto 
do~ cl:uninhcH ílu l'et;·c·o orn ()wc d[LS cloutrinn.,; 
c'I).IJtollli•)<t>l e plll:c. conviec::i<l de .~nft; JH'ine i
p ios, lll<t.:> o1ti;1·os (c ~·, t:onw diz o mtl;ol') vüom 
<LJJOII:t~ 110 ttnendamcnto lal'ga. margem pa.NL 
buas uegocii.d,:ts, 1rnpol'ta nte nogcJc io om (lllC 
<";(} ,;,wvonto : ti.ver·am <•CC<4~iàn de r ccobm· 
p·.>~:>:l.>l t•oe.>Jilpt)ns:t:-< ]'ei•J ex i to d:t Lt·:w,;
a(!{.:5.o. 

:-;:,.o nloq lll)il!;os q~tas J•:davras r!.J i>1'. F>J
··hiur, o <'<JO~ol:ulu l'ax lJ<tl'iL nús (o orrulm· d i
r ige-se au Sr. l 'auln f~liii'!l,s), t!Ue :;ompt·u 
~~ mtl.:tr.em;;~ o.-; <UToada.menl.os. 

O :Stt. P,u ;l.,\ lLuws - N:~L<J h<L illli' idu.. 
(l Slt. AFFO:\SO CO-'TA-:\bs niio é tudo, Sr. 

l'L'OSitlDntc. Wlllo:-l ainda m:tis, e é que, ;i pl'o
POl\'<'w quo :1:-; rle~1Mzas c rn::;cum, :mg mon ta. 
t.;unbt!lll ét l'Oiltl "• i[ll illOdtl IJHC, soh O J>OIÜO 
tle vis t;t lleonomic;o, u:> r esultados rl;t éxp lo
r .l.ç·:·w jJülo g-rwer nu, siio m:~gnifieo~ . (LC: !.JiUt 

d ros re['crenlcs a despe~ ,, , c rem lasj. 
Ül'•t. Sr·. P t·o;; i tlcnu;, an;ll vsemo> as dua.s 

posí•?ÜC, .. \ . . i.llcm:tnlla ro:>g:üoll gt"<tnde nlt
moro 1le c:s,r;vhs Lle f, lrt•o, dirigc-o.s conve
llionr.,lmcnte , c o LlUO se t e m nomdo é que 
n~o sú as t "'ií':ts p:Hlcm ser signifieati va.
mf!n:;c l'i!duzitl<L 'l :L ütvot' rl ~·~ indu.-Jí;l'iaB c 
tlo comrnurc io , t)•HllO t:u nbom q un o.> J' o:sul
üúo:; obtido~ pelo Govern•1 tl[i< l l11ill';!,11ll ;_, 
eonr,inn<tt·-s,; u d.osonvutrimont.o 11<,;' Yiit.>· 
t'ort 'eas p n· tOLlo o p a iz. 

1\ll' ontro Lvlo pt'cc; i,;;l.mo . .; cuu.;ícl0r'etl' 
ain<Ll <L ' g t•n.nilos H tiH:tgcns q rtfl a "'d lnma
Hil ~t tem ull tido pnlo dm·mmn.,ment.o tle ví;t; 
f'tWl'ea::; nm ,-asca.s regi•)es do ,;ert.> tor·rií.o
l'ios . 

0 S:~. PACLA IC\:1!0:-i - DÍl'>}Ct; lS e indiee 
c ta;,; . 

O :-\1~ . . \t'F•.•:\so Co:>:TA -O Hr;~~,it aiTenlla 
:t:> e.-;lr<vhts fJUC ::;:'to ::ma:>, enc;un pa ou t t'as 
p;u·a al·rend;u ·, :;em ,;e pl".êOCCli]Jél.l' com a 
uocc;~:>í.dalle dtl fal) ilírm· os m .:ío:; de com· 
mn nic:wão, num l),'l. iz immcnw . . . 

0 S ~t . PAC L.A .t).v.r_;::.::..;:_;.:.;_·;c;u·- c·tll rmc J..l" · 
qnc niw é aúi ·· .. ·' /f t< liHO <1 Allem:tnhc\ . 

O !-:i te A~.._; '.~tKs,'Jboo:TA- ... como o no~so, 
rpte pt·ncisa. di~.,;envu~ a:; suu.s in\lu~tl'i<t':l , 
a$ ~u'"s :u, "' · o >'eu coJ .. m e l 'ClO ! 

í\Ias, COlHO t:un~egni l' esse r[p.,;c n Yuh·irncut•l 
;oi()) li lllLÜ<Js r:_t(~i:• i ::: dr:. CIJl lllllUflkelt:àu : Pois. ~r. 
l'l '"sidt ~n tc. é <tn ~wd.o ;:W 1'\;c,mhee rl a. JH'ce .. -;
" ici:Ldü dt•. t!t.':>eUI·c.d'll.' l' U itJ il]l:Ll';.tt• !L bVOtll':t, 

c~uuara v" y 
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ét agricn!Lm·a, c o eommcrcio que o Go
vet•no arecnda as est.ra.das de fcrrd <1 compa· 
nhias, que não toem out r'rJ in tu( to, nem escopo 
s i não <mt'eri r da~ ornprcz;ts gra.ndes va.n tC~.
gens '!! Niio se eomprohendc ab$olutamentt; 
scrnellmnt e polil;ica. 

Folizmrmte, St. Pl'e.>idení;o, não esL<t
mos i;ul.allos, nô.> os qrw eomlmtemo~ a J)Oii
tica funes ~<t do arr<:md.arnenb da; ostr ad.u.s 
do rerru d.u Cniúo, por lsoo que e::lcf'ipture:.; 
nob.veis toem demon~trado r1ue na pra.tica a 
exploraqrio pelo Esta.do tem dado osplcn
cli Los re;;u ltados. Na Pt•ussia e Jlit Allema
nha , o resgate das P-.;tead:Ls de for·ro polo 
goveeno e .~ 1n srtb:-lOC[UIJI Jt.o di reec;'i'ío toem 
pl'ouuziclo l;on.l frun tos, corno a.c:ahei de do
monstntr, ni1o sll pennitt inr.lo quo o 1)3.\z 
;wgmcnl.·~ :1~ ~m:.ts via~ rl o comm unica.1;:lo , 
ei.>JHO tambern atlí.f!rtOntc us lum'.JB liquido .~ 
da nxploL·ação , sem ~>e gravar· o prdqo do 
t.ra.n~poete , e a.tü,pclo cont r ario , senr1o :ts ta
rifas monos olovarlas do quo as tarifas fl·an
cczas . 

,\.b~•ntlon:wdo o tcreeno das compar<v;v ;,; c 
rllls print:ipio.s, ou vou étnaly::;ae o nndu pr:,io 
qwLl o actua.l Chi l'eroo da RepuLLic.t l an(,:Ju 
miio rla autorizaç-ào quu lhe foi dada no or 
çn.mcmto e m vigor pal'a vcntier ou anendar 
o> bon,; n;:tcio J mc3~. A pulitica do al·r nnda 
mento !'ui "cmpre nesta Camara uma ques
tão fechada p81o Govrn'no; era nrn program
ma geral; c t·a um plano definitivo . 

D«.da a a.utorizac;ã.•J, o G -JVOt'D O :n?cndou 
ulr.im<unentc a~ ost.rarlas do fiwro do nol'te :t 
m na comp:mli ia inglcz~• que proputilta van 
t:cge :\:1 monor·e.> {LS apro,;ent: __ ,dtts por ontro8 
p:·opon unt~!~ ; e o quo ü rnttis- mando11 e n
eampat· outra::: cs u·a.rlas do l'erJ'o pa1·a a e
l 't: IHla!-a;; depois. 

Ül'<t, si o principio cs',a iJc~l r.c ido é quo o 
C:uvm·no não rlo\·e ser industrial, nem üen~ 
admini:;tr :tr e:;tradC~.s de füJ•ro, pwa que 
OIW<tmpal-:ts I 

Encampou-as sómente p[Ll'a an·endar· i 

O SR . Es~n:HALDI:\O B.\:"llJ·:nu -- Sl>men te 
pal'a ent!'egar <toS ,;eu~ aftl indos ., .. 

· · · ":~ o S1c AFFo;.;so Co:::TA.:::..-qtíe o ar t•entl<t-
mcni.o rei to poliL Co1VIpan h ia \Vesfe;·n fo i pro
jtHlicial,quc cllc · ; ' eon:;ul taYa, o~ in &ere~sn.; 
1lo paiz, ]Winci· · ment .l os inw r-es~es tl:1 zono. 
. · :·~ - ' ·1·• ·: ~, ~.-• C"fi"HhS 'l>'J'Pil<i'"[:J..; j ;t fui lil'i -
!lt~;;t~::me .• !~;n~n~~ ct·~~;to" <i l~"~i é na ontr-a 
Casn do Con)!rosm, sem eontestaçào que 
a l•ala,;sc a. minha. eonvicç:n.o . 

Compm-:•ntlo ns pr.,po . .,; tas on1;iio apreson
tcd<k;. Y!)t'itica-:~e tple n m ct comp:1n i1i:.1 t!H 
;wricult n;·e :J tlo Peromnbneo d;u·i:t ao Go
ÚlJ'no. no fi m Je 60 o. nno.< tlo :wrcn,L:tment o, 
v;w t"gons su p:wiot·es ;i~ oll'orec í•la~ p ela co ln
p:tnhi:t in!!loz<t, no V<Üt) !' chJ :·:G .IJOO:OOO$UOIJ. 

!-\ 



106 

~viax, 8r. Pl·e~ itlnntn,eomo ll CloYPt' l1 (1 i"t l,,~· i u · qw' ~o Y•'·l'ttl<'·<l. qnl'. <l l'rnrh ln·nb., •[ tH: o'"'· 
a. eiiS~1 gTantlo t·csponsah ilúlatlü tk (t\t' p l'tt l'il- Oll t ~ ~~1:." du -18\l t:outos, om 18DD dup licou. 
r ido lll1lé1llt t)lJOst a in li_w ioe t l'ois lv m, ::i l'. Prn;; i il •:~ lf;n , s\J q~t:ul tl •> o t·:o-

Fug iu sob o prnt;,:xt;,, ,[e uun ,., :;L pl'<IPO~ t. ; L Y•H ' IlU ti n •t· t' IIe<•>lllfmd o n~:,;a. esi.J ·;u!OL tl t\ 
ül'::t um::t p l'üp•J;-;ta, auonyuM, por is;;o qno. r.•rt·o 0 uu i;r•t;g;d-<1 a, Compa.nh h lngleza, (•. 
(]lWlll a. íit•m;n';L :<O apwt.;nn ta t\1 petlh~tlo 11 q tw essa. enn1p:mltia. toe;~ dP Nitpporl;a t· ns 
an•entlamcnt<l para ~:<i ou p<tt'<L a Pontpa nh i.a dctic ils dtt Paulo Aflim .<o, portplC ~~:~ ont<io 
trne or ga.I1iZ<1S:<e. csbt sm·;i, ontt·,:g-no ;i ~na. diJ't<cçiw ! 

]1,[;1~ o mo t h·o foi ama. rnt.ílid;ulo. fni nmn, g· nm nr•.goeio 11 \ll ii;n do~va.n t,ajofl• l p:n·•• a 
chiC'ana , n ma. ~t tlytiloza. •lUO ll:·w p rol' <tlc\t ·n C< ~IHprt ulti_;). ! 
dca nt.o das praxes h tgio>lal;iv a,; o aümin is- AgoJ·:t , 81'. l 'l'l\t> ldt•.nto. o l!om•;tdo r olaim· 
tl':1.tiva s . Como vo tamos <tqui pt·oj octos qne d:t l'O•'cita IHt de mo pm·mi l; i;il• quo :trln i i i'O, !l 
concotlom fhn)['08, sinão sob ost ;t fórmrt: ;1, .J. <tdlll i t'(' mnitu. o I;wto lia t:ommis.-l;\.o :teooit.at• 
ou <L cump;tnhin, IJllO Ol'ga.niza.r '! '' nm t•.mb. do :-;1• . It·iaPtt \l;w]Htdu . 'Lll'' p t'l>pt,o 

Carcci;1 u lh>nn·n" 1h' g;u•an t ias, !;r;tra.ntlll snppt·imie no actua l. p l'<l,Íed.o •In o t'(,·<t lllt\1! l.o 
c<>m aacitl.ll:J.os, qmtntlll <t<l3 ing lt•zos nàtl ,.,., a :wtnl'it.açtin pat':L o aiTdtHhmon Lo tf<L I•;s. 
oxi;r i ti '! t.nd:t tlo F••L' t'O Cl.t!Hl'<d do Bt•a,r.il.. 

ci'nt:l a:; pütli><se o !) PI'•.'Pl>tl\)lltt• nii" <t.$ ll t' - l \H'g"U nto , St•. l'r u.-;identn, 1) p l:t,II O ti .;,: ;{,!'· 

g;tú a n ~~:. no ea~. ~ tll•. n:i.v t l'l.-:t,.: , 1Lel'i;t '"''t' 1'<-l il tla•n ou i;os d a~ ••dtt·a.da ,.: 1ln l'nl'l'o 1h 1 p:tiz. 
l'l'.it~ itLLl<L a sim JJJ' < Illl t~i; <~., 1' \'i•lO II I,t' lt tl ' il k nàot•r:t. mn p la no goml '( 
Yantl,iu8i::>~inM . · O SH ~ 8 1mwrn·:u.n Cn !w t::A-IJ tH~ nnHHlda.'l 

_\,;sim Sl' YOl'ilh,a, 8 1'. l' I'Ositl•' IltL1, qw· :t 11 SH . . \t•'I•'O:\!i tJ Ctlc\'1'.\. .. - ·.\. q tll\ t'l: vog;t :t 
t lL·~cnlpa; fL•Í um subw rfu.>:iü g l'OSSC'Íl'o. u ma. :t1u.o r·[!.:H:flo da !In lh tt':t n <LI'l't'.ndam c nto •l:ts 
L'seap:t t•JJ'i:t qtto n:'h> cul.n·i:t o Go \' ('I'Ut>. l.í nu- 1·su ·;td:~s dt: l't~t • t ·o. 
g0ci •) t inh<k ;;:itlr Ü':t htt lo Glíl I .on;l!•,•s I' o~-
t~IY!L •• • feito . · 

Entro tanto para tloi'éJhlet· a pt·vp•.l~ t;c , [a 

O :' r:. ::-: I·:HZI·: t>Er.r.n Ct~RI~f;A - · l f:l Ot j li Í 
voco : n:'io <Ll'•.·eitd t'·S.<<t ••nwntl:t . . \ \ rosa j :L i'l'J.: 
a nct:L'''"'t t'i :t roer.illc:t~::'\o. 

0 SH . c\.1' 1' 0:'\:-<0 CüiiTA-Ent.ií.tl V . Ex. ll:ÍO 
acL·oi t a. ~ 

<t t:cni to . 
() SR . . \rro:-;.so Co~T,I.-Si n:io :w cni t:r . t~omo 

cliz, tk<t do p!'i ao GnYct·no a ;wtol'iza•:ii') ptll'a 
<~. l'!'o ll'tlal' as Cc'tl'i~(L t,, d.n 1bn o do lMir.. 

c. >l lllJMI h i a. i ng leza :tn ·ontl:tt:tl'ht. ,[, •n:t li <I. i e 
<la.qut: I!G. J't'giàu, p t' b expluraç<iu cll'. e illt '• l 
n~ il' :tda:;; tlC t'til'l't>, •lizi:L-Sü flll\' L']i.;c õt Y<.tl t i;<L
J ;t Y:t-~e :'c•bre todas as tJIHl':1S. ]Jul'iJUr. <L Cc•m
panlüa T.t \'t' t':•, : ~ mag-n;winlith• lo tltl ;occ:nü:tr 
t:Llll b ,) ll\ no seu Co.)tir.t·a cr.u o <Ll'l'Cll • l <~. : nenru 
d<1 esr; t·aJ a tlc fe.l'l'u P aulo Af(on so •1ll (' ,[à fl,:
flci ts eun<3 tan oGS e cnju,s l'o.~ilLla:s n:'i.o emupen-
;;am as , [e ,;pez~ts . O S i{ . SEJ{ZlcDr:r,r.o CoaJtF:.\-:\at n:·alm••ntt), 

:\I:ts , Sr. Pl'eSüleuto. q n:tn•.LI a feliz C<.IIU- nem p. ~t l i;t :mp]H'i n tir' uma. :tm;or·izac:-àn 'lli é' ' ' 
pconll iLL ancnd1ttar i:t 1[;ts e:>I; l':td : t~ ,[o fm·r .• Gov c(•no c.~t1t u:-ea.ndo delta n .i:í tt :<om ; 1.' de 
dL> lll!l'T.l' t e r ü dn s•mtir ""bi'O "" St' U' hum - m a i ,.: a PnH:nda tio Sr. l r·i n l.\1 1 :\ l :wh:1tlo ~<•·m 
l •l'Li S o po3o •.l <J ~ dc,t:cits 1hL esr. r·;d;1, ]•111 ,((1 .l( a. Jll'Op t·i rt rctbw~,,-. o t·tTada , pol'•[lln lilttntla 
(onso ·! Qu:mtl•) t'tH' enc:lilliJ.'L•b a. 1-:., l;l':L•l:. ::l11ppd mü• o ct,t•t igo .~nppnn •lu <Jl ll\ l'lll \ , , . 

Cente;tl ,\e _l.bgCm~, cnjcL rcnü<L s ... be "lllll lll'e. t'ct'nl'i.:t ' 6 <i EBr.r:td<L tL· Ft'l' L'O t'on ü•:tl tlo 
CL>l\10 t'.tmfi.\';;>;:L o Ju..our :ttlo l 'Oi!LlUl', ele l li · ll[. , H; ·azÜ, qnéln•lo :(i_\ l'l\ t't•L'Í;t ;i,; \':(1.1\Lol<t:( [ \ li l 

que ... cump.~nS,Ll'<.t ~~~ pt'l'ju iZ•JS tl llO ;1, c;>n t- g'•.l1'" I . 
])<:11lhia Y Ü ' i t ' '· t .;r• .Pcloi' dejicits .Ja l'•''do U 81-~. PAUI,A ILuros-~ão !J;,, Olttr·~t . 
Affonso. :i.' primoü':L ú :-;t: t. S t' . PJ·e,;ilc•nt:e, 0 :-:R .. \ FF o:-o;:u Cu,;TA. En t.r1~t" nt 11 , s r . 
SEl p .).L[Cl'á UÍ Zcll' q ue U C;>Jltl'é!,ü1U f;J [ V; LJI G<LJ·, > .~O . -._, __ ..:;;, · Pt···Nidnme. sabn-sc ollkialmcr!ie ipHl o llo-
v;mt:tj.,,; ,,!:o;·;.~·1nt· J <LSJÍlU 1]11!1 e u !llJI<L· 

\ '8J'IlO não C< J;.! Íl,;t m ai;; Üt! r~L' l'ü!l •l:t nHJJHO d;t 
n llUL tor <t tle_ <ti'CM' com ns gr:~,n1 les d, ·ílci l .< E.-:l,r a-d :t de Furr'•> c;,..111,1.at d 11 BI':t.z il ,, l íit l'<'" ' \ 
d<L Paulo V/on <o · m· S" Prv·i lt•nt ' ., 

- · •.• · 1' ~ ' .·'" .. L · • ' ··' '· J · ' , .' ' tctm bem. não cuu- iLL th l'JWam ]J:tt·;',o P do Pa-uto cl ''fOi?So :StJ ~B l''L P n -""'lle ·t • ·Jl.\}1' 11" ·1 · · · "' · · • · · 1• : ·· ~ , . ''"·, • ' · uJ . • t ul• <Ul't ln•.l amcnto ~ll.h'l '.tll ll! l!tn:; ck uufl::ts ,·.s-
<ol'l'en Ll<tt<1!'la , (ltHtn •l·> ;;,:: lt · ·~ ~' l: l'og-;u• t:qn- f . .._, • , .,. · . .... , 'iGLn h . ·w ·n l l•J niz 
bc.m tt e<tt a•l-1 <lt' ierrv ('t•n· · .. th'tt,-': .. ~-i:i'(i~ · :!"· , -~·''·'~---4.., ' ' ' >' ' ' I· · ·· 
cuja ren;·la ,.;,n ~J·oscend~ ~d·~~Jll'l\ ·;[(; 7L~ 1~,; U . ~;I ~ . Jur,r~ DI: ·-.11 . · '-:- ('• . t'<;I:J i:m ·i o · ,]!) 
<L <LH ULI. ~ft nt:',tl'O d;t l•a;t,•_\ll(l;t d t !. ' ·1!1•11·1'<\l ' l iJ . 

\'el'iil~a-."e pcllt> dado.;; forneeitlos p elo o Sn . . l.FF<l:'do Co." ·.,-'.Ia. '; . .,'H' I] UH moí.iv " 
hon rado J'eia Lü l' rl~, Corn missiio d: l, l\eeeit a o novor no niw cnz:::t nm[s . r ·. :c t· r·en.! al ' 
qno ;1 t•enda. b:·ur.;t d:t c ,m t,·rtl r! e .llur;ous , t:m I·;,;tt•ruh •LJ h ô!'l'•l 'c'uni.ml do hl·:J,Zi l ' Prw-
l; dSJ~, !ui rle. '1~0-.e:Jn·~. ~JS , ont l ti\1 .. 3 .subi.·u .. a 0.2-! I \·cn.:;.m·<.L, 11 a t'i.'l\ll!lantcJ·I'.·" nn1 :.rot·:tl , r~•Hilprn-. 
UtliH{h, eu.t [ ,-;,J , d. (,1;4 uu ntu,; , u ill L'ilJ.', "· :1!1·, !tn ndt' lHI<> ~, ,,,[; , .~ :t.' ' ·''",t ·:u l. l~ t il ~ !••t"i'• .> "'"'I"·· 
r:ont,J.S u e m 18\!~) andu11. t ~ ll). ·"'21 .::un lu~ , cl<J ll élll~ , 11 :'í,u nr;t llt1t ]•ÜUJ•j a~":u i; : ,,, J ,J !Jtdu 1 ' " 
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Yt'.J'l!O J;L trni:-~o? O <tt'l'Untl:m1ento nTLo r•.1·:t 
o 1n>vot om ![IH) gyrn,v:L :t. polil;k.a. 1in;uJen'ra. 
do r:ovol'llll 1 

íJ St:. SJ·;zJ :Jll·:r.r.o r:"'"I 'I;:_\.-N:·,o, 1-inn lwt·. 

O St". AFF:);-.;~n Cus'I'A-T'ois o llflvcrno nã.n 
a .. r.:l<tl':tv:t, S\\1111' 1'1' qtw o 1•::-;tall.o não púú.e sm· 
iudus"l;,·i:d, t\ 11:'1o so onca.t'r!cia, st:mpl'l\ em 
torlu:..; os do<:tlllll.\ntu,; u!li<:üns :t, IIO: ·.p:<~i<.l.:.otl.n 
dos é.ll'l't:llrLLJnülll;; '" ! 

Pois" i':"tl'<L<l:t de Fol'l'o C:onr.t'i.ll. nfí.o :tc:LIJ:.t 
do cntt•;n· do IIOVu no t' Pg illton tl•.lS rlr-, fir:its a 
N:l.o C•111l_lll 'Oiinndo" nog:<.ti v :o, d•1 nolJJ'O <lepu? 
ta.do. 

u S1:. iSI :r:zJ·;r>r·:r.r." <'<II :.J:J::.I - 1<:11 W<i•li··'': 
" 1':1el;" !la <' IW:t,rnp:c<; :l,t.> ;d,l;r~ JI Ilia. ;i Jll~t:uss i 
,t;dn de l'<~diiZ[I' ;L l'I'S Jlllll'l;LIJÍii.<l:11111 [ll'oJVI~
niP!ltf: cJ.:1 ;!:I,I':Lllti :J. dn jl.ll'tlS, 1•:>10 t': IJilO ,·, <J 
f:wtn. 

<J Sn. AFvo:-.; .~ , , C:""'T.\-·- U ({11<~ 1j t:xado, 
~~·. l'l't:~i·knte, ,: qr11~ o r_;,,l.t: l'rJU niio JH·e
t.u n<le lll:tis a!'l'r:nd;u· a C<:nlr·:t.l, <lt• Jll <J(.IO qnc 
U :LI'I'i:lltl;Uill'lli.(J.<.(IIl) f:J':L ll pl'i1111Í[)l1J g'l:J';tf do 
Slt:J ]1•Jiitic:t, o pl:i,JJ<J ;o,<so:nf;:Jrl" n l[t,fi.niJ;ivo , 
rlusapp:n·c.·r·n, 1110<1 ifi<:I)II-Sn dt•pois 'lU': litJ':Uil 
lllleatllp<L<las c <ti'I'<JII•la.!:~..; todas a,; r~.<ti':t.fla,; 
tk li :l'l'o du no!'l,t!, e hoje o (;nverllfl nfí.11 1'0 -

g it:c m<1is dn ;,u· t·en alll . \!lf"" e nllt:J.tllpi.t
li'le...:. :\la8. t 'll liJ · uc:~,-lli'J o IJon:·arlo L'l'-bt;ur 
d:t Rue oi l;n, : 11 ene:mtp:_~çiin d:L::; O::lt-rarlas 1Lr• 
Ji• . .J'I'O Llo ll<ll'l.tJ ot•igill<JU·So da. neçu~si<lndc 
qtlll t inli rt u r;ovtll' IJ() "'-' li vrar-...:t• . ._li.Ls ~~·an
de,; ro:;p<J n~:tl>ilida.dc;; '!I te P•Jsa v ;tm suiJl'e o 
Tltc.sul!J'O, pulas !-!·:.u'<Lnli<ts dn juros. 

O Stt. SI·:JtZ"l'Ei.I.II r :oJ:lcl::_\ - Li n '<tt'-S<J, 
11i'10 ; <lirllin tlit•. 

l) SH. _\FFI) :«;~o c .. sT.\- ['ui~ hem,ptH';,;nnto 
~J!OI'i.l. ;w ll·tbl'l.'· lhl['>IJt.·ll.lo, ~,·,a~ i\fili t';tr.l:.t.~ de 
lt~-ITn do norte p<::>:LVitllt so()l'.•" Tlt:·Sütll'u tJ•W 
n .. -)a :!faL•antL·l ·~ 

.'\illl, e Yt)J1 f'l'OVLJ.i-<J. 

O SR. S i·: ItWI,8I.L•) Cnmü :A-:\L.t:;; por ron
tue;t <ii s~c quo <L <ipOr:L•::'<o ~ti ~e rcfet'i:L (t~ 
I~Stl'ali<t> tli:' t'lWl'l) d11 il• ·l'l.l' ~ 

O Srt . AJ7I'ONS() CosTA-M<tidorla.s as cstr·a
u:l.:> de feiTo <lu norte pe~:w:.Lm muito ao 
Tllo<o/11"0 rml'l.1 g;n•anti:J. de j III'OS_ '1. • 

N:'~o . SI' . PJ·e~idontt:, "· du LtlnoeJru, por 
ox:em1,1o, (j.-; tu.va. a. findar o t emp:J d.a ga.mn" 
f;i<J., :ts su;t-; renc.las ct·c.-;cütrn sempl'e, tendo 
se el r.v:L:!o u · s:cld.o rl u IL!lno pa~:;ado u 500 
conl;•Js e entt-ot.anto roi encamJJad.u. tamhem . 
() firn <:J:<t r.l.i11Ji.nuir os enc:tl'gu.-; do The~ouro '1 
Poi:-; ,;i f'() i ü:>.4o '' fim, l'Ol'IJ 110 r, G<!Vül'no nã.r> 
m:\nil:t encarnpa1· :.18 ~~~tr;vlas de r·cet'O do snl, 
e< tjas ga1·rJ,n Lia~ pesam sohr·o o Tltes":H·o '!-

() Stt. SJ·:.I-t:a;"'·:Ll,<J Coi~JÚ:A-:VI:t~ u. :,ntori
Z<t<;.:'w f<li · :.otapla,. V. Ex. 'tuor·ia <JIIO se fizcH->0 
t:wlo lifl u11m vez!-

.\. :wlht·iz:.ç:'w r).-; L:~ <Ün<la etll vigor, e lta 
;ti(; lllil:L CJIU:ll<l:t ffifLllo[a,ntl•J :-;nppf'imil-;.L, 
llllllllld:t 'llll~. r:ntr•utlrJ, 1lo vr: ~nr· rnj~:ita<.h. 

O :SJt . .\Fvo:'\so CoSTA - - :\ií. 1 mo n .lll ::lt:J. 

IJllO se lll'ilt.nnrl<c inicia.r nova,,; tlltCa,mpaçlí~s, 
e offid:dm:·llt I.e so ~alio r1 un ,., Guvcr·no na I) 
r·ogi l.:.t rn:ci .-; de <Ll' J.'r:nrla.r :t Co rttl'<d. 

Tn<lo i ~1:", SI'. Pr·n . .; i<l<:lll;e, mo fu,1. :tcl'ndi
L<•.I' IJIIC: r ] ~:-;g t•:u' :.Ld:t,lllCI It •. > O ((()l'o:I 'nO, llli.lll· 
d:tJJ<liJ il ll• :«,ILIJ-léll' C.,l.l'iJ,dir.S de f,~rt·u 1l•.o lltJJ' i,C, 

;Jigulll:L::l das qnaes tinha.m a:-:: ,~:trn. n J, iaN :t 
lincl;cr, n:to ü;;av:t IJUI;co lrrr.rtitJ nem out1·o 
li 111 :-inào abJ•i.r• nw.r.gr:1n :i. l :.tr·.Q·:t nr;gociat:t 
r1ne "'' r:oJI ."IIlllOU CI J1 Lowlt'e.-; , <t,·olJtill:_tndo
~c. (:Ulll as ·~.:> T.l':trl.:ts l:il<: :t,rnp<L•.l:ts, o eomlnn;:,do 
nog-ocin . 

O S t{. l~ _\r.nti\'o Lott8TO- \'. F:x: . p:u·f;1~ rl:t 
~11ppthÍ<;ã" dn qnn o St· . .José ('nJ'!"' jci f. ,i •1i~
p1;n~ad u da <":•.JlillHÍ ;;Jio? 

O Src. .\ FHJ:-;,.;o CO!:'l',\ - Um<• Ci.t.~:tlirl<t~le, 
Si' . PrnsiduJJI.fi. Uma fatttli<liuln. SJ' . Prr:
·"idome, l'D.t'GCI\ pet·scgJu; nos lt lt.im"s 
1.0IIIJW':' o.; .t:~tadoB do not•to. !Jnntcnt 01·am 
a!'J'entlada;; as su;.ts t::;tra.úa~ de i'el'l''-' ~011l 
a~ [H't ' r.: <utçõe~ ll.;viclas, som quo f uSS<:rn do· 
Yitl:J.ntmJGu aeu.utehtdos üS in ;.orcs.,es d:~ 
[;l,YtJI1l':t d:tqun!L:. z , rn;~; h'•je ')::1100.> pagar 
<L 11111<1 CO!Upi.tllhi:J. LL fjUOIH " 0 li1Clll111JlU 
o m<'llt•>t·;•,mcJHu rlt) P·H' t.o de .l tu·agn:'L, a, 
•pt:tnti;c 1!0 2.0110:00U$, com r) ill•lcmnil.;~r}to <lo 

O St! . .-\n'":->"" CusTA-I) f'acl n t! qtw <J (; ,_ um -:cn·ir;" rtuc ell<L<LiHolut:<I.!IH'nr:··- JJ<lU llll
Vt~I'IIO •Jepoi., fjlll ó :J['l'C:Il1l<JII .' L~ r[t.P IIOI't,e, IIÔ.O ciOil. 0 f'1:. lC .tS~O d:L tt:Jlll;,~t,i . ·~R±t" f •.ol'I.'"S,'t
l'll~[i.:J. mn i.' tl., :.ol' t'<lJHI :nnen J,o da l\:nt !'~LI. uwnt.e in11 tlir' em opca-a<;õcg t'llturao;, tlo motl• ) 
n0in tl:t. enca.mp:u;iJ.O " al'l'endamouto tlo quo <L Uniào devo ,., ,1.,~tr : ·"f: <t fazén' JlUI-os 
out1':1~. 0,mtractos para. melltOl'<t11l<:nto tl:tq ttn}lü 

f) SR . ~ICRZ81JELT.O CnanJ:.).~' r .. · __ " t \·~""n J ·- )'\).1:.0:1), T.U!.llh .:- . • ':ista os~ e !{l':t lld () JlfO.)Ill!.U 

1 - r:r 11 ·111, •··• · ·~ - - - · - - , ccarrt'l'1r.'ttf [ H li o 1 he.;our<J. 
nunr·~ l <L,_,ú ~-1 _;' ./' cnmu p c l'll:.cmb rtcaJlU ten ho :ndl'ln tr' rl.t'.-

0 Stc. AFFI• _,.. ...,·u~TA-:\f<\' o TL1e:;om·o g_•jo tlc que, o m:oi~ lot'I)Yt' posstn•.l, oo
p:tg;t jllt'Oo; 'i'"'• {nu ir.<"c~ollocad:~:> no ;::ui, pela. jam inkiarl:L~ a~ obra_ s rl n mrl.hot•amont..J 
J:tragriii.. ll<_: l.- S. P;~t,tlu"''1. Rio, C~ra_n<ln. pl'l<t ~l•l por·to tln Re•~ili•, -~T<lndr: empol'io 
MtlZ:IJ!l ln nl. • P''' " lltc.r~~L Cltn~tma., pela, comme1·cütl d a <[tWllct I'ng t:lO q tw SOl'<~ en
Sant:t l\l;tl'i<t ao Cl'llgnay, t•tc . t~.o n, lll<ti-: pt'ospct'<L du ll tWG~ · ; i~Ol!1ti pc~·-

n s1:. s1:1:zt-:nr-:J.r.r1 r:,, 1,n 1\\---:\b~ isto [i.1i namhueano altllt'jo ;u·tlentenwnte que o !Wtl-'1 
f••it .• . p:u·;t ditllillJtit· a. J·, ,sponsahilida.dn . b t'l\ 1-c pos~ivol aqnelln }Jr11'to ;:ejn. :JbfH·to <1 
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ft•a.nqui<ttlo a na.v.ios dtt todas as n;wional i- Es';a, lombea.nçn., St:'. Prnsitlentc, fuliz
d:~Ales, rwce$$ivel ao.<~ gt·au<lM tt·;~n:>a.tlantico~ m11nte lt\nthJ':\n~>a.. nã1.1 u·tconh·a hasu solithL 
<lllC lcva6top:tt•a. <tlli riqnc;.;as l~xte:w•··lintt- ~~ . llL'~nnrl<l lllllll:lO, n :~•.> putlet·:i., tLn mndu ;~L
rias, angmentando !:-(t'amlomcntt~ o tto::;;,J gnm s~'' ' Jll'<ttlc;tt la, JIOl'IJIIII :.t sel-o 80I'<i ll1iti:> 
commereio ; como pot·.tambucano IJUO anm a nma t:mtativa tlcs:t~tratla •La tlwm'i<t dt> Lt!Jr, 
sniJ. torra, pat':L <L tpml, ••omotll:;se um illus- cvi,tenciantlo-s.l, m:Li::: uma. vez, quo llt>m 
trepatt•ieio -<lprimt~h·o uasco o ~nl ua Li vl'e todos os gunot'•t:l, put·m:ü~p•·ncioso,; quo ulln . .; 
America))- dnse,in aeolentcmt•ntn o gt·ani!IL' :;!'j;un. t>tllll f>Xt'·OP•:i'io ,[o otll'o '' tl:t prata. 
mclhora.mt•nf.o ; port'•lll to•mo, e tmno eom poolorn eon:ltimi t· lta!<!l sul ídn. " g:ti'iLI11;idtJI'a 
J'nndamonto, quo o no,-e,·no L:tç:~ qnn.Iqtwr JXU'::l. cmis.-:;\o dt~ papd-mon:la ou bilhdtlll "" 
contl'<.~.clo, pot'tlllC, na actna.litlatle, ns,:,~ con- t:III'.' ll llH\·:tdn. 
tt•acto pótle il<~r em res11lb.do intlc\IHJÜZ<t.;.i:it•.> J.:::;.~ :t en t i~ .,:áo :t 'I'' '' :v·;d•• oln rd'nt•it'- lllt:: 
es,~andalo~as eomu esta que u Gonwno j;~ tiOs ,.;OL'i:t tllll:t. nnst' õtL'a.ol:t 1\ntis:<t<l tlt~ pa.pt•l
veiu pedi1·. llhlP,la., inflnin,(o ~nht·t~ u>lt.! ~~ tln:,~va.lo)I'Í-

V. Ex. dnvc cornpt't>homler t:mtuem qn;io za.n lo-o aincta. mais nm nm:t t'•.pnc:t 1l•• o'I'Í!<t !. 
t'tllll.latlttS sã.o :ls minha~ t!uYidas. o}Uáo a l 'I'ilÍ- f) clltf.t'll [ll'•lt lno•!:n, :)t• . l ' n·~itl<liH•>. l.:t.Ji tho!ll l 
~atlo ,~ t~t!tt~ IIWU l.t'llltH'. tplll}ll'l'fil'tt não i.tH', hn,io tf tlS\':tlcJl'ÍZaclo, I' o•::Hn inr.o:t't!.~~:L llliLÍs 
ião t'l'tlo, o lh't!it'e o lllt~lhtll':tiiWllto dtl p•n·ro, p:wtknlat'lllt'nto as l'o~ii:it>.' ti. 1 nn..t.o. ~~ t> as
, ·m• aquelht t!splt•.ntlida dtlttc!P pt·h·:ula. clo.-;~n sw•;u•, p:ti';t o •111al pt•ustl, lia mai;:; f'a.l'i lio l:ulp 
tJo gl'anLlcJ henetido , :t. su,ieir.:u· :t 'Uni:'t-u. :1 tl i\ (ll'<l<'-11 1'<1-1' ll<l\'tH mm·,·n.clos , J',t.;t,t!llc lll·s' 
tãn cnl't•aqnet~itla t:niàtl, am:mhii. a. p:L.~ar a~üm subít· ol :>t>n Jll'<'<;-o. pon'•.Ltll>, n:i:o s,·, ns 
alguma indomnízaçào é&}alld<dt>::f;L. I ·~"tatlos llniolo.h nos vu•l.t•••:lcl Jut•nol·CL' ;Limn-

1<:· P•11' to•.las estas cnu~a~. St•. P1·e::Jitlnnh1, d;ww,;. t•ieos e s•Jiiolos t•onsumidm't'"· c~II IIL •J 
compat•a.ndo o~ orrtl,; r!este ttonwno com a. p•JL'<! IW :t all~" :t, p :·orl Ul'·•:J•l t'.t[ll iL:li t.n.La .. eunw
dnsgeaç.a.da. situação em que so en~>nn&ram as mitla. uo paiz. 1':11':t qn.: n JJ •.lsso a.s-<uC.tt' n ib 
fontes produc~oras th l'i•I!IéZ ~ puulira., qui! t~cHltinue <L dt\W<~ItH·i!.:u·-~t' n do; <t••" pt·•• lu
cu motonlwsempt•o manifll:>To<tdo ::l.tlni, C<llliO etnm:< o lu.·.t•o t!n quo! tdl .· • [il't\l'Í~<tlll pal':t 
um pc;,;simist<t, a rcspeHo do no ::><l L'ntut·u, t'é rrHlll t~ l 'at;io tln tmk1.llw, i ntltJll '<Jl tltlll t<'•
a. coutinnat· a. p •Litic~t sem o•·icn t<Lt,>ão P<t- llH'rHe tlt• auxi!io tln n •Vtli'JJO. ü h:t%a.n11l l[llt> 
~l'iotica., qus iutelizmeni.o 110~ tlomina. v.~ in&üt'L•ss:ttlos :;é t<Jn~t't1l{U~!lll l'ul'lll;molu 

.\.crise l'CJnomica. ao lado d:t l'risu tlna.n- syrtdkatu~ . ,•omo se fez últimamente n:t 
C,IÍ I'O. O.Y<tS>:l.!l<J.tH[O tudo; ;t illllUSLL' i:\. agl'i· ,\.l!eman! t:t p: tl'lt U lll0 Hl1 '1 111!1. 
~la.. a. c.tnna, o c<tCé, o J'umo, o algotli'í.·• e a ~:lo •l·' l'erno;; untrit· nni:> a ~~~JH)r·an<:<t oh> 
oot•t•acha, ttne sii.o os principacs pro:luc~os da üllt'<tlllinhat• com pt•o,·cit•) ••s no,;-;o.; a:::,;tw:~
nos,;a riqueza ao peso <lc extea.ol'(linaeios t•es pan o:-: meJ'<>a•lo:-: ob Etll'OJn, pot·quu a I li, 
emlm.ra~>o~; eis a ::<itunçlio do mnmento! to. l••::l o,; ol h s. 'tttg-rnenh a t.:n! r. llt':t •l•! l.o!>lt•r·-

Pcn:;o, SI'. Pt'<':Üuente, cunYoncic.ln.mentc r :tha e ;:n!J:-: .~tlllllll •;n f'u.IJ•·k•> ,[n a:-:su,·a.,·. X:1 
que o <'<lte é uma cult.m·a. q nc já. dcn enko .\JlonliLnha. a.tt' :; 1 t:•m tlil.:-:,•;Jnlll·i<fo r.an t" a 
JIÚS <L<lllÍJlO quo po,[i::t olat•. j;[ tft•-!1, t'Oill!l :<o' }ll'llo[!ICo;ii-tl tLo-:te ,!!<'lltll'O l!llt' pill'a 1\dlltúl' :1 
diz, LI ~eu cacho e IJllC, attt'. n<l,~n.iti-:<e ;w,-; b:ü~:l tlo.' pt' ,'•:•J:< n n;,,, •lo'.-::tn i lll :tl't 'l ll "" 
gl'antlc.s e noro~ t'<)l1ti'<J3 do pt·odni'Ç'ão, o pl:t;lt•Lclm·.~~. t!C'•le Lx!l/ s,• rl'aliz••ll a 1\l'<>tu::·, ;J 
cal't' cons~itu~ Hlli<L t•ultura. tplo pútle t' tLHYt' ,[!:um ~~·;l!hh~ ::'\'ri<Lio·:~i,, tle J:tltt·io·:w~o·,J t\ t·~ti
scr Cllfl'e nós m;tnr.id,L e melhoratla , P•JL·óu 11a.•.lut'o·s. lllllnnp'•Jlíz:Lndu tudo n ,.,,,h,~n.to 11::1 
j;lnuüj devemos g·astar os no;.:8:lS e:;foJ•ç:os, me(lwl'e, r·e."nlr.a•lo,: . 
empenhar exGea.or,linn.t•ittrucnte as euet·gi:ts A IJI'o,!ncc;l\o é c~Lim:.vh t~nt l.~~N.ií27 ~~~
th na.~·ão par;t dcsem·olvd-a, ceea.lltlo uoYo,; Ilt·htln.,; no pt't'iml•> •ln l~n)O n. l~HI[ "ont.1·a 
p ontos peoduetoees tla, fOI'IllO~iL l ' llbear.oa. 1.7\H.:!.-;}:!, elo IN!1J a 1~1111), t:o11 tando-s.• :~~(o 
Par;t dc~ . .J. Cl'Í~e do t~:l.i'r! nio í'<<lr.~~m o:; t'ah~·ic:ts. (lhll'<Lltl\'i ( ~ h.) 
pla.nos; du tun lado o h<JJll'atlo t·,~lator p ra fJmn:Li,;, S1· . I'J'l1'ille:·rt.". nãol ,~ s•i :t .\!1<·
c,·itar os males dá , ' ltecl:u;iiJ lclltlot·a. :L in- m:wln ~~ :~ Ft•an•;a. •ttt•' tn·otluwm em g-ran•f<o 
tt-oducçii.o dos towTai1tl. •. ,.not· onuo lado I~< L 'l'' ' tntít!:L•k :t ill\&lH'J';tiJ<L 11 o :t:;stw;tr.', ;t Roll!lliL· 
Cl 110111 pe~se qtte O (JOYCi·~. [ 1(! e,\'~8- ill_f\•.ti,r_ ol,i; .,.n_i :o;. <_:.. 1'2';'~\i:!:t _I,~:Ji l tll : Lll i:t, t[ll.O ;t!,,) huiH'.'.IIl i 11_1-
l'>.!C&<l.lllentC no merearlo ([~---,.;5 .. ·:; ·_~ ·""'!f.'ir'7,7l.~ · "'\ o. ,;;nu <'Oit:O:tllll· '· Cll.l ~ 
tLC forç:u• •~ alta. tLC pt'c(:O . inolust d :t :to'!-i!IC<tt'<'ÍI'J: · ' ~-· · • .p .'IH~.; •tn:ür·u a 

H:1 quem penso quo o Governo~, r. Hn:t.n•l<~ ci.neo :tnn•J.~, ji rn·•,d.l\7 , :'11l·:LI llll'.lll·" ·:o m i-
1101' ln.-;c u Yrtlor d<t fli\J•ht<:çi'L, ann u;d, t!e· llliit.·~ ,[l·l kllu.:!l'<ttnrn.-•. ,;. ,;,.:; •. !( qtt·.·· :ts tllil'il' 
YOI'i~ cmi~tü·, hilhete:-; do Tli~;!-JUN ;t _PI'O- ra.lll:ita:-l jl0olt!l~ l /·:·o-luzi~·.:;,; ..,:llilllit: >.~ .. o qu.· 
porçao d;.l. enua.[a Ja. saft•:t a&;~ a qu.tntl:L .tn d:u·:.t IH:u·g-,•111 a uxpcJL't:.ç:tu trt;·:o. o' ll'r.lnl.l'. 
40J.OIJ0:001-;. uilhetc.:; 11110 t ct•bra () l:IU'S•J P:tl'<t Yl~i l•'t!l' t•hL:l.~ eo;ta.> tlíiJi ,·uldar[<.s . ~ 
fnl'çadtJ e corn o~ qn:te; ;;e.t•b pelo:; :lf{dlltc.:l n ~··. 1;.;,,u·iu ol!ln ll:d1il l"di:i ·;, inl;:n·n:wr •• u · i . 
du tionn•n,J colltpt'<Hlo o pt•r.oln<:tu c t'•J\'Cll · :Lfi1n til.', ii'OC:uldtl-~e \':l.ni.a;It:i'ls. ' ' 111\:0Jllilllo:o ,· 

llitlu llCJ:> lJlel't':\dos e::r~t\lllgo~it·•'-~· p:t.l'<t '' ~ ~- t•·all)!•!il'•J ••'I uo~.-;o,; lll'• .tchtr:.l·o~. :r •· · 
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• 
que o paiz tenha creado novas industr)as e 
novas fontes ele producção e riqueza. 

Feitas assim., Sr. Presidente, estas consi
derações com quo procurei demonstrar a no
ceR:üdade quo teni~ o Governo, que -temos 
nós, a Cama.ra, do diminuir, em vista das 
peomessas goveena.mentacs de prosperidade 
e de felicidades futuras, alguns dos nossos 
pesados impostos 'de consumo; analysado 
ligeiramente o escandaloso arrendamento das 
estradas de fel'l'O do norte o o odioso que 
vac nisto:_cncampar o Governo as estradas 
do norte, quando a·'mesma cousa nem se pro
met-te fazer com relação ás do sul; conhecida 
a opinião de que, mais pela iniciativa pri
vada, do que pelos e;timulos do Governo, se 
devo procurar melhorar a producção do café. 
o desenvolver as culturas, tentativa fe
lizmente começada, eu vou concluir. 

Son, de facto, neste momento um pessi
mista. ; . não acredito nos saldog orçamenta-
rios que o Governo annuúçia .. : 

0 SR. SERZEDELLO CoRRÊA - Não basta 
dizet; que não acredita; é preciso provar. 

O SR. AFFONSO CosTA.:_ ... o nem na si-

<1-

O SR. Bmcw FILHO-Cara com relação ao 
pagamento. 

0 SR. AFFONSO COSTA.,- ... e como similia 
similibus ctwantur, as diJiiculdade.:~ no ex
terior curam-se com os apertos no inte
rior o •~ mberia, a. ·ruína do povo, com 
a lepl·a e miseria do impo;:;to. 

Felizmente; Sr. Presidente, na Repu- . 
blica, ha sempre, para os Governos nefa.;-;to.j 
e desgraçados, para os Gover:p.o~:~ que infe
licitam a Nação e a socieUa(lc que re
gem, um termo fatal, em que devem cahir, 
e é nessa esperança fª'gueira que ~:~e con
forta o povo brazileiro, sonhando dias 
melhorei:\ e felize, para si e para a Patria. 
· Tenho concluido. (Muito bem; o o1·adm· d 

c.wnp1·imentado.) 

SESSÃO DE-26 DE SETEMBRO DE 1901 

' ( Yido pag. 382 do presente volumé) 

tuação .prospera e de felicidade,... 0 Sr. Tavares de L:yra- c um-
O SR. BRICio FILHO- ProYar o que? prindo a promessa que fiz no final do voto 
O SR: SERZEDELLO CoRRÊA__:__ Que nãJ em seplra.dJ quo offereci ao parecer ora em 

h a verá saldos orçamentarios. · discussão, venho, Sr. Presidente, · abusar, 

0 SR. BRiciO· FIL.· IH> .,.-- Ah! pJr alguns momentos·, da generosa benevo-
lencia da Cama r a' para expor as razões quo 

. O SR. AFFONSO CosTA_:_ ... que o Governo me levaram a discordar do honratlo relcüor 
nos promette. . .· da Commissão. 
, Ve,jo, no interior, a industria feita, velha e Não p1•ecisJ dem01'ar.-mc longamente na 
crc~tda, <~ industria do café c do assuca·r, tribuna, porque, embora tenha chegado 
lutando com as maiores· difficuldades, 'em a conclusões inteiramente oppostas ás de 
face da crise tormentosa.,... S. Ex., acceitei pm•a o meu e3tudo o mesmo 

o SR. Bruc10 Frtrro - E' medonha r criterio que presidiu ao seu .. 
O relator, resumindo as allegações feitas· 

O SR. AFFONSO CosTA- ... que nos asso- pele) illustre Dr .. Theotonio de Brito, candi-
1Jerba. • dato cJntestante, classificou-as em ires or-

As iml ustrias novas, as fabricas que ·iigora dens, da seguinte maneira : 1 [\, irregulari
vceni nascendo,- asphyxiadus ao peso de im- dades e fl'audês em diversas secções eleito
pos~os ·de consumo, ·umas completal'nente raos, que .invalidam as eleições nella.s re'ali
mortas e outras ameaçadas de morte; o povo, zadas ; 2n., irregularidades nos trabalhos da. 
soffrendo todas essas consequencias, paga junh apuradora, prejudiciaes á valid1.de do 
tributos pelos alimentos que ingere, paga diploma expedido ao Dr. Jo_ão Hosanna.h do 
impostos pesados pelo vestuario com que Olivejra ; 3'\ incompatibilidade do cáncli- . 
cobre o corpo, pelo culçado; pelo chapéo e- dato diplomado, por ter ó mesmo, como ma
o que ê mais, Sr. Presidente ! - até pelos gistrado, exercido, até seis dias antes da. 
remedios, com que procura alliviar as dores eleiç.ão, 0 cargo de procurador geral doEs-
physicas, melhorar a s~ude e manter a -vida! tado do Pará. · · 

o Bra.zil é um p:.ibro enfermo, u.m doente Relativãmente á' expedição do diploma, 
desgraçado, a quem, neste momenéo, o Go· nada direi. Não tenho mesmo necessidade 
verno applica uma formula homreopathica, de fazel-o, desde que o meu voto não reco
nãq a homr.eopathia de Hahneman!l•. porém, nhece mp.ioria ao Dr. Theotonio do Brito, 
a homreopathia baratP, do Sr. M1mstro da hypothese .em que precisaria. entrar na in
Fazenda, c. . . - dagaç~o da validade do diploma para s~ber 

o SR. MALAQUIAS GoNÇALVES-. Protesto; si era ou não o caso dá. applicação do artigo 
é até muito cara. (Riso.) . 46 da lei eleitoral. 
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Sobre a, questão da incompatibilidadc,J>OSJo 
ta.mbem passar em silencio, porque é dou
trina vencedora nestíL Ca.stt que os procura
doreil da ,justi9a üos E::ltados, quando não 
são livremente U.emissivei~, pódem ser suf
J'raga.tlos pa.l'<t os log<tros de Deputados Fe
deraes. Tive até a honra de sc·r o relator 
do primeiro p~Ú'ccer em que 1'oi estuuada 
<tqui esta questão. Em 1894, quando tomei 
assento pela. primeira vez na Ca.niara., fui 
t\ortoado para a segunda Commissão de Ve
rificação de_Foderes, â qual cabia o exame 
da. eleição eifectuad;t no 3° districto de Per
nambuco cem que havia.m sido candidatos 
os Drs. Arminio Tavares e Adelino ele Luna 
Freire, o primeiro de saudosisi:lima meiilo· 
rb. 

O Dr. Luna Freire fundamentava . a sua 
contestação ao diploma conferido ao seucJm
petidor no lac.to de ser elle incompatível, 
por exercer o cargo de procurador geral da 
justiçlt do Estado de Pernambuco. 

Em parecer qu13 então submetti á consi-· 
deração da Camara, tive occasião de estudar 
detidamente o assumptó. Esse parecer fil'mou 
doutrina ; -e, postel'iormente, foi reconhecido 
o meu iUustre o distinctó amigo o Sr. -Julio 
de Mello, que exerce o mesmo cargo em 
'P.ernambuco e- si não estou enganado'"----- o 
nã:o menos illu::;tro Sr. José Euzebio, que OC' 
cLtpava identico logar no Estado · ~do Ma i' a· 
nhão. · - . 

· . Por consequeo.cia, Sr. Presid<mte; só I1le 
vejo forçado a discutir o trabalho da maio· 
ria da Commissão, na pa'cle em que cllo se 
refere peoprialUente ao. pt•ocesso ef~itorál. 

Quando, passa<los os prazos c tra.m1tes re· 
gímentaos, a Commi.ssão::teve de tomar co
llheeimento do voto do honr·ado relator; ve
l'ificou que S. Ex. pr'OJH.J,nha ·a annullação 
das actas das eleições realizadas ein varias 
secções, baseando-se nos seguintes motivos: 
ú·,·egularidarle$ -na c:on.~tihâç{io das mesas ; 
nomeação de escndar.lores estranhos a ellas ; 
falta de reuist?·o de alistamentos; falta de con
(e1·cnâa e concerto das aclrLs; (alta de assigna

segmido nieu modo de ver, nenhum inconve
niente na sua preterição. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO'-- Desde que não 
haja arguição. <à' · 

0 Srt. TAVARES DE LYRA- Sem duvida. 
Quando, porém, Sr. Pr<Hidepte, a eleição 
sotfre duvidas, quando sobre ella podem ser 
feitos juizos desencontraüos, a Commissão de -
Poderes deve· applica1~ com ínfl.exi vel rigor 
as dispasições da lei, porque só assim · po
derá ficar superior á critica e ás censuras, 
só <:~.ssim ·o resultado de seu exame mer.e-
cerá fé. · · 

' 0 SR. ESPER.IDIÃO~Apoiadissimo. 

0 SR. TAVARES DE''LYRA-V. Ex. é toda a 
Camara sabem, St". _Presidente, que poucas 
eleições teem offerecído margem tão larga a 
desen:cori.tro de apreciações co\no a que teve 
logar, a 8 de abril, no primeiro districto do 
Parú. · · 

Conveniente é, portanto, depurai-a de to-
dos os vicios que neUa se- no-t<:~.m. - - . 

. Não me demorarei nó estudo das circum• 
stancias que obrigaram a Commis:são a levar. 
muito tempo na elabol'ação do parecer quo 
sobre ella interpQz. . ' .. · 

Não me referi:i'Eiimesm:o á declar·ação. que,. 
ha. pou.-~o, fez ,da tt~~ bunao m.eu~llustre ãriligo 
o Sr; Arroxellns Galvão, digno representante 
de Al-agôas, porque, qwmd9 o distinctoDepu
tado por Sergipe pediu a destituição da Com-
missão de Poderes... . · ... : .. · . · . 

O SR.. FAÜSTO ·. CaRDoso....:..:. i>ai'<t aquelle ~ 
caso. · 

_O SR: TAVARES :DI>: LYÜ.A- •.. <.ülegando 
que -!3Ila estavà ·peotela.ndo proposit,n.lmcnte 
o parecer relativo 'á eleição do Pa.r<t, tive 
ensejo de demonstrar ·qual á attit'udc que 
sempre mantive no seio delta, assumindo com 
desassombro a parte de respónsn;bilidadc quo, 
porvent.ma, -me podoria. ser imputada,. 

U11t:Sn .. DEPUTADO'- V. Ex. pcrmitta. quo 
lhe digaqne não foi desautor<t!lo. 

tura destas; {'alta t.la. c!Íl)in das a~.~i!Jnat,was O Srt. TAVARI~~ D!~ -1 . .-Yib\-. A Caniara foz 
dos eleitores ; falta de dec/araçr.7o do numero ,ju::;l;i<,~a <.L Comini:-;::áo; c cu não quero voltar 
dos eleito1·es qúe dcia;a,·am de votar ; mu- a este as.~umpto. Logo quo o. i1lustro repL'C
dançrt. dós ediflcios p,·ev:.o.mente designmlos e sentante de Minas, presidente da Commissão 
c1·eaçao de nova.~ secçJies eleito1·aeg. o, ao mesmo tempo, relator lln. cteiçã.o, a.pt·o-

Sr. Presidente, jtí. tenho dito ç_ l'P.ptltido sentou . o sr.n voto, todos os membros da 
por mais de uma. vez, no_scio da. Commissão Commissão pocliram visl;a doiie _para pessoal
e nesta Casa., r1ue acho que, toda:>. as vozes monto fazer nm . estudo minucioso dos pa.
que uma eleição não soífra impugn;.tção, as peis. De o:utro motlo; não pot:I.iam ma.nifes
diversa.s formalidades exigillas pela lei po- tar, com segurança, a sua opinião. A vista. 
dem ser -dispensadas. E:-;sas formalid<1des são coube a mim em primeiro logar. 
neces;->aria.s aperHi.s para a'ISegurar _a livre Toma.ndo por guia o trabalho <lo relator, 

· :inánifestação do voto popular, para quese convenci-me de qne S. Ex. havia sido es
. possa cQnhecer o resul~1.do rea.l do pleito; e, crupulosil, applic;11ldo rigorosamente 'os cri-
desde que ê possível chegar iL verificação da. I terios da lei f\ annullando . todas as a.c. tas em 
verdade independentemente dellas, nã.o ha; I que esta não fôl'a fielmente obser\ra.11a. 
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i\ annulla~·ão das acta.s que não cstãcr não podia-jul~r regular a mudali~!a de edi-
. asstgnadas, ~a_quollas _que não são acompa- freios. · . · . 

nha<las d;.t cop1a do ass1gnaturn.s de eleitores, 0 SR. ARTIIUR LE-liWS_ dá um · aparte. 
das que não cstã.o authenticadas pela confe- · 
rencia e concerto, etc, impõe-se a. quem O SR. TAVARES DE LYRA.---. Diz- a lei eloi-
quer que esteja no proposít:o de não pôr de toral no§ 1° do art. 38. (Lê). Portanto, a .pu
lado, na apuração dit verdade eleitoral, as blicação do edital é que deve preceder de 
il·regularidadBs que possam adulterai-a. oito dias a eleição. ·_ 

Oütro tanto pôde-se · dizet• das actas em . O SR. EsPERIDIÃO 7" E a lei não cons.ente 
que figuram como escrutadores pessoas es- sinão a mudança de edificio e não de logar; 
tranhas á mesa. Diz a lei que a policia do e ahi ha mudança de Iogar. . 
edificio onue so reâlizar a eleição, ·assim 
com~ todas as questões de ordem que forem O SR. ARTHUR ·LEMos -Mudança de edifi-
suscltadas no _ decurso desta, serão rcsol vi. cio é o mesmo que muda.nçi:í; de logar. Esta · _ 
das pelo pra::;idente e pela mesa. Vae mais distincção de V. Ex. é bysantina. -
adeante :-quando trata do · processo eleito- . O SR. TAYAREil .DE LYRA- Repito o c1ue · 
ral, estabelece o modo pratico pelo qual se deu em relação a . Belem. · 
d~ve ser. feita a apüração das chapas rcce- O candidato contestante . allegou que o in
bHlas, dtzendo até quem <levo abril-as, a tendente só mandára. publicar o edital sobre 
quem deve passai-as, por quem devem ser mudanç:1, de ediftcios no dia 3, qunndo a elei
examinadas e as •pessoas que devem tomar çã.o devia eifectuar~se a 8. Provou essa· alie
nota dos nomes e dos votos obtido.; pelos gação, exhibindo Um numero do jornal em . 
c::mdid~0s. Comg adplittir, pois, que, com que foi publicado o edital. · 
protcmçao dos Cidadaos que compõem a os A L-- · p · - ·t 
mesa, seJ·am chamados indivíduos estranhos . R:· . RTHUR EMOS- orque nao rouxe ... o do d1a to ·? . _ · . _ 

. a ella ·para fazer a apuraç-ão das cedulas de~ 
positil.das na urp_a ~ . O SR .. TAVAR;E;S DE l;..YRA- Isto competia 
- I-Ia dous criterios que -a Commissão ac- ao eand1dato diplomado. ~lle é quo tinha o 
ceitou e sobre os quaes me -·devo demorar dever de demonstrar que _a affirmação de seu 
um pouco; Sãó os que se referem -á mu- competidor não era verdadeira. · 
dança · de edificio_::; ·e á. creação de novas A Commissão .é que _rião podi~ despresar _ 
secções eleitoraes. · , · . . uma prova para fctzer obra por umasimples · 

Qua.nto.á mudança d-e edificios, a ··proprüi negação do facto. (Apartes e_protestos,) - . 
lei a autoriza, exigindo sómente qüe para Esclarecido este ponto, preciso referir-me 
isto haja a força maior provada; 0 eu en- a. outt•o, igualmente importante:,-a · creação 
tendo, de accordo com o § 4o do tn·t. go do de nova~ secçêies cl<'itoracs. 
decreto n. 1.542, de 1• lle setembro de 1893, D<i.-se om face da lei n. :35 uma questão, 
qne a palavra olficia.l ue um funcciontti·io sobre u. qua.l ella. não tom nenhum dispositi
iilvcstido de um cargo de nomeação ou do vo expresso e claro. 
eleição prova a força maior. E si não accei- Admittamos que o u.listamonto 1lo munici
t.oi como regular a mudança de edificios feita p~o .A. é de 450 eleitor~s o que o município 6 
pelo intendente de Bolem, foi porque essa d1vuhdo em duas secçoos, uma com 250 olei~ · 
mudança não teve logu.r dentro. do prazo to1•os o out1·a com 200; mas que no anuo se
legal. . - gninte osso alistLunonto eleva-se a 600 eloi· 

- A loi diz que clla se póuc dar; mas a lei torcs. Fica, o presidente da commissão mu- · 
taml1em diz que etln. se 1\~ç:t com oi.to dias, nicipa.l em du vid:L si tleve Cl'Oat' mais uma 

,pelo monos, de antecedoncia. sec~~ão ou angmenl;;u· ptti'<t mais de 250 o nu-
.. . mero do eleitores do cada uma <las já. exil:;~ 

0 SR. ARTÚUH. Ll~MOS-E não foi~' · tentes .. 
- O SR. TAVARES DE LYRA-O oditaJ foi pu- Ora, desde quo não é possivel suppor que 

blicado no di:t 3· de abril e a eleição cffectu- o logisla.dot• tenha. sillo ab.--;urdo c desde qne · 
ou~se a 8 do mH:::mo mez. Consequeutemente, o alistamento eleva-se de modo que a.s sec· 
não medoiou entre a sua publieaçã.o e a rea· çõeg não comporfia.m mais o ,numero dos 
lização da"êfeição o espaço de tempo esti"'" eleitores alistados, sem transgressão do ar
pulado pe!a lei. · - tigo 38 dn.lei, parece-me que não ha irregu-

lari~ade na creação de novas secções. O que . 
O SR. ARTHUR LEMos~Porque o ·contes- a 101 quer e .. manda. é que sejam mantidas 

tante não trouxe o jornal dé lo e sün o de 3 ~ d_urante o triennio legü;lativo as que já. exis-
. 0 SR: TAVÀRJ~S Dl~ LYRA-Não pl'Ocede a ttam. . 

objecç1.o de V. Ex. -ú eontest(),nte pro-vou O Sn.. EsPERIDIÃo-Não ha duvida. Tive~ 
que o edital fôra publicado em 3 do abril e, mos oécasiãu d.e apurar actàs nessas condi"' 
sem a. Com~issão ter prova · em cóntra.rio, ções. 
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0 SR. TAVARES DE LYRA- Perfeitamente. 
Depois da exposição que acabo de fazer, 

indicando os fundamentos sobre os quaes foi 
calcado o parecer, vou procurar demonstrar 
que o meu voto om sepa.rado se concilia 
com os princípios estabelecidos nesse mesmo 
parecer.· · 

A Commissão mandou apurar. (Lê:) 
Eu, pelo meu voto divergente apurei. 

(Lê:) -
. O relator, portanto, julgou boas e validas 
vinte e seis actas e eu quarenta e trez. 

Das actas que a Commissão entendeu es
tarem em condições de ser approvadas, 
apenas duas - a 2"' secçã.o de Vigia e a 3a. 
de Bragança - não me pareceram regu
lares. Sohre as demais, em numero de 
vinte c quatro, estamos inteit·amente de 
accordo. 

Tenho, pois, de mostrar a razão da minha 
divergoncia em relação ás duas de que fallei 
e justificar os motivos polos quaes fui do 
opinião que deviam ser apuradas as deze
nove a mais_que inclui no meu voto. 

E' . o que vou fazet•. 
No resultado do exame cuidadoso que o 

relator fez e que submetteu á apreciação da 
Commissão não era acceito como criterio, 
para a annullação de actas , o facto de não 
haver no final dellas a declaração Eu, Fula-

.. no·; secretar{o, a esc1·evi;. e, excluído esse cri
..., terio, o meu voto era mais ]:'adical dó que o 
· do relator. 

·. S; Ex. opinava pela approvação de 
cincoenta e uma actas e eu pela de qua
renta · o trez. 
· Foi o meu particular amigo,, o Sr. Trin
dade, quem propoz a modificação do primi
tivo estudo do relator, no senti9,o de ser esse 
novo criterio applicado <i.s actas que elle 
considerara revestidas das formalidades 
legae.L 

S. Ex. concordou com o digno represen
tante da Parahyba e fez a modificação pro
posta. Eu, porém, não me conformei com o 
modo de ver deste illustre collega, apesar 
da muita estima e respeito que me me-
rece. · 

A lei refere-se realmente ao secretario da 
mesa, dando-lhe a attribuiç,ão de lavrar a 
acta qua.ndo 1iz, no art. 43, o seguinte: 
(Lê:} 

Mas esta exigencia da lei, tão positiva no 
art. - ~3. sobre a acta da installação, não 
existe absolutamente em relação á acta dos 
trabalhos eleitoraes. Sinão, vejamos: (Lê.) 

Em todas ~s instrucçõe.~ expedidas para ·a 
execução da. ·lei de 26 de janeiro de 1892 c 
das reformas que se lhe seguiram está con
sign~da a. exigenCia para que a acta da in
stallação seja lavrada pelo secretario da 
mesa; e, no emtanto, a respeito da acta 

dÓs trabalhos eleitoraes é . sempre l't)petida 
a expressão : o p1·esidente {a1·à lavmi· a 
acta. 

Afóra a divergcncia a que me a.caho de re
ferir, -só estou em desaccordo com o rclatot· 
na apreciação das actas da 2a. secção de Vigia. 
e 3a. de Bragança. 

Entendo que não podem ser apuradas. 
Em relação a Vigia, o-contestante apre

sentou uma certidão pltssada por um ama
nuense, a 14 de março, declarando quaes os 
mesarics e suppL:mtes eleitos para constituit• 
as mes&s em 1899 e onde deviam funccionar; 
e mais um edital em que o intendente, at
tendendo a que o ex-intendente não. havia 
feito a divisãt do município em secções e a 
designação de editicios, faz essa divisão e 
essa designação. • 

O diplomado exhlbiu uma certidão do se
cretario do Conselho Municipal, declara.ndo 
que a. divisão não foi feita nem pelo conselho 
nem pelo intendente. 

Do estudo desses documentos resultou 
para mim a conyicção de que o melhor ca
minho a · seguir era annullar as acta'3 das 
eleições realizadas em uns ou em outros eJi
ficios; ·mas, si tivesse de approvar a~guma 
das act~s do municipio, certamente não seria. 
a indicada pelo relator, porque nella não se 
diz quantos eleitores deixaram de compa
cer. 

Ora, sem saber-se quantos .eleitores falta
ram, não é possível sommar o numero dos 
eleitores que votaram com o dos que não o 
fizeram para, confrontando o resultado com 
o eleitorad_õ da secção, verficar si elles coin
cidem. 

Além disto, esta fui a razão dn. não appro
vação da acta da vig-esima secção de Belém; 
e, <~dmittida a irregularidade como proce
dente em um ca.so, devemos acccital-a om 
todo.3 os outros. 

Em Bragança houve duplicata nas :1. 11 , 4.•, 
5.11 , 7.a, 8.11 o 9.1\ socçõos. 

O meio pelo qual foi feita es::;a duplica,ta ó 
original. 

A lei permitte que a mesa po:'lsa ser 
organizada desde que comparece, pelo me· 
nos, um de seus membros. 

N es ~a hypothese, esse chamar<'L dous e lei to
res e os tres elegerão mais .dous cidadãos 
para completarem-n'a . 

. Figura, de facto, nas duplicatas um _me
sario que chama . dous eleitores, elegendo 
f'Om estes mais dous que completam a ,mesa; 
mas, em todas ellas, esse mesario dá parte 
de doente antes de ultimada a sua installa
ção, sendo convidado um eleitor para sub· 
stituil-o. -

éonsequencia: a mesa fica organizada 
por cinco eleitores;'4os quaes nenhum -é me
sa.rio ou supplente. 
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• 
Não só P9; essa. ir.Peg1llaridade na or- Deste modo ü que. S. Ex> proci:ideri~ col;e-' · 

ganização das mesas, como porque as clei- rentement.e. 
çõas presididas po1• ella.s efi'ectua.ram-se em As acta.s _da 5", 6a. e 7"' secções do Curnçá.-. 
logares dilferentcs dos pL'cvia.mento d.esi- são null_as, diz S. Ex:; porque as copias (las 
gna.dos, despresei todas as duplicatas, con- assignaturas não estão conferidas e concer
cordando, as.~im;.com a opinião do relator, tadas. Não é verdadeira , a affi.rmação: o--
unica, a _meu ver, sustentavel. exame das actas prova'o contrario. . . 

Fiz, porém, excepção da acta da 3a. sec'ção, Sobre ·a. acta. da 3& s~ção, p:)l•ém, S. Ex. 
porquenesta não se declara o edificio em que tem rasãj. A . censura é · procedente. E 
se realisou a eleição para podee ser obser- si eu mandei approval-a foi porque, tendo 

- vada a disposição do artigo 44, § 7°. -- sido a. cleiçã.o feita perante um fiscal apre- -
. Diz a acta. (Lê:) · . - sentado pelo Dr. Theotonio de Britto, e3se 
m·a, (lesde que ha duplicata e divergencia fiscal não protestou contt·a o result~do da 

sobre o editicio, em que deve ter· logar a votação obtida pelo~ dou) candidatos, o (file 
eleição, a expressão vaga e ambígua de q_ue demonstra que o resultado corresponde <1 
se serve a acta não basta para justificar a verda(le. · 
preferenéia legal. , : Estou ainda nes'Je particular d~accordo 

Pel9 parecer, o resultado obtido pelos càn- com as idéa.s que sempre defendi : desde 
didatos é o seguinte: Dt•. Theotonio de Br•Ht.o que . a acta consigo~, . sem· contestação de 
1..570 votos; De. Hostnna.h 959. quom quer que seja, o resultado rea-l do plei,.._ 

Pelo meu voto,é este: De. Hosanna.h 2.087; to,deve ser appeova.da. · - , 
Dr~ 'Theotonio de Britto 1.659. Poderia, Sr. Presiden~e, alo]lgar-me no 

Explicados, Sr. Presidente, os motivos estudo de todas as actas a. que se refere a 
porque não subscrevi o tralJalho da · Com- lettra b da primeira conclusão do voto do 
missão; resta-me accentual', ligeiramente, as Sr. Arroxellas GaJvão. Como,' porém, nesta . 
razões porque_não sutfraguei a opinião do parte, a maioria da commissão está de pm·~ 
honrado .represenhnte de Alagôas, que me feito accordo commigo-, julgando q_uc ellas 
precedeu na tribuna. .. .. . . não podem ser approvada.s, deixo ao illus-

0 illustreDeputado affi.rinou que a Com- trado relator á. tarefa -de estudai-as. 
missão fóra irrcoherente c illogica,acceita-ndo, Pei1so que, com o que tenho · dito, me 
em alguns casos, actas que não .:e~tavam acho dispensado de entrar em mais largas 
confct'ida.s e concertadas e em outros, actas consilleraçõcs sobre a .eleição do lo districto, · 
que não declaravam ó numeró de eleitot•cs -do Estadõ-do1Pal'á.. . ·.. . . . · 
quo deixaram de comparecer. · . . _ _Entrego ásabedol'ia da Camara a soluçã.() 
_ 'IIJão ha. nenhuma acta das quo. a Commis~~ da questão; tendo a intima convicção de 

são manda approvar que iocorl'a na primeira que no cumprirriento do meu dever . prq~ 
censura. Quantoâ segunda, existe a da 2" cureio mais pos.3ivel approximar-me da fiel 
secção do· Vigia', eomo mostrei. ·· . e rigorosa observp.ncia dos princípios esta~ 

No voto do S. Ex:. é que se notam contra- belecidos pela-lei para garantir o . direito 
dicções. As actas constantes da .Iettra b ila de voto. . · . 
sua primeira conclusãp não podem ser ap· O SR. A&TliUR LEMos---' Perfeitamente; 
provadas. . _ . ;. · . . com a maxima isenção. 

Na 4M secçao de Cametâ, por exemplo, ha _ . 
a mesma irregularidade que apóni;ei ~na 3.. P SR. TAVAR~s DE LYRA.- DeiX.O. osta 
de Bragança.; e na 15" a somma·. donmnero tribuna, Sr. Pro~r4.ente,,lovando .do d~bate 
dos eleitores que votaram o dóa que faltaram o .P~sar de ter s1.do obrJg~do a. d1Verg1r . do 
não coincide com o eleitorado da secção. dts~mcto .relator, co~ quom I~antonho as 
Este ultimo fundamento serviu a S. Ex. para ma._1s capt1vantos relaçoes do· am1zado •.. 
aconselhar a. annullação de outras actas do O SR. .&sPIRIPIÃo ___,Quo mo honram 
mesmo município. - mui to. 

Eis O que diz a acta. (Lê.) 0 SR. TAVARES DE LYRA-.. _. O a cuja . 
~aturalmente isto escapou a. S. Ex.,que não comp_otencia, brilhantemente comprovada 

podia. ter o intuito de apurar uma ·acta nulla no pm·ecer em discussão, rondo ·as minhis 
cujo resultado só aproveitava ao c~ndidato mais . sinceras homenagens. (Mu.ito · . bem;: 
contestante. · · 

Em relação a Bragança, diz S. Ex .. (L8.) mtfito bem. O orador é cumpl'imentado.) -
. -Não · adeant-a uma pala v r& sobre o exame 

que deve t9r ~eito dessa duplicata. 
: -.Sobre Vigia·, diz. (Lê.) ·.··· · 

Por que não applicOJl S. Ex. ao pt•imeiro 
município o mesmo criterio em que se ba~ 
. sei ou para julgar a.s actas do segundo ? 

Ca.ro.~r:r. V ol. 'V 

c 
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~' .·.· .. :~ ~.;,·. ·-.:tp;:;.<;.~,~·. 
., S~S~'Ó DJiJ 20 DE SETEMBRO DE 1901 

( Yiuc pag. 203 do presente volume) _ 

O Sr. Serzedello Corrêil 
(attençcio) ·não vem fazer um discur.3o: vem 

· apenas em modesta conversa r;;sponder ás 
· :observações e criticifs . formulJ.das por dis
~ tinctos collegas ao pr·ojecto de orçamento e 
. ao parecer dado ás emendas'aprosentadas. 

Cpmeçará pelJ seu amigo Deputado por 
Pernambuco, o . Sr. Cornelio da Fónseca. 
Agradecendo-lhe os lisongJil'os . conceitos 
que emittiu sobrl3 o seu· trabalho, dirá que 
S. Ex não tem razão em suas restricções. 

A primeira referiu-sen.o receio de que a 
. receita não cubra a despeza.. _ _o orador res

ponderá que as verbas foram orçadas com 
pessimismo e que. mesmo assim, · a receita 
proposta é superior a.o pro,jecto de de.-;pez<1 

' do Governo, pt>ojecto que a Commissão r-e
duzirá, pois não pollemo.) ainda, e não do
vemos abancl.onat' o regimen das economias. 

A receita votada o anno passado ostá. 
sendo confirmada no cor1•ente exorcicio pela 
receita effoctiv:uncnte arrecadada, o as re
ceitas a·r·rocadadas no anuo do 1900 c em 
1899 não ditferiram si não em quantia insigni
ficante dos calculos da Comnü.~sã.o. 

Segnn<lo:~Não roi tornad:i. para cada rubrica 
a. média doi! tl'es ultimos .. annos.» O relator 
tomo'ú para as r~ brica.s em q úe isso Cl'a pos
sivol a mt~dia dos tres ultimos annos, para 
outras a média dos cinco ultimos annos, e só 
se ara.stou disso quand'o essa média podia 
conduZir a erros grave3. · 

A média só é vor:.dadeira quando tornada 
entre algarjsrnos que nãa divergem muito 
entre si, e quando J!ão se tonha alterado o 
rogimen do tribut~ção. Ora, para a impor
tação, para a. renda do consumo, para o 
sollo, para. os Correios, pa1'a os Telegraphos, 
para a. Central, isto não tem ..acontecido ; 
dahi o compttrar a média obtiila com tt re
coita U.I'recadada. no ultimo oxorcicio e au
gmental·a ou diminuil-a de alguma cousa, 
que na phrasa de Léon Say, deve dar are
ceita provavel do · futuro exercicio. 

Terceiro: «Não está. incluída. na receita a 
renda dos lazaretos.» O orador estudou neste 
orçamento, corno no orçamento pa~sado, todas 
as verbas da receita ; fez estudo minucioso, 
Çorno ,nunca se fez, e compendiou aprecia
ções referentes a um largo numero de annos. 
· A .renda dos lazare ~os é porém· eventual: 
existe em úns annos e em outros não existe, 
e dahi não poller com;tituir rubrica perma-
nen-te. . . 

J~s:::a renda entra. na. categol'ia das rendas 
·eventuaes, e o· orçamento consign::t essas 
verbas, já. quando são em ouro, já. quando 
sª-~ cín p ~pet. 

'~ 
( 

O segundo Ol'ador que se occupou do pro
jecto ioi o seu nobre collega Se. Affonso 
Costa, Deputarlo por Pernambuco. 

Deixa de . lado . a~ largas considerações 
sobl'e asdoutrinas de Que:may, Adam Smith 
e sobre ser ou não a economia politica uma 
sciencia. O assumpto interessa pouco ao 
orçamento. 

Dei:<a de lado ainda. as opiniões de S. Ex • 
condemnando o f~tnding. Essas não . teem 
opportunidade. O fundíng viveu e já. morreu 
e o necrologio parece-lhe tardio. 

Dirá apenas que S. Ex. acha que a grande 
causa dn. nossa rui na foram as emissões. 
S. Ex. condernnon a.ssim toclos os governos 
que emittiram, e jns ~itic;)u, como opposicio
nista qué é, a pol itica. tinancéira do actnal 
Gove!'no, que não omittiu e que procurou 
corrigir o erro das emissões, resgatando pa· 
pel-moeda.. s. Ex. disse ·ainda ·que a divida, 
conforme o parecer do relator, havia sido 
elevada de 44 ú:J.ilhõcs sterlinos a 49 milhões. 
Não ha tal, o que . o relator disse ê_ que a 
di vida extsrna é pL'esentemento de cerca de 
44 milhões, elevarido-se ·de pouco mais · de 
5 milhões, quando, no cmtanto, aernissão_·d0 
(unding fôra de S 8.612.000 e isso porque o 
Governo resgatá.ra mais de 3 milhões de em., 
prestimos externos anteriores. E' certo que 
houve o augmento de cerca de 5 milhões, 
mas e3ile auginento foi ·compen:'la.do pela re
til•ada de 115 mil contos ·de papel-moeda, 
pela optenção de saldos orçamentarios, por 
2 milhões sterlinos accurnu1ados · pelo paga
mento dos deficits anteriores, sendo o de 1894 
de cêrca de 102 mil contos e o de 1898 de 
mais de 89 mil contos. S. Ex: disse ainda que 
não ha recursos para pagarn~nto dos juros 
da. divida. · · 

Calculando esses - juros . em 5 milhões, 
acha apenas_que a quota de importação dará 
cerca, do 2 milhões. S .. Ex. uquivocou-se pro
funda.rnen te. 

Augmentou as nossas responsabilidades, 
quo não são de cinco milhões, e tomou por 
base da renda de importação 123.000:000$, 
isto é, parte de importação, apenas a parte 
eobl'ada em papel, renda essa. que pouco su
perior é ás rendas aduaneiras totaes de San
tos e Capital Federal. O relator no calculo 
da importação foi pessimista : tomou õ-mi
nimo possivel, tomou quantia meno1• do que 
aquella obtida em todos os annos anteriores, 
e mesmo assim os 25 °/o ouro cobrem as 
despezas no oderior e deram não pequena 
sobra~ 

S. Ex. disso ainda que não acredita nos 
salllos existentes. Mas a questão aqui é de 
crença demonstra vel, e S; Ex. , não fez essa 
demonstração. 
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· O terceiro orador f'oi o seu digno amigo _Quanto ao art. 8°, pensa que 1,1ão p·óde ser 
Deputado pelo· Espírito Santo, Sr. Galdino supprimido. A redacção que tem ~oje é 
Lo reto. restricta e não perrn.itte abusos, vem de 
"'S. Ex. discorreu longamente sobre a si- longa. data nos orçamentos, e a sua suppres
tuação em que ficaram os Estados na partilha são importaria em fazer cessar variqs 
das rendi~S. O orador não pode acompanhal-o dispositivos que estão em vigor e que se · 
nessa digressão.. Entran<.l'), porém, no or- referei11 á .fiscalização,. o que tudo traria.. 
çamento, S. Ex. censur<t os saldos que tlão grande perturbação á boa marcha do ser
os Cot•rcios e os Telegraphos. · · viço publico. O seu collega deixou-se impres-

·0 orador pensa que os saldos são pref(3ri- sionar pelos algarismos apresentados polo 
· d fi · · d f: Sr. ·Deputado Affonso Costa e sem razão, pois 

VClS aos e zczts, e qu(l, se e acto esses mo- OS al!!:arismos•do ·parecer ·do -relator são . 
nopolios que exercem os Estados não devem ~ 
ser convertidos com desvantagem 8 explora- os vét•dadoiros, são reaes e revelam com a. ·· 
ção da_ sociedade em lar&:asfon_tes de receita ____ , maior verdade é. exactidão a situação \lo 

v Thesouro e de todas as fon tea de receita. 
nem por isso podíamos e devíamos _ mantêl- Não argumentou 0 nem creou phantasia, 
os com os deficits avultadissimos que annu- mas. não póde· irnnedir que_ seus colle&:a.':! tra-almcnte davam. ·· · . · .1: ~ 

gam para a C amara _ algarismos inverídicos, 
S. Ex., achou que .existindo ·_ a I'ubrica pois que não foram colhidos em fontes otli-

« a.rrandamentas e aforamentos de propríos ciaes ou em fontes que mereçam cred.itos,. 
m1.cionaes » tendo destino especial não devia pará contestar as conclusões a que chegou. 
httvcr as rubriCas << renda de proprios nacio- o quinto orador foi o seu collega. Affonso · 
naes e fõros », S. Ex. rião tem razão, pois Costn., que voltou a occupar·se do a.ssum- · 
trata-se de renda.s diversas. A renda de pro- pto. Critica em primeiro logar a política. 
prios nacionaes como a de fóros de terrenos financeira do Governo, que o orador tem 
da. União são. rendas que de longa data exis- defendido, achando que o Governo se preoc
tem no orçamento, são receita .patrimonial cupa com o . augmento. da importação e com 
de caracter mais ou menos estavel, ao passo 0 intuito de matar as industrias, e logo 
que as rubricas aforamentos e arranda- adeante censura-o pelos impostos pesados. e. 
mentos com destino especial refl3rem-se aos pelos 20°/

0 
our~ na. importação! I . 

aforamentos e arrendamentos que o Go.verno Interessante, pois, es&a visão· dupla e . 
foi autorirzado a fazer em dispositivos ex- contradictoria do nobre Deputado 11 como 
prcssos tla roccih. h<l. pequenos saldos no orçamento, S. Ex. 

T1•atouS. Ex:. da opuração do resgate das acha que se devem já. diminuir os impostos 
estradas; mas o ort.ulol' não apanhou bem a. c não quer ver que esses saldos são neces
oi.J,ioeçã.o quo rui tcita ao que diz om seu sarios para continuar o resgate e fortalecer 
P<HCCOl' . O qun o~ r.ú. uhi é cl;u·o. As garan- 0 fundo de garantia, afim de c\)ntinuarmos 
tias do jut•o::; pat•u as duas ostr·adas impor- a melhorar .o valor da moeda e consolidar- · 
tavam om .~ 200.000. Com o resgate oa se a situação tina.nceira. Em segundo logar 
.im·ol:l dos titulos emittülos importam orn di:i s. Ex: 
i: 150.000. Ha uma ocon01nia de ~ 50.000 
•~nnwws, <t quo deve reunir-se .0 ql.lo dovum . (<0 , Poder Executivo allirma que ,pão ca.-

roco mais do pedir novos sacrificios ao povo, 
rondor liquido as dua:-; estradas ou as quotas nom ha. neccs~idadc do augmentar impostos, 
do arrendamento, se forem arrendadas. entretanto a Commissão propõe 0 augmento 
Calcula. isso em cerca de ~ 35.000, donde do imposto sobre 0 fumo.» 
chegou a cifra de -~ 85.000 como vantagem 
óu economia para.o E:;tado. o quarto oradot• Não é exacto. O orçamento diminue o im-
fui o seu amigo Sr. Lagden, a quem agr~:.. posto sobre o fumo. S. Ex. equivocou-se. 
dece os elevados conceitos omittidos sobre o li~m tereeiro logar; quando tratou dos ar-
seu trabalho. Nã.o lhe foi possi"veldarpare- rendamentos das estradas de ferro descob::'!-:! .. 
car . favoravel á (~menda de S. Ex. sobre erroneamente que no art. 8° é renovada 
isenção de d.ireitos ao ma.terialdos institutos essa autorização. O orador expõe para as 
proft;sionaes do Districto: Federal: lo pela tres estra.d:ts as vantagens do resgate e · 
extensão da medida que dar-ia. logal' a que como os algai·ismos não foram contestados o · 
outras muitas municipalidades . pedissem o não podem sel-o, pois as vantagens são in
mesmo favor; 2° porque a Commissão não discutíveis, não entra no assumpto que não 
teve solicitação do Prefeito, nem dos dire- é pertinente ao actual orça,mento. O mesmo 
ctores desses estabelecimentos e .não póde diz em relação á larga dissertação d~ S. Ex. 
a.valiar quaos a,s suas necessidades; 3° por- sobre a doutrina. controversa das vanta
quo em dous exei"cicios concedeu esse favor gens da. ex:plSraç:lo das estradas pelo Estado. 
a um desses institutos que não aproveitou Por ultimo, no resumo do discurso de S. Ex. 
até hoje. lê: 
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«Estuda o plano do relator no sentido de ta-se a dizer que' suas opiniões $ão as que os 
evitar a. especulaç,ão na. vendt~ do café, a tribunaes teem_consagrado emseus arestos e 
adopção dos leilões publicos, dos warrants e sentenças. · 
a derrama de bilhetes de curso forçado, Si· .. são falsas, na ·opinião de s. Ex., ó" 

· enüttidos pelo. Thesouro, na proporção da orador declara que prefere estn,r com a dou
safra, bilhetes que seriam empregados pelo trina sempre affiemada. pela ~nagistratura 
Governo na compra de café. Entende que superior do paiz, que decide,· é verdade em 
ess<L emissão sel'ia fatal, pois viria aggravar espeeie, m.as gue ne:m por isso deixa de fazer 
ainda mais a crise o a posição do ThesrrurO.» l~i para os crsos identicos, ao I}lenos para 

Não sabe c1ue derrama do hilllet;es de curso os Governo.~ honestos .e· sérios. Nada mais 
forçado é essa, salvo si S. Ex. acha que o accroscenta porque escreveu longamente em 
wM·rant ó bilhete de curso forçado. No seu sen parecer e não acredita. que· seriamente 
longo pa1·cccr nada se encontr~ que auto- possa. haver contestação valida a. doutrina 
rize S. Ex. a emi ttir semelhante proposiÇão. tãó clara e precisa, especialmente quando se 
O que está ahi dito pelo nobre Deputado é, medita no perigo que vamos correndo nesta 
pois, uma phantazia. · · balburdb chineza, de impostos quo certo~ 

O sexto orador foi o seu distincto collega Estados e certos municipios vão creando. 
de S. Paulo Dr. Azevedo Marques, que veiu S. Ex. referiu-se no :fim á questão do resgate 
sustentar sua emenda isentando do imposto das estrada.s.· · , 
os vencimentos de juizes locaes. S. Ex. en- O que o orador diz .em seu parecer é 
trou ·em larga explanação para demonstrar claro. As garantias para as duas estradas 

·~ que esses juizes pertencem á justiça federal, custaram nos ultiriws annos ~ 200.000 an
e não á estadual, e que por isso os seus ven- nuaes.Peloresgate a despeza,éde -~ 150.000 
cimentos não podem ser diminuídos. por anno. Ha. uma economia de~ 50.000, a 

Acceita, para argumentar, a doutrina de que se deve addicionar a. quota do arren-
S. Ex., mas o orador affirma que o imposto, damento_. . , . · , 
embora reduza o vencimento, não é uma di· Não à conhecendo quando escreveu o seu 
minuição no sentido e no intuito a que'se ·parecer, o orador a considerou uma funcção 
·refere o artigo constitucional. · da renda bruta, porque neste rogimen as 

A diminuição tem certo caracter do per- economias nas despezas deveriam .ser ·razoa
:inanencia, produz todos os e1feitos, já para a ve1s, pois o lucro dó ar:vendatario estava 
aposentadoria, já para licenças, ao passo qüe na renda l_iquida. · . · · ' 
o imposto é annuo. , Most1•a o desenvolvimento ua renda bt•uta. 

Não se' comprchcnde uma classe de func- e calcula o crescimento médio dessa. renda 
Cionarios cujos vencimQiltos são relativa- nos futm·os 10 annôs, e dahi chegou á con
mentc avultados, que se ·snbtraia á acção do clusjío de que uma. poder·â dt~r cerca de 
impo::;1;o que reeaho sobre os· vencimentos r, 24.000 e üc. outra a -~ 11.000, .·o que reu
tlo todos os out:ros funccionarios-; nido ás 5?, 50.000 .de economia. dão ao The
. O íml)Os1;o sobro vencimentos par<\ os quo som·o a vantagem dé ~ 85 .. 000. , · · 
po:-;suem apnna.s essa. 11enda é uma especie Vom S. Ex. e diz : «er1·astes, destes de 
âo imposto soht'e renda, e como tal.é assim mais, porque no regimen das garantias essa 
considerado na. Inglaterra om. uma da's ce- rentla b1•utà tambem crescia e . devia dimi
dulas do ,:ncome-táw o na Ita.lia. O argumento nuir a garantia.» · 
de que esse imposto poderia ser elevado de Mas esquece S. Ex. que a garantia era 
modo a reduzir de metade os referidos ven- uma func.ção da renda· liquida e que essa. 
cimentos, prova de mais, porque é absurdo renda, no decurso do r~i:m~n das garantias, 
e o absurdo não se devo suppor· na lei e no quási nunca existiu, apeza;r. de para todas 
espírito do legislador. Continúa, pois, a as'estradas ter crescido a renda. bruta . .Má 
pcnsa.I' que esse imposto do:vo incidil; sobre fiscalizàção, _ àbusos Jlelas companhias. não 
todo;i'os ·~.:Jcimento::;, aíuda mesmo· sol.Jre indaga o orador e apenas c_onstata o fact?. 
os dos juizes . federaes, conselheiros dO Si ·continuassernos .·nesse· regimen, nalfa 
Guerra, Deputados, otc. ,_ . . . nos autoriza a pensar que _a renda liquida 
. Osetimo or<tdor o nobre Deputado pelo Es- augmentasse de _niodo a. di:r.ninuir as respon

ph~ito Santo, o Sr. Dr. Galdino Loreto. sabilidades das garantias. 
_ S. Ex. voltou a '9-iscutir a. receita. ·Depois Por fim,· S.· Ex. estranha que não. fi. 

de rapida explanação sobre a situação dos gura no p~'ojecto a qüo~a dos arrendamentos. 
Estados com a posso .do imposto de expor- O orador não a consignou porque a opera
tação, assumpto que dir"ecta.mente não inte- ção não estava ultimada, corno não está 
ressa o projecto ·de. receita, .s. Ex. fez a. ainda, para todas. as estradas, e não podia 
critica das idêas do relator sobre discrimi- crear tantasiàs. 
·nação <le rendas. Como nada está escripto Deve, porém, pondora.r que essas quotas 
no pro.ieito de lei a respei~o, o orador limi- não irão para a ruhrica n. que S. Ex. se re-
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feriu,_senão para. as estradas que oram--do. e o orador se impoz o dcvm· do tratar ape-, 
Governo e foram arrendadas. Para as cstra- nas de matcrh orçamentaria. 
das que tinham garantia e foram encaro- O nono orador foi o seu ve!leJ·a.nd.o collega 
pada.s, alei detorm:nou que fo<sem as quotas do Commissão o Sr. Francisco Veiga a quom 
para uma caixa de resgate dos títulos emit- o anno passado, em momento de enterneci
tidos em substituição das garantias. Será mento ao despe lir·se para o Párá, fez con
p~·ociso crea1· rubrica. especial, que o or .dor ces.sã.o rcduzin.do o imposto sobre o fumo e 
não· poderia fazer som ter f"ido ultimada a a quem e_;te anno, cheio de alegria por 
op~raçào- e poder prevel' a importancia d'~S vel-o nos trabalhos da Camara, sente não · 
quotas de arrendamento. . p;:,de1' ser agradavel, S. Ex. veio justificaé 

· Parece que isso é claro e que o seu collega as suas re.;tl'icções como l!nl ·víctorioso affir~ 
comprehend~irâ. que não teve razão, em cen- mando que tinha de seu lado ;lo opinião :do 
sura.r o Governo, e menos na cxigencia. que honrado Ministro do Fazenda. Mas isso 
fez ao obscur.o_ relator, du. razão porque não não é exacto. O Ministro e cJm o Ministro 
consignou no orçamento as quotas de arren- o Governo estão com o relatot•. Primeiro 
damento. Não basta censurar; é preciso tor S. Ex. acceitou a emenda que dá competen
razão na crítica ou na censura. ·cia aos Estados pa.ra. · arre<'-~~ar os bens .de 

E' já que se refere ao discur .. :o do nobre ausentes e defuntos. O orador confessa que 
Deputado, dirá que os apartes que dou e nã.o ha artigo expressJ na Con:!tituiÇã.o quo· 
foram tomados pelos tachygraphos estão dê essa. competencia á União; mas o art. 64 
eivados de dispa.rJ.tes e ábsur~os. O seu col- em _que se -apoiam os que a querem dar 
lega publicou o seu discurso com a nota «não aos Estados, a . isto não se presta.· Ello 
foi revisto pelo orador»;-mas quem o ler fa- refere-se a torras devolutas, isto é, 
cilmente verificará.que orefator da re;eita a terras que na occasião da promulgação do 
não poderia (_).ar apartes sem· grammatica, pacto fundamental não tinham donó e nin
muitas vezes sem exprimiram idéa alguma., guem dirá. que _o:> bensde ausentes e defuntos, 
outr~~- vezes idéas ·contrarias"·âs que tem que pertencem· a terceiros, mesmo quando 
sempre sustentaqo e ás vezes sem liga-;-ã.o c .. msistam-em.terras, sejam comparaveis a 
alguma .ao assumpto de que tratava o terras devolutas. O relator siutentou em seu 
orador. parecer á doútrina. ·que ós Governqs da Re" 

O oitavo- oràdo.r fôi-Osou amigo c antigo publica. toem su;tentado, o .que este proprio 
companheiro dos banoos e:;Mlares,. o Sr. Ro- Govern9 afilrmou em acto á Delegacia de 
dolpho Paixão. · Minas. 

S. Ex, é rim admirador dos bsnoficos resúl· No caso de estrangeiL·os, mcswo quando 
tados obtidos pela politica. ftnancoim do não haja trata!los internacionaes, caso já 
actua.LGoverno, mas no emta.nto S. Ex. con- decidido polo.l tt•ibunaes, a arrecadação deve· 
fessa-se _ cont•·ario aõ msgate do papol- ser foita pola Justiça FederaL, pois as reela
moeJa, base da politica financeira do Go- maçõJs pa.t·tirão do consules o de Legações,
verno, e ao qual o emincnto .Ministro da que· diroctamentc só so entendem om assum· 
Fazenda attríblfe todos esses beneticos resul- pto do cat•actor dessa_ ordem com o Governo 
hdos a que se refere S. Ex. Federal, por intormedio do Ministro do 

O. orador não" se occupará mais 'da. 'qt'·'}S- Exterior. Si a. Camara. porém, entender que 
tão doutrinaria .. Já discutiu esso assu·mpto a v-erdade constitucional estli. com o seu 
longamente, e_ hoje, ante üS resultados pra- collega, .declal'a que nã.o far<t questão da 
ticos obtidos, ante os fructos colhidos com as passagem da emenda. 
emissões o os r.~.·uctos culbidos· com o res- 2. 0 . S. Ex. acceita. a emenrla. sobre aro~ 
g;1ote, não }Ja. mais campo para discussõe l. ducção· ·do imposto sobr,e o ~umo desfiado. _ 
S. Ex. roferiu-sa á emenda sobre V('ncimeil~ O. relator foi a.ccumdo por nao transcrever .· · 
t. s. O oi•;l,dOI~·não-aéceitou porque achá que om sou p:wecm· a opinião do cx..;.Direc"tor da.· .. 
aüida nã.o é possível diminuir impostos, Recebedoria, que pt·opunh:\ ou suggeria a : 
mesmo po~qu:J essa diminuição se 1az pola roducçã.o do imposto do f$ para 500 réis. 
diminuição nos preços d.l tddoJ .os· geoeros O relator não era obrigado a isso, tanto mais ,,:: 
pela elevação uas taxas cam_biaes. Quanto quando em sua opinião era essa reducção ' · 
ao sal~ ,o orador fez uma pequena _.diminui- Ic;:;iva. ao fi!:lco, a'l intm~esse do The3ouro e ~ :~ 
ção. Em .vez de cobrar~se no consumo 30 rêi~ iniq·ua, pois não era natural qt~:e. quando os · -~ 
por kiio em uns casos <J. 30 réis por· litro .medic:J.mentos e roupas pagam 50; 60 e 70%,; ·, 
em outros. o relator acceitau 25 réis por o fumo vios;:;e a pagar _uma porce·ntagem -:' 
litro; ora o litro do sal correspondendo a relativamente insignificante·. O relatqrio do_,,·, , 
pouco ma~s de 200 grammas, vê-se que o sat Ministt·o consigna a opinião do director·da. ::;é, 
estrangeiro, que. pagava por litro 30 réis Recehedoria, mas S. Ex. declarou ao orador,) 
so:tTreu uma diminuição. A ultima parte do e o autorizou a dizer á Ca.mara, que de mod0 <: 
discurso de seu amigo foi fle caracter politico algum concorda com semelhante idéa ·e qwe ·. 
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S. Ex. a. Julga prejudicial aos interesses do paga dous impostos municipaes e tres esta.-· 
Tbe..lou"o. - duae~ e av-ultados, d<' módo que fica o de 

3o S. Ex. foi ainda favora.vel, e defendeu pPeço de 40$ por cerca. de 70$, a que é. pre
a emenda do sr. Deputado Julio dos Santos, ciso addicionar as despezas de iit•ansporte e o 
autorizando a rover a lei do scllo, revogan- imposto da. Uniãó. O ret~lhi.~ta., vendendo a 
do a lei de 31 ·de dezemhro de 1893 na parte lOO$, reduz o seu lucro a 25 ou30 o/o. 
referente á annullação dos títulos de obriga-· O relator do parJcer não quiz e não quer 
ção não sellados e estabelecendo nova dispo- onerar o imposto; qúer apenas estabelec3r 
sição so1m3 a revalida,ção. O orador não certa equidaüe, mas d!)clara que não faz ques- · 
acceitou essa ernenda c não podia acceítar: tão da ('ffienda. 
1°, porque a lei foi votada ha. dous anno.;; Si a Camara quizer manter o statu·quo, 
2°, porque tem produzido optimos resulta- acceita, mas nunca, do modo a~um;-a emen-
dos, subindo a receita de oito mil contos a da do 11obre Deputatl(). · 
quinze mil; 3°, porque essa lei foi votada " 
pela camara e apresentada com caracter O undecimo orador foi o St. Deputado por 
governamental; 4o, porque a redacção do S. Paulo, seu digno amigo, • Dr. Adolpho 
§ 3° da emenda· presta-se a abuso.3, pois 0 Gordo. O discurso de S. Ex .. ·foi político, 
_crcdor·poderá rcccber a quantia total e dizer deixando de ôccupar-so da receita por falta 
que recebeu5% ou lO%; 5°, po1•que a opinião de tempo. . · 
do Sr. Ministro da Fazenda é que essas dispo- O orador pede licença para consignar a.qui 
sições são as unicas assecuratorias da per- as declar..tções do leader da maioriã, corrobo
cepção real do impoBto. E' certo que S. Ex. radas por um Sr. Deputado· do. Pará, S3U 
leu longas paginas G.o relatorio em que criti- adversario, isto é, que o Sr. Presidente da 
cam-sa essas disposições; mas o eminente Sr~ Republica não tem e não teve nunca a me
Ministro da Fazenda a-utorizou o 01;ador a no1• interv:enção na eleição do Pará;que a 
declarar que as suas idéas estão na introdu· questão é aber&a, facb que o orador tambem 
cção que escreveu, e que confiou a emprega- affirmou honten:i, ap':lzar do que s·e diz noa 
do superior do Thelouro a narração dos factos co ·redore.L E nem outra causa o orador es
mais importantes qu<> se.dera.m no exercício, perava do leader da. maioria sinão essa de
que o encarregou de relatar apenas os factos clar·ação, poi~. o Governo não tem na Ca
o -não de emittir opiniõe8, de criticar dou-. mara amigo inai>:~. decidido e dedicado do que 
trinas e menos leis votadas pelo Congresso o orador e d'eclara que,não . tem motivo ai
por solic.itação do Governá e por olle proprio gum para duvidar da declaração formal, ex
regulamentadas. Vê pois ·o seu collega de pressa, do leadtw da maioria. (Apartes.) 
Commissão que O relator tem O apoio auto- A: lealdade. Ó SU:l.' divisa do honra, e jà 
rizado do Governo e que foi sincero quando agora aproveita a oeçasião (•ara uma ros-
isso declarou á Commis;;ão. · posta~ 

O decimo ort~dor foi o seu honri.l.do amigo o seu collega de representação, o 'Sr. An-
Sr. Tosta, DDputailo pola Bahia. tonio Ba:>tos, mais de uma v~z tem intimado. 

S. Ex. veiu batalhar em prol ua retlucção o ora.dor a seguir. caminho da oppo.c,ição. 
do imposto sobre charutos e in~·pugnar a me- Pede licença p<tl'a não acceitar a intimação. 
dida propasta, affirma.ndo que se trata de o SR. ANTONIO BAsTo.s dá um _apat;to. 
onerar o charuto~ Sr. Pre.üúente, o imposto 0 SR .. SER·ZEDELLO CoRRE~'A _:_ Ahi_. ésta· .. 
actual ó de oito réis parà. o charuto de preço -
ató 40$ e de 20 réis para os charutos de 40$ S. Ex. entende que o obscuro Deputado 
a 300$ o milheiro, .preço de fabrica. A omon- pelo Pará deve ,subalternizar 'o.:~ intores
da quo a Commissão accoitou e propoz foi ses geraes do paiz, .. o,J grandes interesses 
que pagasse os mc;_;mos oito réis o charuto da Nação, nesta h.ora de grand<'.3 difficul
até 30$ o milhcil•o; em de 31$, 40$, 50$ c 60$ dados, ne.>te momento em que a Repu
deverão pagar 10 rt~ís, de modo (JUC onerou hlica, pela qual se bateu, vivo atormentada. 
o charuto de 30$ a 40$ do J.ous réis, mas ui~ por grande.; embaraços e aluída por uma 
minuiu o imposto par.t os charutos de 40$ a cl'isc que aifecta a sua. vida c os seus destino.! 
50$ e 60$ de 10 réis. , :· futuros, aod' mesquinhos· interes.le.:~ locaes, 

aos bastardos o miseraveL; intuitos da politi
.A razão é que o charuto ele 40$ se vend.o cagei'n. Não; não 0 fará. Não acceita a in ti-

sempre a I 00$, suppondo o Director da Re- - b · d · 
cehedoria q~uo·havia fl·aude no preço, }Jor maça.o, }Jo.quesa e o que evo au seu paiz, 

o que devo de esforços •L su:~ patl'ia ; sabe o 
lhe parecer impossivel que o commercio a que vale 0 qual 0 valor da coll:.ü1o1·ação que 
retalho ganhasse 150 a 160 o J o· de longa da ta vem dando á reconstruc~lfiO 

Em seu di.~cm·so o nobre Deputado most1·ou do credito publico e da. reorg<mização ftnan-
porém q11e na Bahia o charuto,antes de sahir, ceira da sua patria.· 
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• 
Já leu em um dos jot•nacs que S. Ex. bre

vemente partir<í pat·a a Europa mais uma 
vez. Vá, vá; mas doixo o orador tro.ba
lhando pelo paiz, na llcdicaçii.o de todas as 
horas e de todos os dias ! Deixe-o aqui a 
consagr(Lr-se aos vi~aes interesses do paiz, 
es':l,uecido de Sl)as magnas politic1s, ludi
briado nas aspiraçõ13s de seu . partido ! Dei
xe-o aqui, porque o orador vive para a sua 
patria o pela patria, víve para a Rcpublica 
e pela Republica,a dar-lhe,com o fito no bom 

publico, o trabalho, o esforço, a -~saudÓ}~i);"' 
todas as energias de sua. obscura · intcllf··.· · 
gcncia . Vá, vti sem demora, si o q_uiún·. o ,;•: 
or~tdor não pertence ao numero dos Romanos. _ 
da decadencia, que apenas viviam para o 
panem . et circenses. O orador vi v e · para o 
trabalho, para o cumprimento do seu dever, 
comõ o entende e como, julga;o exigem os . 
elevados interesses da nação. 

·(O orador e vivamente ab1·açado e felicitado 
po1· seus collugas). 
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