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Da Eseoln Polytecbnic.\ que se m:1tricul11.ram 
do accordo com :i.s exigenc.i:111 prep:irawrins 
do regnl:unon10 de 1874. ( Projc.:to n. 63 de 
1897, permitindo que concluam os respec&ivo~ 
c11rsos l)elo dito rc;;ulwncnto.) Paga. 41, 42, 
481, 50! e 573. 

Das Faculd~des de Dil•eito, llllltriculados 11.nte~ 
d1L lei n. :n4 de 30 de outuLro de 1895. ( Pro
iectos ns. 46, de 1S·J7 e :1.2 B, de 18%.) 
Pags. 105 " :126. 

A.naaalnato de Idiarte Borda, Presid~ntc rlo 
J<:stado Oriet1tal do Uruguay. Pags. 471, 47:?, 
473 e 474. 

Aux.Ilios á lavoura.. ( Nome:i.ciio de uma com
mi ssao p:i.ra dar. parecer 6obre .di\·ersos pro
jectos ·~presentados no.s vassadas e presente 
~ essões leg-islati vas.) Pag. 245. 1 

Codlgo Penal. (Projecton •. 17o.de 1896,:;efor. I 
mando o. mesmo.) Pags. 9, rn, :li, i2, i3, 14, 
i5,:l.6,-·i7; 18, 19; 20, 21. 106, 407,-10$, 109, 
HG, iH, 112, 11:3, 114, 115, HG, H7, HS, H9, 
120, i21 e 122. _ 

Conamo~..ão intestio~ no Est.i>.do da. Bahia. 
Pags. 257, 262. a 301, 305, 306, 307 .e .30S. 

Comproml .. o do deput:idos •. Pags. i65, 183, 
246, 4i7, 4768 503. . . 

Convcn~u ceMmi.d:i. entl'O o UraiiI o o Chile 
regul:i.ndo o <11erciclo du profi1111U. libol"M!lll. 
{ Projeoto n. i5 da 1m, appl'Ovando-a.) Pag'lll. 3i8 
o 329. 

C1-edlto•= 

De 459:0~ supplemonur :i. verb.'l - Reposi
çÕe$ e l'éllti tuições n. 29 do ar!.. 7• d:!. lei n. 4.29 
de 10 de dezembro de i89ô. (l?rojocto n. 68 
de 1~.) P:ig. 20L 

Para ii:1.g:unento a , At-tlmr Hel'Cul:rno de Al
mei du, -dos nncimentos que lhe competirem 
de empreg:i.do do Pedago~ium no ei::ercacio cor
rente. ete. (Projecto n. 69 de 1897.) Pa~s. 201 
e 20.2. 

Aulori•ando o Governo a :i.brir o credito de 
:l00:000$ supplement:n· i~ verba - Hospiutes, 
do l'llinistel"•O dn. ~!:i.rinll:i.. (Projecto n. 73 
de i&l7. l Pag. 23S. 

De 202:8&."$110 supplemenmr ::i. varias ·verbas 
do a.rt. Z" da. lei n. 429 de i896. (Projecio 
n. 49 de iS97 .) Pags. 3ô2. 363, 364,-365, 366, 
~.-~~.m.m,m;m;~~m; 
379, 380, .3S1, 382, .383, 384, 385, .386, SS7' 
388, 389, 390, 391, 392, 393, 394,. 403; 404, 
405, 406., 407, 408, 409, 410. 411, 412, 413, 
~~ili , 4~a.4ti,m;~.~.m. 
426, 427, 428, 429. 430; 431, 432, .. 433, 434, 
435, 436, 437 e 43S. - · · 

De 90:000$ suppleme1ital' á verba~ Diligen
cia•· políciaes. (Projecto n. W· de. 1897;) 
Pags. 444, 445, 446, 447, 44S, ~9, 4_?0, 451, 
452, 453,454, 455, 456, 457, 45S; ,459, 460, 
461, 462, 463, 464, 4<!2. 483, 4S4,AS5~AS6,. 
487, 488, 489, 400, 49i, 492, 403, ' 494, 51>3, 
504, 505, 506, 507, 508, 509,:510, ·5U, 0 

.. f>i2, 
5i3, 514, 5i5, 516, 517, 518, 519, ·520,-521; 
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INDJCE 

DeApezn& fcH~~- llOl' cont;t d,• ct"<'dHo8 nã~ 
suj~ito~ r. n·el•tro dó "\'ríb~in:i.l lk Cr.nlM. 
(:t<M).lt~rtmcnto do i111\lr111;iç~ rlv :Sr. ,\lcin1!u 
liu:ui.ai)::i,~~.) l':lf~. :;:;;?, :i.-~1, :,GI. :r.:;, 3.">t;, ;i:;; 
e 355. · 

Dl~lta• 11ut.orne•. lPrn,1<'Cl..\ ·n.<l1 dl! l~<.) 
P:ic.~- 21. ~. ~I o~~. 

Elel~i 

D:IJ Al:l~:i.11. ~· ili,tric«i. (l'nl'<'Cern.$.; de JS!'i 
l.'Oeonll~d.i d~11u•:ldn o ~I". J~ llM'n:u·do 
.\rrvxtl!a11 11:-..hào.~ l'~~~. 4t)~. -1~,. ~80 o t~r.'I. 

D6 1~ Jl~trlc1o .1 .. ~. r:i.ulo. (l'~r li, :'\) de 
tS<.•: reoconhe<:l'nilo •l<'!'•lt:a1lo o Sr, .\nt<>nl., 
)loralr;. ill\ :o\il~.) l•~g. :!O. 

no .;. ·!l•lric: .. dr!' s. }~~Ili!>. w~r n. l!l de 
~~W:- ~e-cunh<"«n.<ln •l<"pill:t•lo " :O:r, Clncin11to 
t~~ur <111 ~il\';\ Hm~'ll.j t';>i• :io. 

X•J r:dhd<? do Rio 1Jr:indc dõ ::'t'ort~. (f~r«<1r 
n. ~:! d~ 1b'.)~. r•conb<'f!~Ddo o Sr, El.-y C:u1-
lricillno olc &;1t.;1.) l'~"'· ~ 1.2!í e l~. 

J:::xnm~• ~é'rilkad•>!! nv t.~~t» da A~~onomi~ a 
Ya~rln:i.ri;:,. de l'alot:i.5. s\;. <\..~.:\llemm d\\ C1>m• 
me.reio de Jui:i: d1• Fó~"' nn~.e.~lal>l'.!lci:ím.-·ntn11 
cón~mire" dos tlt•m:i.i! ~:Rt.-i.tlo~. {Projeew 
11. -!~ Lle fo'!l7 .) P~1r•- lü~ " !~>. 

lF<>r~ul'l d~ t~rr.i.. (Projedo n. 3;"! de fS!\7.) 
P:t;e-i:J. G. 7~ S. ~. :lt"., ;U. S7 • .SS~ .35JJ. 8:iJ, :Jj~. 
359, 3fJO, 301, 3G:?, .u:;, ·HG, ~.J.1, 41:?, H3 o 
000. 

F.-nudf'!"' ria ,\!fand·'g:i. d:i. Capiul FedM-nl. 
(R' 'l u.•rim~n to de i nío1·m:t~iies d.., St-. Jfa rbo~" 
Lim:..,J l':i.g. :2llS. (l~·'q"~•iJllenlo do Sr. Luh!. 
Adolpllo.) Pag~. :J~7, 33-~. 3:'9, 340 e 341. 

I11en~õe"' d<:! 11i•·eitô. (R.er!u~rimcnlo do 
s~. Caolho Cintra.) P;;g. -123. 

.Tunta dos C«r•~t<"l'eS d.'.l C;ip.it~I Forlru'al. 
(.l'rojecto n. 78 do l&>7.) P:i.g. -tOO. 

;'\lareog de Cabl"ie..-. ... {Pl"?j~cw n, 02 
de ·1o~7, detern:iin:i.ndo c11J.~ l\Ómente ~()i~ 
mezes depois elo. siu prcn:iulga1;ilo comei;a.r:i. 
n ser c:1tecu~d:.i. ti. prohibí~:.O d.e t;i:tpor f.. 
venda, nos · cem20s da . lei n. -i2S de !.O de 
dezeinbtQ de i$9~. mercadorias ou · prodtictos 
de fabricas nac!Ónae:> contendo nwrcas ou 

_rotulas em lingü~ esemngeira.) .Pags. 5, 6, 
.528 e SW. · 

1\le.os& r;;ens~ 
. . 

R~clruna.nclo sobre a nccessid;i.d<) <te Úma mc
d ida lcgisl:i.ti ~a. desde que foi s11pprirn.id:i. :i. 
Co!onia Correccion:i.I do8 Dous Ri<ls e que P?r 
i~to dci~t>u do sor :>.Jlpli~vcl a penaC!lta.tu1da 
no :i.rt. :!•>do decr<:'tJ kgi~l:itiTO n. 143 dei 
H d<) j11t!10 do iS!l3. p:>.n. .-. correcção, ~lo 
tr:iba.Hio, 1loa ,-:id!o~. v3011bundos fJ ca[icci~ 
r:i.s. P~!l'. ::?3;. 

l'~dimlo m;iht~1m cn1tlitodo 2.000:000$ ~ 
0<:cnrl:"r :í1'I de&{ICZ:I~ ~s:traortlln:i.ri:i.s c.tm :1,~ 
<)prr:•cv~~ niilíhire~ cont'l':i. M fa~ticCl8. d<1s 
~-·rt~ da JJ:i.hi:L. 1'&:;1. !:r. a 23.i. 

l"tdil\dn a tt>r.~~~o rl.- um erodiw ~uM>I~. 
111l!nt:u- n11 lm1>1>r1.:111ei~ Jo 1 •. u";:71!',i$11~. 
~.:li.li. 

:Ulnn•. tln1liC:'l~fio p.'lrn. 11u1 a Comml~•5o d" 
i:~n·ln. :11·r~rote lltll. proj~o l't'pl:r.ndo " 
ma\or~.) l'Dg. -ll.>l. 

~iio cle,•nlucàn :a11 P~ar l'~~oclltlfO elo• te'&• 
tlldorl iut-.rn~eilln!I .. •, ~nd~m\8 1b. dl!Ci~ 
t]() Çi)'1&rl!A!I<> ~~i<•ll:ll, r.:n 11110 :tlJllOll• pN
'\'l~mNllo O'l :1111•ro"l~. (1 roJ-do n, SI dti 1:-197 
flOl»"o indlcaçilo 1\0 :Sr. ?iillo P41Ç:anl.ia,) Pag. 
43'~-

Do ::l!iniR~rio d:-. I-'2:i:endn, (Pr(lj~cto n. 51 
<l<> 1~t•7.) P:i.::R. SI, S:., ~. \11), 9t,9~. !):), 
~1.1. W>. t~i. !li. !JS, W. 100, 10l. HI~. 10:1, 
104, {l)j, '~- 12-l. 12.;. 121. i:?;S, 129. 130. 
131. 1:i2. :l.:!3. l3t, !3;;. l3(i. 13i. 1~. {3'), 
:UO. 14!. 1-12. 1'13. H 1. 147. US. t49. nD, 11;!. 
1''2; 153, 1;-l, r:;:;, 1:-ic;. 157, it;S, i5~. t60, 
101. rn~. 1r:g;, 100. 101, 1r,s, iC.\.\ no, f'jl, 
:172. 1]';;, 174, li;;. ii6. iTT. 1iS. ii~. 180, 
tsi, m. 1s·.~. 1:». 1s;;. iSG. 131, i.ss. 1s9, 
igO, i'Jl. t'J~. 193. {'.l-t. !95. iOO. i97. 198, 
!!06, 2'~S.2tl0, :Wl. 211, 212, 214. 211">, 216, 217, 
2!S. 210. 220. 221, 2:!2, 223, 2Z4, 2.00, 22?, 
22$, 22~. 230 • .231, 232. 233, 234. 235. 2-~. 
237. 2~0. 2-U. 24:?, 243. 244. 245, 24ô. 247, :?48, 
240, '2"vl. 2ns. :?50. 200. 261. 310. 311, 312, 3!3, 
3H, :li5, Siü. :H7, :HS, 31~. 320, 321, 322; 
323, 32.1, 325. 32G, s-21. sso, :m, 33~. 333, 
;)3-1, 335, 33ti, 337, 3U, 3!12 e 413. 

Do >nnistet'iQ dn. G11errn. (E'rojecto n, 64 de 
iS~i.) Pags. í'i2 a 7l. 

Do llfüüfilcrio da ?.farinha. Projecto n. S4 ele 
1<>~7.) P:iga. 52'), 5;)(), 5~)., ~2 e 533. 

Do llfiii i&t ~rio d:i~ Relilções E:-i:teriorea. (Pro
jecto n. 2i1 A, de 1897.: Pag-s. 2 , 3, 4. 27', 2S, 
i-?· ::;~. 3!· 3~;, 3~~ 3.J. 43: 44. 4].: ~6, ~, 4~· -
49, oO, <JJ, :i._ ;,3, 54, 5J. 56, :i1. 5S, . 1,., 7.J, 
.74, í5, 76, 77, 7S; SO, 81, S2, S3. S4, 200 e 201. 

·i:·Su.h.mette"!do :). ~>=po~kib .de mott::o:i> ~ :i. til.u~lh p n -el!J : 9 es· os:i.s niães ,.;m·;i,ç li.lhas sol-
. e.:.ph·~tiv:.. "e crecht<:rn e.1.:t":i.nrdin··r10• ~ SU"- e. su . :; . P • • . • . 

•. · ... ·. y. ' • · · . . , · . ' .~ .• ~. ~.. ,.. ·1 · te 1·aa.c .í lhos menore~ dos .offic1•ea do e.:i::e1"c1ro 
.. . l?~elllen lare$. e 'lue <lev~m ~~bst~tw.r .. :i.s <!.'•~ e ~l'm~cl; effecti~·os r•eformado; e honorario1 

' .. :· 1ar;Llll.·an·.·teno.1·.-.1an;e ... e.o.-.-1ad(l..~ so .. l>re ... o meso10 .

1 

d ·Gu-rdll.' .N~eional'. do···corp'osde nnJici.·a e.· d.e ·· ' ft•·ump•h·~m ~··c1·' iulho de ··1.~9-, · · '~º" ·3- ª ~ · · ~ · Y ~ ·· ·· · ·."" · · · 
· · ·-·;J~~- vv~ . ..?.t_ "... . .· ·. u • ... ... ""e.• l: ou\rns corporttvõcs ·-mili ta.rmente orgtt.nisad:..s 

·.·.· .;pe·.ni· onet.ran. do·.·· ·a ne"es.sida~e d.e. :reforma;-. se o 1 · " .. .. <las l"esP.e~tiva.s·•pr<l.ç<J.S d\'. p~c.~,. lllpl:'t_a,~_)10~ _ 
. ·.;-· · . regi.ila.mento do. t\routep10 d~s Oper:i.r1% do senões d:i. BahiiH1m defesa do. Patria •. (ProJec~o 
·. ··~1.rsena} de Z\farinha desu...ca.p1tal.- P~g-._i9S. n. 72 de iS9T.)·Pags. 207 e 20S. · · 
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!NDIC~ .. XIII 

Prau;.;.e: do bo.tnlhi\o .d-. infanbrin de marinha; .~eorgantl1ação : 
(Projecto n. 'Z1 A, de 1897 .) Paga. 5·~ e 535 • Dos oorpoe de o·n~cnb~iros e do e~t.?.do-m:iior 

Pr~enchlmento elos claros dn. for~., o:i.val. ~o ex: rcito,; ·.t\ ;õ:iect.o .,n. 12 .:l.,- de tsn.) 
• • $97 p S ·~~ F:i.gs. 20~, ~·fo , - ·!ti e 30-. . (Projoeto n. 4•: de i .) ngs. 4 l o .,.,, •• 

1"'ro .. OF;o.c;U.o ·. d:i. se~são lol)islati v:i.. (Projcçto 
n. 51 QC 11:m.r P~g. 4SO. 

Rot"orma dl) genor:il do brig:ld~ !;l':).du:ulo 
JoM de Olh•oir:. Mollo, coPld~do llffo~tiTo 
·n- poet.o, com ·;. gr:idune:'io do 0~no~l do 
divl.:.O. (rrojoclo n. 7\ldo iSW.} Pai;. m 

llo1rnlln• ;io milho. !oljiio, :in-o:c. trl;:n, b~~
tu: ba11l1a J" J:IOl'CO. touclnh••· Tlnbo ti" uva11 
!Nleu. a tr:il':!. " ~ YUCum do prodaC"ti\• 
DACloul . (ProJtcto sa. ':7 do l~"J';.) P~. ~ti. 

RclftÇÜOll pollLiCM <'DlN o<1 !-Ji~doA o :i. t:niao. 
(lndl=cio dO :Sr. ~IW'llo 1c:.ino1.) l'~i;t . -13.'S e 
439. 

no10,1111c60 du dbid:i.A COD.lr:thld!lA C0:".1 o 
Thoeollt'n J).•IO COMnol Pedro . Xnno• Ha1>ll-~ 
Tamarlndó. (Pr'l'lf-.c~ D. \iO do lS'J7. ) ~. 3t, 
.3:1. 33, 34, SI o S27. 

Do qu:tdro dM ofll cioes <lo ~er~iço S:>.QH:u-io do 
n:.:crcito. IProjecto u. 3G A, u<1 1.8':)7,) P11S•· 
52!1, "2t;, ~r o ~s . 

ll!!er um :1nti-o::i.riolo10. (Projceto n. W de 18'J7,) 
P :1ga. i9, $0, Hv o ':.'J7. 

8upprcowüe> d:i. dMtiio em •lous períodos )lllr~ 
:1• .:Ad~ir~~ d<)S c11rao1 d;i. Eecola Suporlor clc 
OIU>r r:i, {l'ro~io · n. 71 do 1~7.) P&f,"9. ~2 
o~. 

Trntt•do outn o llrMll a o Cbllo "'gubndo ~ 
11slr"dl~ d<1crimln1uos. (f'roj<!do 11. 7G do 
t~·.r;. :1ppro\·:u11lo-o.) l~ss. 3-t7, 3·1S o 319. 

VC!Dchncntoeo d111 ml!didaa ~ J1hrtuco111I0011 
A•l.i•mw• do oz,,N:lto. otc. <Proj~to n. 33 .\. do 
b'Jj . ) l":li;. ~. 

Zona Jo~rrono :id~&<o>C!os:wrlor :&. .mlln• 
lhM •lo :1ntlg-o !orla tlo S. P~ro. (Pro~to 
u. $3 do !~117. ~end<>ea gr:i.t'lliWR'llllc ao 
}>;&!Mio dA JJalüa.) P11p. r.oo o 1m. . 
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Ptilllaira sHssão na tarcB~a Iuruslatnra fio Gongrasso Nacional 

1m 2 1>& ,\C:OSTO r>E 18':\'i 
Leovi;:iido Filgueiras. Rodrigues Lima., Paula 

1

1 
Queiroz. Manoel Caeta.no, Eui,-enio Tourinho. 

Pr.-ridew:ia rfos Srs. 1lrtluir Rios (Prr;.<idcnt~) 1 uuimn.r"iics, yerg~c de Abreu, Edu.'\:-cio _R.a-
e Va· d 1'1··"- tJ• v· p .· z t .• 1 mos, Arnpluloph10, Ada.Joorto Gu1ma.ra.cs. 

~ ti .,.w ice- re~u tn e, Tolentino dos Santos, Paranbos Montenegro, 
1 Marcolln1> ?.loura, Go..ldlno Loreto, Pinheiro 

Ao meio dia. procc1!e-sc â cb:i.ma.da.. :í. qual Junior, Torqua.io ?.-I0t·ei.r:l., José Mm•tinno, 
rflsponde:n os Srs. A1·thur Rio$, Julio de Heredia. de S:í,, X.wier da Silveira, Alciodo 
Mello, Carlos de No»aes, Alvares Hubiã.o. Gu.1.na.ba.1'<!., Osca.r Godoy, lrineu Ma.char\o, 
Sih-:i. llf:i.riz. Silvci•io Nc1•y, C.'.l.rlo~ Marcelino. Timotheo da. Costa, Augusto de V.i.scon
Albuqucrque Ser,•jo. Amorim Figuei:ro. Pedro ceHos. Ra.ul Ba.r•roso. Felippe C:trdoso, Be
Cher111out. Augusto Montenc::;ro. Theotonio li$ll.rio (le S<>UZ;1, Percir-J. dos Suntos, I•'ou
<le Hrltt!J, Serzcdello Curt·êa., ,\f:ltt.• Ba.cc!Jar. ~ecn. l'ortelfa, Nilo Pcçaulia, Erico Coelho, 
UrOO.no S:Lnto~. Luiz Domin~ues. Rodrigues Sil \'a castro. Agostinho Vidal, Ernesto Br:t
l"crnande,;, Gueuelbo. ).IoUl':lo. Edua.1•1!0 de ~mo, Barros Fmnco Junior, julio Santos, 
H~rredo. Anisio ([e Abreu, Elia.:> Ma.r· Berna.r11es Dia.li, Urbano Marcondes. Paulino 
t.ins, Henrique Vallada.rr.s. Pec!ro Bur;;es, de Souz;a .Junior. Campolina. ZIIu.yrink. Ca· 
Thoma.r. Accioly, Bczerrü Fontencilc, I!de- fogel"J.S, Almeida Gomes. ?.fendes Phnentel, 
fonso Lima, "oito Lopes. Francisco Si, .Joito Luiz, Car'l'a.lho :Mom'ilo, Va.z da Mell<J, 
Marinho de Andm11e, Frede1·ico Borges, lldofouso Ah"im, Luiz Detsi, Antero Botelho, 
:\ ugu:>to Seve::o, Ta.vare~ de Ly1·a. Fran- Franeisco Veiga., Alfredo Pinto, Octaviano 
ci~co · Gurgel, .... José Peregrino, Trindade. de Brito, Alvru.·o Botelho, Leonel Filho, Fer· 

·Goelhc Lbboa, Apollonio Zenaydes, Et·mirlo reira. Pires, Rorlolpho Abreu, Lamounier 
Coutinho, Teixeira .ele Si, Aifonso Costa, Godofreclo, Telles de Menezes, Cu:pertino de 
Coelho Cintr<!., João Vléirt\.; Pereira de L.yra, Siqueira, Tb.eotonio de Ma.galhães. Augusto. 
~fa.laqu1'1'S Gonçalves, B:i.1·bosa Lima, Mar- Clementina, !lfanoffFnlgencio, Edua1·do Pi
tins .Junior. Corne!lo da Fonseca, Moreira mentel; Olegarío Maciel, Rorlolpho Pa.i:s:ão, 
Alves, lVlignc:l Pernambuco, .Juvencio de Arthm·· Torres, Nogueira Junior, Padu::. 
AgQi<ir, João de Siqueira., .... nge!o Neto. Ar· Rezer.de, Lamat>tine,Lniz Flaequer, Ca.scru.ira 
tlmt• Peixoto. Rocha Cava!ca.nti, Araujo Góes, da. ·Roeha, Domingues de Castro, Gusta.Yo 
Gcm iniano Bl'<l.z~l. Olympio Campo;;, Fe- Godoy, Costa. Junior, A!lolpllo Gordo, Bueno 1le 
fübello . Fl'ei:-e. Rodrigues Duria, Neiva, Amlrada, Fernanrlo Pr'cstcs, Cesario de Frei· 
Jn.yme Villa.s Boas, Se11.brn, G<1.~~ro Re!;elló·; ta.s, Lucas de &l..l·ros. Edmundo da 1-'onsee<l, 
Milton, Tosta, Francisco Sodre: · Aristides ele Alfredo Ellis, P:i.ul.ino Carlos, Fr(tncisco Gli-
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cerio, Art1mr Diederfoltsen, Rodolpho llli· 
ra.ndu. O•·idio Abl'aute.;, Urhan·) •le Gouvêa., 
Al'i"es de Castro. Luiz AtlolphQ, Ca.mL-cioio, 
!\Icllo Rego, Alencar Guím:1rães, Brazilio <la 
Luz, Larnenh;~ Lin~. Lauro MUiler. Paula. 

·'Ramos. Frnnci~co Tolentino. Pci1ro Ferreil'a, 
Martins Costa. Guíllon, Ma.rç:•I Eoco!Jar. PO~· 

· sidonio da. Cunha. App:iricb ::-.fari1·nse. Fr:>.u· 
- cisco Alen~tro, Pinto da l~oc:.a. \'C'~pashno 
do Albuquerque. Py Cre:;po. Ca.1np,1s cartier. 
Ri\11.d:wio. Corrêa e CD.$:0ir~no du :\udmmito. 
Abre-~ :i. sess:1o. 
Dei::um do oomp,i.rc<:cr com c.;,usn. partl

ci!Ada. os Srs. ~fal"CQS de Arn.ujo. Tór~ 
Portui:al, J•illt\ Mri.riano. Hl'rculano ~urlo1rn. 
Euclldd l\laltll., Jlliío Da11!4" Frlho. Pom::•• de 
Leon, Monteirl de Barr01:1. Go11~lvN1 R1imo~. 
Antonio Z:1cl111.rlM, ::'oi 1tt& ~l11c1J:ulo. Olh'<'ll"J. 
nl'l14r.L, XiLvlcr du \.3.lle. l..concio Cortê.'l. Yi
ctorino lfo11teiro e AZoved.., Sodro. 

Sim. rettJrquiu-lhe o orador, com o·'com
promisso d:i. prova. E' o seu fim na tt•i
buna.. 

A!1tcs de tudo. lo:;o á pri:irn ra vista.. jla· 
recc QUI! •·.:~ponde ao n"bre Dcpnt:lrlo pa!:.> 
Rio de Jaueiro o lacto, que cnhe :so!J O;;! olhos 
de toilos. de manterem qmisi toda~ n~ llllCÕ\'S 
junto !lO i:'ap:i. ng~nteg t1ii,Jorn1tt1co~-cmbd
:i.::ndm·es. ministros plcnipor.eodilrio~. c•ncar .. 
ro;r11.dM •lo ne;!ocio>, etc.-e •le tt!r o P;i1>a. 
repres<mt:l.ntl! seu juuto do qu:i~i lou:é! li.li 
11:1.ÇVe~. 

o $1t. R.\ltU(I~.\ Lm.\ - De CjllO~i todas D.S 
n:t•:ÕIU!, ntio. 

O ::":tt. L1:1z llo~u~Gt:Es ri~~pi>n•lc q 110 o n•>· 
bro 1.>e1>utndo polo IUo do J:a.nearo j11. enu1ne
ruu ~ dtv .. ~ E."ltad•'~ (!:i. Europ:i. Q dA 
Amer:c:~ qm' t<.:em ll~ltl.Cli 1Uplumatil.'o~ Junto 
iL S:ulta ~e. o o onlllM :i:1ro\"uit.'L a 0t..."ll.S11io 
par<i lembrar a. ~-e tteu •ll:!Unct-:> <'11il(~;:ii. c;ue 
nl\ Eurup;\ ni\o eilo a.pen.;1~ u..~ naçõeis :i.l~'liXo 
dO:i Pyre11et1S, como S. Ex. di~,;c. que teem 
rcprescnt.:~çiio junto :~ ~1\~ ~é. p..1is 1uo a. 
tcem t:imbem u França, :i. ~ia, e a. 
R.ussin.. 

U i'Ap:l (a.z parte, port-:Lnto, da CQmtn U
E' lida. e sem dcrotc appro•.ido. a actA da nhão lur.cma.cioual, e e:i~e f1\eto por ~i l!u au-

sessão antecedente. toriza a dizcNe. ptLrl. l1)go. que pelo co:.isenso 

E sem c:aUA. os Sl'!'I. Jeronynio ;:\lonteil'O, 
Alves de Brito. te.mel Lon.•ti, Deocl(!l?lnno 
do Si>uza, Gal«!iio C4!'\'alhnl. Gt":i.mwei:-o G1ti· 
~' ·Hermenegildo de ;:\1or:u!s e l'liniu 
ca...~o. 

O Sr. Pre~idc:n.e declllrn que ua 
um erro tyJl<'graphico na. i1npr~ão d::. ordem 
()o •lia, rcl:1oth·amc:itc ao projecto n. 47. que 
se diz C'Star cm 1-· discms:1•~. qua.m!o cs~e 
proj()CtO jâ. c~ta em 2• discu~silo. 

PRnIEIRA PARTE D.~ ORDE::-.1 !:'O DIA 

E' n.nnuuciarla a continu:i.ci!o ola 1liscu5são 
unic:i. do parecei• n. 2~1 A, de Jf'9i, sobre ~s 
eme11das offereci<la:; D!l. 2" di~cu.ssiio do 
Jll'C\iecto n. :!O, do co1·rente anno. que tixa. 
a tlcspcso. do ::-.1ini~r.eríri d:i.s Rela1;ües Ex
tei-io1·es para o exet•cicio de isgs, com voto 
em separado do Sr. Urbt1.no Sautos. 

qu~i u;1a.uime Jt1s ['O\"Os o :.;ummo Pv~:tillcc 
c~rn o ca:ai:tcr 1le pe:>~oa. intertl•iciona.I, por
quanto o direi r,., ue lc:,-aç•io.ta.uto actl vo corno 
pa,,:sivo, que V Papa tern, ~ó e ex:.rcido pela,; 
pessoas cll'unada~ de direito das gentes. 

Os ageutcs diplom:itico~ do Pa.pu. s;lo tm
t:i.dos como os dás demai& potenchis. i~to é, 
no mesmo pé de iõ ualdnde e, o q ne e mais, 
internacionali:>~ entendem que, apezar da 
unificação da Italia, que1· dí~e::- da privaçüo 
do poder tempornl do f>apa sohre os Estado::! 
pon tiricios, os seu~ l"eprõ!seo. ta.nte~ conserT":i.m 
a. prerog:Ltiva que lhe:> i•econll<::c~u o rc:.ml:~
ment(• tlc Vienm1. ele 1~15. (le presidirem 
co1•po diplom:ltico. 

Ora, custil. a comp:·cuender r1uc sejam pes
so.1.S internacionaes PS potencias o que teem 
representantes·, na communhão internacional 

O S.-.:l»re,,.i<lent.e- T<'m a palavro. e nã.o o seja aquelle cujo represeatante tem a 
o sr.Luiz Domingue:;. presidenc1a do~ representantes dessas pessoas 

internaeiooaes. (Trocam-se :muitos apartes.) 
o Sr. Luiz Doming;ue~ vem O orador faz, entretanto, abstr-ac~:ào rlesse 

à trlouna em satisfação do compromissó con- facto e acceitu. a discussão da t;hese : o Papa 
tra.hido com o nobre Deputado pelo Rio de e sob~r:mo? E' o Papa uma pes::;oo. do direito 
Janeiro, o seu <listincto colleg:i. Dr. Erico il<J.s gentes ~ -
Coelho. S:i.be a Camam que ate 1870 o Pap~ era o 
N~ sustentação da emenda suppressiva da chefe temporal dos cl1ama.dos Esta.nos J:JOntrfi

nos~<i. legação .1unto á Santa. Se, foi themu do cios. O poder do Papa füra até ent5.o apoiado 
nobre Deputado a sobo1•unia. d.o Papa.. O Papa em Roma por um corpo flo exercito francez. 
a pessoa de direito internacional, <le modo ;i. I Emquanto alli se conserYou essa força.o _poder 
poder se ter junto a. ellc,como tal, um agente do Papa sobre esse.s Estados foi res_pei.ta.do ;· 
diplomatico 1 _ . ~'ictor Emmanuel, rei da. Italia, aprq:veitan-

Não, réspondeu o illustre Deputado. do·se,:porém, da retirada da. tl'Opa !rancez11, 
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por occasião da guerra franco-prussiana. in-1 poi5, do privílegio da exterritorfo.Iidnde pri-
v:i.diu os Estados pontificios. re·luzin•1o o Pllpa •·ativa do$ ~oberanos. . _ 
a.o Yaticauo e suas depcndencia~. l'Cm cm· Assim é que. accresceum o orador, o Papa. 
ba.rgo de violar 11 coni;ençiio do 15 de sctein- go~a de tocfas ns 11oni-as privtLti\•a.s i.los sobe
bro de 1861 com a Fi·~nr;:>..(7'Paca;u.s~ e;mrt~.~-) 't':l.lllJS. ~o. [r.ali~ •. o Pa.ptl. s~r:l. ~cehi<!o com -

Ate enlíi.<>, não solrre duvhh, rino o P~p::i trc1as a:; hvnt"as iL qae tom rlireito o rei da 
c>r:i. tido e lmvillo como pe.•sc:i. tle dil'eito in- rtalia o trau:do po1· e;;te •le ifl'UO.l par:i. igual, 
tcrna.cional, na. rigorcsn. accep.;ào eh t'Xp1'<1S· como po:enci:~ para. potencia. 
~ã.o. por sua qui1lidadc ,fo cho!C 1!1• F.~tarfo, M~i:n li que o.i bens do ~pa niio :;Uo su
poi8 f!ll<' er;i. o c!lcfo cfo:; Estwlcs po::itirlclo:« jeiw.-; no imposto. nem pCl'lem sei· desa.pro· 

Dé!J>Oi' de :W dei ~tt!mbro do !87tl. i>lto ú, , priados por utilidade puhlic:n,. 
depoi,; de privado o P:ip.i Jo ;:o"orno tompo- 1\S$im ii •1ne nenhum omcinl dn. ~uto2•!Qr:do 
1'31 dos E:!taclos 1=0uti1kios. J><'•do-sr·lh~' r('C('· publie-.i it:Llia:m. 1.üt.fo no c;ii:crcicio cl;r..~ suas 
nhecor R qu:llh.l:11l<' de soberano é pc~!o:t. de ru1:cçüc·s introdu:r:ir-so no Vntica.no o su:1,1; dc
diraiw izitorn11ci•HlO.I ou dnH ~Nllto>i? z..:· a ptu\1!11nei:u,. soh qu:i.l.~11<1r pl'Cte~tA> que ~Ja. 
que.•lÜ~). M~im é que o P;ipo. püúc ter gun.ril:i.11u11. o 

O ~rador dii a. p:1l:\vr:i cm primeiro lo::ar li :i. t••in. O nobre Deputado pelo Rio du J&• 
hi~torl:a. nclro :t.ll~ou contm a :;oberanl:i do l>apn.que 

[kspoj:indo o Pilp;i cfo seus E~ttldus. o pri· ~lle nlit) tmn a:s:erclt.o. Ora. e>•ntrasta oom " 
ml'irv c11íd111ro 1io'l l:O\'('rno it.i.linnn, por !'<'U raiAAiio t!o Pupa um. uercito cm i11j de guorr:i.. 
1nlnist1"t1 1fo <1!>tl':lt1;.'('!il'O$, Vi~co:itl Veno~ta.. A ~uu. miSSli(1 ó t041& •lo pu. o ~u oxerclto ó o 
foi amrm~r ~rauto ns nl\t;Üf:I qne n!'i(I ôb• Evangelho. quo elle leva a todM as naQilel. 
st:ulll! :i unilknç:io da lta.113.o P.o.pa. m:u1tiuba. oxact.o.monto coatro. o. gu!lrta. (Zi'ocam..so 
seu m1':\Cti:lr de soberano c.im :l ,:::tl'O.ntia. plena. ,,.ui:I)~ "f14rlt!.1). 
de suns immuni<lnJ~·· .\. ;.:w1r:!n. policit\l, c!l\...o::a t.Gm o pa.1~. o 06 

Poucos me:!!,; depois.:> pnrlum<>nto ltn.li:inn :1oh~s Dt~put:ulo;; cncontrzu-.i." no 11.lm:i.nnck 
votou :\. li!l tla la de m:i.io 1\a !i\71, chllmad!\ lhcllettc as estamp.1s dllS 1lll!crcntcs ospecles 
d:is ~ar:mtin.-;. mantendo :io Papn. preroi.."ll• c:!o gu<1runs do \':itica.no. 
ti\'aS c'e soberano. .o\.;:<or.i. •liz. o orador, a. pa.lnvro. a.os intcr-

0 Sn. H~'.:o;1ui;itm VALIJ\D.\ltB>-Umn. lei 1.k: . n:icion;ilistas. . . 
i'wvr da lt'llio., l A lei de rn de ms.10, charnn.da. das ;;ra.rau-
' o s L. n ... " t"· _. b ti:is, e uma lei do Direíto Publico prh·:ido da 

R. 'lilZ O~l~uUE, mos •ª 1 ~1 ao no .re (talia ou rnn acto de C:J.roctet• intel'Ilacional? 
Dcpu~do 0 _cont.ra.no C.<J~ a. nut1.:m!adc rfo m· A doutrina. dominame na. lt:i.tia diz Hon
tcrnac1onal1sf.:Bs dos roans al.a~17.MO~ ~ dos !iht,ê que e um :Cragmcnt<J do Dn·ei:o Publico 
menos suspo1t?s, por suas 1_rl..,:1s l~vrcs. intemo da. !ta.lia. 
(Ti·ocam-sc ;m~::ot apc.:r:cs, u .~1-. l';·cs11i1Jr1le I~ra1re~-Fode · pen·ri. 0 co t" r· 1 le' 
i·ecfom,, a al:&-n.;,zo.) 1 • . re, :;; n •ª 10. ,~ 1 

Diz <iue assim é que pel:i. 1 'Í da,· r!'arantia.s d~ !~ de ma~u consLa.tou apenm< um:i sltu~-
- a. d o . :i. • e ". ? b . ' cao m temo.c1onal. O Papa tem nel!a a. pos1· 

~ P.es•o o • <foi'· e. como a dos ~lJ cranos, ção que lhe era. r econll •cida. no Direito Inter· 
mv10\avol e ~a_:<rad:l.. , naciona.1. e 

O Papa c~t.1 1sP.nto ue todo o proccs;;ri, e o D .,, .,1 · ·~ · H r- d ·ff ·- t 
attentado praticado coutr;icllo e puaidoc.rn10 . e i.,u: opimao e 0 tze!l .oi , CUJ}l. au 2· 
os attentu.dos perpetru.o1o~ contra úS sub~r.-nos. l'l~flle nrn~uem recusa e CUJO conceito ~1uo 

Os ~eus reprcsen~iuw.,;, corno ellc, escarni.m ~e. de erlô ser :tverbado do suspeito. 
· · · 1· - 1 1 1· b d \ . (Apauulas.> ;i .JUr1S' 1cçao t o. ta t:i., em como as 1 ema.ts 
potenri;1.S que tdem 1·epresento.ntes juoto :i « Ne.sse acto legi.i!I:i.tivo, diz o emiuente in-
elte. ternacionalbta allemão,trat:i,va.-se deuma.ga-

0 logar em que residem os representantes rantia intern:1cionnl, assumida pela Italia 
do Papa ó cons!demdo uma parcell<t do YlL· sob a fó!'ma ele lei interior, gal'a.ntia que 
ticano. permitthi a continu•u;ão das relações tradi-

As o:!fensas feitas a. elles alfectam índire- ciorwes das ])otencias mm a. Santa~ de ma
ctamente a toda$ aquellas nações, como <t$ neira. :i. assegurar a indepem!enci:i.'(bs rel:i.
que sito feita.s aos <1emais agentes diplorn;i.- <;0e~ diplomatic..'\s . .,, «A posição tio Papado. 
ticos. (Ti·ocrr.m-se trrnitos apar r.cs.) Mcreocenttt Holtzendorlf, niio é um negocio 

O SR. Pn.ESlDENTE pede attenção. ecclesiastico que interesse só a.os Clltbolicos, 
o SR.. Lrirz Do;nxGT!Es diz n.o Sr. Pre~i- nem mesmo um assumpto de !egislaçilo con· 

dente que os nobres Deputados castigam-se o. stimcionai it!l.lia.na.: é antes fle tudo. umli, 
si proprios, por isso que com tanto:; apat·tcs questão de Direito lnternacional de p1•imeir:i. 

11 ,,_ d h . t monta.» e e ora.1UJ1' · emm·ar-se- a mais ernpo na. 
tribuno. e. port:rnto, maior será o despr<J.~er Ac1•editancfo agentes <liplom•iticos juntos :i. 
de ~eud col!;::g;i.s (-Nci<> apoia.'1.os ) ~ O ·Papa. go:;«, :5anlil. Sê, recebtu<l ... ~em; ageuttl::>, pl!.rgunla. 
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Bonfils, os rliv-ersos csta.•Tos da Enropa. não 
eoca.mpararn, por sua. aclh1>i.i:O. as disposi

. ÇÕ:JS d:\ lei italia.nu. e essas disposic;ües não se 
tornaram. pelo uso e costume, regras inter· 
nacionaes? 

Toda.~ as naçües, diz Blüntschli. teem in-
. • tere::se n:i indepennencia do Vaticauo,porque 

nquelle que o tin·.sse :is sn:L.; or•!en::l i.:oznri11 
tlc um enorme poder sobre os estiulru; cittho· 
lico cm 11rejuizG •la pn:z. nnivors."l, fl Blun
l!'cbll não ó menos ~ll~P\litu que lloltien
dorlT. 

01\d:i. port<m.n n~ratl~ t! tucndo-~ m1wno 
a.bstr: 1~~ d& ld •llllS ;..'llninti:l~. " Pll1111. póie 
ser ccn~ider:ulo uin sobt'ranor ~ii.o. 111% lion
n11. no !õent.i1lo commum da palaWl'l\ pnl'f)ue •> 
sober'l\no :O:UPlll"' 111n ~h> o ~tm•lo e1111e 
Jutero:rdouait§t4. a l~rt',la Diu coost1t11e um 
eat&·!o, nio c!Otlil.ltu1.1 uma ~ Juridka 
IDternaclOu!ll. 

Diverge. pon>m. Pa,:quale >"!ore. A litMja 
C..tbolicâ.1liz o eminente intarn:acionalista íca
linm~. ê uma JICSli<i:\ em Caco •lo Oir.1iw Inter· 
nacioo:l.I. 

Admittindo, pori-m, ~ ni-irati\·11.. li:to /:o, riue 
n. !greoja mio cnn!!.tit11e proprlrunc.>ntc uma 
pes~on jnridlca. internncional. i! o proprio 
Bontlls qoern reconhece :ta papa. Um!\ sobe· 

·rania. especial. p:i.rt.icular, con~tituindo em 
direito internacional uma pc:"SOn:i.lid:v!e ju· 
ridica proprin. ditrerente e distineta. embora. 

<da pel'!'ona.lidadC! dos Est.ados. 

O Pa.p:i., portanto, chefe d.a Igreja.,constitue 
um po<ler poiitioo. · 

o SR.. MALAQUIAS GoxçA.LYEs-Dependente 
de outro poder. 

o Slt. LUIZ Do~l!Nt1U1'::>-De que poder? 
O Srt. MAr.AQUB.S Ge>NÇ.\L\'ES-Do italiano . 
Ó SI~. LUIZ Domxr.Ul·:S-Mt\S. si Ó a proprla 

lei itnliana. de !:) de maio que olecl:i.ra. invlo· 
la.vPI o cltef~ d:t. Igreja! 

Pelo. lei de IJ de m:lio ~u11 ~-'Clp:I. :i.jurl~
dicç.io torritori:U da. ltal ia, pois quo ê in\'io
llL \'l!l. 

Como. J!Ol>l. é d1>~ndentc o llOlfor 1!0 P1tpr. 
•lo podCt' fia ltallt\ f ( T1·0C<1111·~c ·•111n·u1.) 
O~"· PRDU>r.'11!: ~nnu' attenQio. 
O ~tt. l.t.'1% Vollt~o:Jt:ll diz C(lmO Amlrô 

Wcia que. lll o fi:tp:i. é roco11h\'Cldu 110bt-nan1,1 
por aquellc'll mesmos qu~ 11 dC!.Spi.1,IAram do 
~us li:scadot1. com mnlori:i de nuào sua 1'0bQ. 
1'1\nla o pot'l!Un:llldadt1 muml per1caal'Cenl u 
llli'8tllM para CQl1l :w detuals p!ltollcl!U!. · 

1iuo po:1w. concluo o ora1.lor. (• p.1p;i oxcrco 
o l.llrolto, :ietivo e p:wh·o, de le;..'l.Çil.o : isto é. 
p6'1c rt.oeebt'r e on\·iar agontl!S díplom"t1 .. '0:I. 
Póde o deve. porem. o lln7.il ter junlo ao 
papa uma legaçuo Y E' :1. scgund:i. qudtão l!m 
cujo estudo vae entrar o orador (trocam-ie 
apartei), mas, observanJo que já. ba. numer.:. 
na. Cas:i. para votação do projecto de forQa.:i de 
terras offcrece-se a inter:rumpcr o seu 1lis· 
curso neste ponto. 

E emqunnto, diz o l!mínente internacionn· 
lista. o.s soberanos ort!ínnrios uüo $ão, no 
sentirlo proprio na pal:lvra.. pessoas internn
cionaes. m!is sómente repre,eotantes dos Es
tados. que o sii.o. o papa. tem por si mesmo 
uma personalidade internacional propria.. 

O S1t. P1m;1Di>:o.'TE-O nobre Deputado pet·
mittira uei:;:;e caso que se proceda ú. votação, 
interrompendo por um momento o seu dis
cu~o. 

Era ao papa, tlisse Ducler c, mini!'tro rie 
estrangeiros ·ue França, como representaore 
de um grande poder politie<> qu~ a..; oa.çõw 
lhe enviavam outr 'ora seus a!!entes. 

, · Ora. pergunta. Duclere: este iioder politir.o 
.,.: diminuiu depois ·dc ISi O'I De certo que não. 
' 'W Pa.pa é aio da. hoje o que sempre (oi, um 

poder politico. 

. o SR. BARBOSA L111u-Nii.o .sei o que ~eju 
. um poder político. (T.-ocam-se apartes.) 

O SR . Lu17. DomNr.ui::s diz que Fiorc re-· 
co11hece que a Igreja Ca.tllolica Romana., 
uuica entre a.s communhGes religiosas, apre· 
senta-so · sob o aspecto de uma iostituição 

'tangível , admira.>cl em sua. organização con-
:: solidada. po.- 19 seculo~ de existencil.\ e apoia.da 
cia.h iera.rchia. a ma.is compacti\ e a mais po-
- · déro:;:ci. que já mais existiu. · 

. Assim, em razão de sua constituição a.ctu3 l 
e de sua organização.a lgrej .. Ca.tholica apre· 

. senta. de facto os caracter~ de uma commu
. nhio-uní•ersale internacional. 

O Sa. Luiz DomNGUES-Perfeit:unente . 

O !!O ~-. Pre,;;;ic1'~:1t.e-Peçoa.osnobres 
Deputados que oct:npem as suas c:idciras. 
afim de se começar a \'Otaçiio. 

Post.o a. votos, é a.pprovado o seguinte 

REQUERDIEi\'TO 

Requeiro que, por intcrmedio rfa. Mesa d:i. 
Gamara, sejam requisitatlas as se:;uintes in· 
forma.cües : 

1.0 Em quanto foi orçada a cnnst1•ucc-ão · 
do raruul ligando as estroda.s de ferro Na.fal 
a Nova Cru~ e Ctmtrnl ela Para.byba.; .. . 
~ .,. Qua.es os serviços executados e quanto .. 

j :l h:i.v-ia sido dispendido, quanrlo foram sus· 
pensos os trab;ilhos, por· falta. de verba no 
oi;çamen to v.is:ente; · 

3:0 Que destino t iveram os materiaM de 
que dispunha. ;i cornmissão encarrega.da da. 
construccão desse i·amal. 

Sala. da Sessões, 28 de julho uc l 89i. -
Ta~m·es dfi Lyrn. 
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E' lido, julga.do objecto de deliberação e en· 
vi3.do ã. commis~õ.o rlo Orçamento o se-
guinte · 

J'ltOJl!:CTO :-i. 62-1897 

Determina 91!(: sduumtc 1cís u1~:.:s depois 1J11 
$Ha p1·M111ilyar1Ta comr;çard a .<<!i- e..:ecntada 
a pro1iil>içllu de tTJiOI" ti <:t:mla. no.• l~rmm 
rla lr:i n, .f:!S, dr. ffJ 1/e flr.~awbro rle f~6, 
mercodu,.ht~ me pro-ludos de fafirir!aJ n•i· 
ci011oc~. cottlt111•fo ll'llu'~" 011 rotu!oi fill 
fin911a o:t;-a.119~ira, e d•l 01ttras pror:1c{('ll~ia#. 

Con~idernndr'I que IJ. lei n • .&28. de 10 de de· 
z~mbro de l!:l'Jf. Pl't)11lbl11t.lt', u1,1 &rt. 20: 

n) 1\ fahrl~ ~U hnport.'IÇ'lO d« 
l'cJtuklll C! m:i.l'Cllis d~ procluctQ- e•tl'll.n· 
l?f'il'<l~ •11JG ~ pmtom D. M1rici1t,~io <f~ 
behldA~ t! flU:LNquer n11tri'll product°"' 
n:iciou""~ I'='"" ,iet't'm \'('ndidos como i;i 
<'8tr.1nj!'f'[l\>t<l r~~. ~ob pena dt• multa 
de l:(kH'$ it 5:0ti0$. nlem dna penu:i d· 
Q.1di~o Criminal ; 

I•) e a. exfl"Siç-;Io â vendo. de mr.rca
dorins ou productO!! de fabricas nacio
na.es com rotulo em língua e~trun
geirn-

ções ou substituicões rias marcas pelas quaes 
os productos são conhecidos e procurados ; 

Consid,ersndo que o pTazo de dous mezes, 
m:ircatlo pelo Regulamento approva.do peln 
11ecreto n. 2.54S. de 17 rlc julho de 1897 
(a.rt. 4") para ~e tornar 1•ITt>cf.i\'l1 a p:'Obibi~iio 
•le exp,ir á. v.·nd:r. os pl"(uluctos l\llc1(11111.~ com 
rotulo .. cm lin:r11a. c~traugeira ti io~utllcil'nto 
pam que ~t>jam utiliz:ulo• ·o~ rotulus ou mnr
cn~. irnportod<~ Ie;::ilme11t1•: 

Cor1Mlel"\11du •!U" u:iu h · iu1:011,·cui<'Utl? ai· 
actJm l'lll ei:p.-.~'llr o prt11o, vlst•• <.'Onto não $õ 
tl'"J.tll. de 11.rrcc:Ldnçiio de ren•la P:u'll o Tlté
souro. mas unicam.:nt4! de prot~~r n índu~
trm n:ie:unlll o wrnlll' ma Ili e<>11b~•1lu• os sc:us 
product.i••: 

C.111i:tt·h~mn•'o '!º"· 1en<lo u.;u:il. om qu1111l 
r.odQ.'I os l':lmos da in·'u~trl:i n:.ciu11J1.I, q cm
lil'e;!I> de rotulo~ e ID:t.l'l!ll~ cm l111;:uM eiill'l•n· 
::mtas, l\ zui.11 eouce$1iío oi! um l'r"w nu1.is 
1011::0 ruotl \'arai. rn.uahnenti• pl'l•ju1zos. <!mim· 
l'!lc;õS e pcrturba-.w~ :i. lridu .. irh•. o 1111@ "'"'i· 
dentern~nte contrarin.:'I'.~ •·l! intuitos •lv IC'tttS
Jcl(lcr. !C!'irá o espirita dn. lei to.rt. :!OJ. IJUO é 
protc;,'('r :i industria.; 

Consi1!er:u1d ()que existem maro:o.s de fabrica 
com pnlan~<; ~Lra11gcirns-lt•;.'1llment0 l't!gis· 
,.,.Jas. cuj:i. proprie<!ade a :;-arauti•la. pel:i. 
Constituh~io ~art. '72, § 2il e. cirnscb"tlintc
IDOOte. os seus rlonos niiQ pOl!em $1!r dell:1s 
i>slmlbatlos ou priv-.1.rlos sem prc\vfa in°Tornni
znção; 

Propomos o scguinte projocto de lei: 

te\'e por fim pro~ger a in,lustria. nacional, 
tornando os seu~ p:roductos conhecidos e 
evitando que se <:onfunda.m, no paiz. com o~ 
similares estrangeiros. e nüo embaracal·a 
nem entorpeco:-a. em saa. vida economica. ; 

Considerando que. antes de iniciar-se u O Congresso Xacion:i.l resoh·c: 
execução da nova lei, no dominio do orç:i- Art. J .• Sómente seis mezesdepois da. pro-
mento anterior 05 fabricantes nacionnes jii mulgação da. presente lei com~sarú a. ser 
haviam importado rotulos e mar~s em executllda a prohibição de P.Xpf)r à venda, 
língua estrangeira. exercendo um clíreito nos termos da lei n . .J28, do 10 de dezembro 
que não lhe er.L contestado. pagando ao fisco de J89ti, mercadorias ou productos de fa.bricas 
fer1eral os impostos respectivos e empregando nacionaes - contendo marcas ou rotulos em 
avnlt.ad' capitnl ; lingua. estrangeira.. 

Considerilndo que as encommendas de ro- Para,,"l·apho unico. Dentro do prazo a.cima 
tu los~ marcas ~m línguas estrangeiras feitas marcado não será permittido o uso das refe-. 
pata fora rlo pa.JZ antes da applicação da lei· ridas marcos ou rotulos sem que delles 
de IO de dezembro e chP.gados em sua vit:en - conste por qualquer modo a indica.çiio da ' 
eia não devem ficar sob a accão proh1bitiv:1 fabrica., o togar de sua ~éde e o nome do fa
da mesma por equidade, conforme já tem re- bricante. 
solvi-lo o Governo _a respeito de merca.dorfas Art. 2. • E' garantida a propriedade das 
estr1rngeira.o; encommendadas antes rla ª'"'ra- ma.rC!ts de fatiricns registradas, contendo pa
vação da taxa do imposto de importaç'ã~ e lavras estmngeiras, até·dezembro de 1896, 
recebidas de,pois; comtanlo que os . douos füçam ne!las decla-

Considera.ndo que não é facil substituir ra- rações constantes do artigo anterior. 
pidameute os rotulos e marcas dos productos, ,;rt. 3.• E' proltibido o rêgi~tro de marcas 
po!'quanto, além de não existirl'?m no paiz de fübdca nacional que tenham rotuloll ou 
estabelecimentos couvenicntemente·montadt,,. palavras estrangeim~.; e as que actual
para. satis_fazerem . com barateza e perfeição mente existem. registradas, não podarão ser 
as ex1geoc1as rfos industríaes no que se re- renovadas.- ria fürma. rio 11.rt. 12 da lei' 
fere ú.s m:~rcas, e nece~sasio algum tempo n. 3.345, de 14 de outubro de tBS7., 
para se porem, no vasto tenitorio da Repu- . Paragrapho umco. Não se comprehendem 
blica, os consumidores ao corl'eote das altern- na :prohibi~-âo do registro o nome do fabri-. 
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cante estrnogeiro e a denominação · do pro· 
dueto quanclo não houver equi7alente 
em lingua nt1.eionnl. e . !! • !!isl•y. cognac. 
bm11dy • .:te. 

fcreni:.a. :i.pen~s que n:iqu~lle se supprimein :i.s 
pnhwrns-ou ma.is. · 

Htt urn:i. emenda •lo ~l' . B<trbosa Limn .• 

Art . 4 . u n:t probibiçiio da importadio de O ~:r. O"-·i1Ho Ab1•unh~~ t)1rlc:. 
rotulo;: e mnrca~ de fab1•ic:i. são excluídos o~ 01·dcm) -Sr. Pl'?siill'ntc. ú :lperm;; p:lrn coc:i
que-. encommcndndo$ nnte:; ,la. vi:;enci:i. 1ln lei. niinh:i.r n ,·otn<;üo. ,\ mcstnl\ moditic:v;ão que 
fOI't'nt rr<X'bicloi> depois. np:"csen t:1mos.quando :n1•mbro lfa Co1nmi:1s:iti. 

At't. 5." Re,·og;i.m-~e:i.s di~~si~üClSctncon· no pl'\~ecto 11ue li:'t& :1. fo:-ç:o. n:wal. 110 ponto 
tr:lriu. cm qu~ 1lii que Cl !io.,.erno t1<1derà cle\';:r ,, 

Sala dia1> fü~~. 29 de julho (!o lsry; · ""."' l ~m.-cth·o ;10 dobr?• e~-occ:ii:lêocs cxcrpcl"uuc.~ . 
f,111,,cio Tosta.-.ll, C.1ct(1nC1.-Adalli:-rto Gm· l!~ me.i;mc. m()l1Jlk:iça~ tlzemos n:i. !orça. dl• tn1u .. ·1ct. - J. A. Scii-a. - A .'filiou .- terra. com a e~l'nd:i. hd:i.. • 
F • • ~dti.-Tvlctt:i11o d<n Sati:o~.- .-lti•tid~t F~I ;iara un.rorinlznr :i :lutc.r•~lio d~cJ11. 
d.: Qtccfro:.-R0tlri!Jttc.< L•'mc,-1:"119.,11 ; 0 7•1111• llO l,j0\'"

1
e;no, ;antn U:l l••I tle fO~i do.., torr11~ 

ri11.'10. - / 1i.;1'U1tl11Jt .llo11:cr.c!1•'0. - L111dot11l10 ~mo •.e ma.• que '"1PJ1l'!m1m0i; DI!. ~ prc 
e t ,, -· ·-' • / ~ • J<'Cto as fl.\lnvr:i.- ate 1110 1 ... 
at 

1111º· - u~r=i<: ' e ~ • · E' sij p.ua equirinra.r ~ tlilO !tou,·e politic:i. 
1~· annun<'i:l.dn :i. vó~<:ifo do proJC?Ctn n. ~. 

de. l~Ji. ü~'\ndo ru< for~n,; 1\c tcrm Jl.'\1'1). o 
oscr~foio .Je l~!lS (!!• dii:cu~'lo1. 

o !!!ir. n~n••lq_tu• ,~=tll:ad.ra~ ... 
-P·-~."J :i. pa1.wr:1. pc·ll' orJern. 

O St~. P1~ESWr::-.-r1:- T<-m. :1. ool:i.vrn o Sr. 
Hl•m•ique \'allu<l.-.rc:s. • 

O Sr. U!enrlque ~r~a!lndnres 
(pela ordem)- ~r. PreslcJento. baYeudo sido 
ap~sentado por mim o outras coll~g:is um 
snbstit uti'"º· quando membros d:i. CommL~o 
de :.rar!nha e Guerra, requeiro a Y. E.~. pre· 
ferenci:i na votação pa.ra o mesmo. 

O Sr. Pre~ident.e-0 nohre Depu· 
ta.do, o Sr. Heuriq ue V:i.U:i..dares. pede -preCt"· 
rencit pa:ra o substituti\'O apresentado por 
S. Ex. e outros coltegas. 

· . ·. Devo ponderar a. ::;. Ex. que. ~tanilo o 
pro,jecto om 2• d1scuss.'10. a votaçã.o ó feita 
artigo por artigo. Por conscqucncía. a. prefe
rencia pedhla só pôde ter !oga.r. por ora, 
quanto ao ar•t. l ". 

Posto a votos o r cl1uerimento 1~e prefe. 
:rencia, ó rejeitatlo J;IOr "i"i voti.•s contra 55. 

O §r. ~rbo!'ôa Lim=t. (pela or
dem )- Sr. PresiclPnte. ~u pediria. a V. Ex 
que tivesse a bondade de mandar ler. a 1110· 

dida que for se votando o artigo do projecto, 
o artigo correspoudente ao substitutivo. 

E.' de ioda conveniencia es te pi-acesso, tanto 
mais quanto a mater!a do sotstitu tivo não é 
muito conhecida. 
~O- Sn. Pn E<."IDEXTE- E' o processo que a 
·Mesa uza sempre nestes casos. 
. E' annunciada a. votar;ão c!o art. 1°. 
. o Sn . Piú:~IDEXTE- O n;rtigo do sullstitu

. tivo é igual ao art . l 0 do projecfo, ~om a di.f. 

O S1t. SY.lt7.t:r>tr.1~.1 Co1111t~\ -.\JJ<..li:lll\l. 

E' :ippl'01':Ulo o l<'gu í nlc! nrt. ! • do projccto. 

Art. l .-· .\5 t:•r~ ·~<li' terra p:ir:i.o •·XN'clcio 
•la IS'~ C1\D:!tl\S-ih1: 

§ 1, • Do; ('lffid :ies cbs dilt'~rCUt<!1' Cbl'.<c:; •li> 
quntlro •lo exercito.>, 

§ 2." Dos alumnos dns Ellcoln~ ::\lilit:ires nt,~ 
l .2or1 pr:iças e c!o ~Oo pM:1. n ~wla de S:t.r· 
gentas. 

§ 3. u De 28. lC.O pne:1s de pret di!-=t1'ibuidàS 
proporcionolmen~. de nccordo com os qun.· 
d.ros em -rigor. as qu:Les poderão ser cle
v:ui:ts ao dobro ou ma.is em circumst:i.ncia.s 
extraordinu.ria.s. 

E' rejelfatla. a emendu. do Sr. Barbosa .Lima-. 
ã. primeira. parte do § 2" do :\rt. l •', elevanr~o 
n. 3.000 praças. 

O ~r. Prcside:::H.o cliz que p."1.recc 
prt>judicaclo o nrt. I" do :;ub~títuti vo, um:i. 
vei que foi :ippi·o\·n.da 11. materi:i. priP-cipal tio 
p['ojecto. 

O Sn. Ovto10 Aiia,\.:-;TEs - Esta. emenda 
niio tinha uarfa com o subsUtutiço , 

O SR. P.ttESior::-."TE - Em todo o caso. vou 
submetter :i. votos a. emenda subStitutiva. 

O Sr•. J:!~::'lu:ro ~~uUc1• (pela orclem) 
diz que quMdo fa!la.va o Sr. Seabra, dis
cutindo a dí1Ierença ent re o imbstítuci"'O e o 
projecto, pareceu·llle ou vir do relator do. 
Commissão que concorrlava com a modrn
caÇ'J.o. Si a .Mcs:i. qu izesse informal-o a esse 
respeito. o orador muito agradeceria. porque 
essa informaciio orientaria muiro seu voto. 

O SR.. P1rns1PE:'il"E - Só recorrendo aos 
Annaes. · · · 

o SR. N1Lo PEÇAXHA-0 rela.-tor está. pre-
sente. · 
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O Sr. Darbos::l Lima (pela or
dcru)-0 ~ubstitutivo em questão dlstingue
so ele modo not:wel da minha emenüa. i'elo.· 
tiv:i. ao numero de a!uinnos, que acaba de 
~er :re.iP.it:•rfa.. 

O substitutivo que '":ie ser sulimettido :i. 
"•c:it."1.1:f10 não ê m:ti:: t!o que o :rr"jectn de l~i 
1!e tlx:u::io rln f.lt'..:1.1~ de 1erra que nú~. m('m· 
bro11 da Comml~s:i.o rlc Marinha e Guerra, h:\• 
\'Í:unru; r11rtnulo.1!0. 6 qu4'.' o ~tual relntor •la 
mcstn:i. Commi.~'io o.cbou poríeit:imcnte :•ceei· 
b.Vn!. 
~a IN do t:>rC3s nu"lles po.rn o l'.Xercic!o 

"indourl't. llxou-~e, 1!e m0tlo preci~ • .., nume
ro do pr:lÇ-"\S de quo se dlWi:\m compor l.'lQllJS 
(.1~ cm tcm1ao ilo 11:1z e. do moJo tam~m 
pl"f.Cilll', " numero da pra<:a." om t•~mpo da 
i:uerr:i.~upprtmlndo-SC-014 nr•1i1-<1U<! torn:1.· 
vn \"ll:.'O ~ lntlrftnido o numero do pl'llC31. A 
<-ml'n•!:i (oi apprcw~da no pro]cdo tJc 1tx11tf,io 
de ro~~ nnva.~. l'nrOCC4siiio d:1. lt-! de llxa
ção fie for~s d~ ~rrn. ftzcmoa lgu:il rcr.ti 
dcn(";i~. rl:\ndo no <10\'CMJo C<'mpcténcia pn.r1t 
elevar o numaro tio p~ r.o 1lollro,cm cir
cum~111.ncL:J!ll'lt~JM:ionae..:..supprhnlndo e~
º" •••11i.••11uc tor111i,1ii. ~ :iutol'iwd&l'I lnd(\
ftni•!:i. o '-n::u, e poucocompntlvcl com o ex· 
crcicio dos no~Ms J'unrç.-l(ls. Ernm c&tns :is 
explic~õcs que tinha. a. dnr. 

O Sr. ~ln.rcolino ~lou1•a. (pel-ior· 
dcm)-Sr. Prt'.sidente. o. CommiMão a principio 
entendeu q1:e dc\·ia ,,.upprimir a.s pa.la.vrns-ou 
uia i,.-.-porém. 1lepoi~ entendeu que ,1evia. 
autoriz:i r o lron~rno a. elevar-ao dobro ou 
mai.<. E" u ma que>:tilo de CQ11ll3 nça no Go\·er· 
no. e a. Commi>~iio acceita. a. proposta do Go
verno e não a emenda 110 nobre Depu tado. 

O Sr. Presidente annunci;i a 
'\"Otaçúo ll.:i. cmenàa que consign:i :i. snppres· 
si.o da. cxpres.-;;~o-ou m a i3-dO § 3" do art. l" 
do proJecto n. 3~. de 189í. 

Posta. :t vows, é a emenda. appro...-:i.da. 

O Sr. ~!f~u·colino l\IIourâ re· 
quer ve1·iticaçií.o d:i. votaçii.o. 

Procedendo-se a. Yerificn.ção, b . \"Oto.ciío 
reconh.ece-~·~ te\' sidfl :i. emenda. ri>jeitada. pc1· 
iG oon tr:t 70 votos. 

O Si·. P resid.ent;e procede il. lei
tura do a:rt. 2° do projecto e; em seguida, á 
<lo substitutivo. · 

tisfação •la collabora.r, com n pr~occupn cão da. 
minha :i.ttitude n~sta cn.sa.. 

O a:-t:&ro do projecto que s.1 vota mnntem 
uma. disposição creada. pels. lei de !'o~ns do 
nnno pii..·sndo. concedendo ou. entrega.ndo nos 
~ovcrondores tlos E~tudos a execução dessa 
.li~po~ir;ii.o, ao p:tsso que 11. nossa emendo. 
tran~rcre b~o nos comma.ndantcs dos d is· 
tri~tos. 

Como V. Ex. vé, é 1:11 maior rele\·a.nci& 
!'$to 3...;:;umpto. no tOClLnte ã. cfllcncia. no m<>'lo 
de pN?Cncber ~ claros do exercito. 

?\iio mil lovantei para 1liscuttr a. questiio, 
rorís..'lll quo de.;V!\n~me do oonhooor" Re
r.:imcnlo. Lev:111t<!l-mc 1uu'3. JÍltC)r um 1iedtJ ... 
fl um p;otesto. 

Prot('(lto. pur DJi 11 ter .1. C>mm~~11 do )ta
rlnhA e Guerra se dign~o dar iw.recer Nbrú 
o Q.K,umpw de ~t.'\ tmportall(ia. (otptliatfot) ~ 
o 1:icu pcilido ti no ~cntiilo 1fo ~lcit:s.r de 
:--S. F.Ev. que ec 1Ugnem, ICCCllmcnte au 
ml!n~. 1l~l1Lmr si concoro:1m ou nilu com~ 
ernenJa, 'lll(\ <!m>err:L materlo. de ta.nt:!. gni.
vi\13.dc a import.1.ncin.. 

:"iío â po$SiYcl votal·:s. pelo modo por que sa 
i~ ~zer. 

O Sr. o,·icUo Abr:tnteN (pela 
orclcm)-Sr. Pre~idente, peço a V. Ex. quo 
consulto a. Ca.mnr:-i si concede prererencia. 
para a. emcnrla., por bso que nós qu11rernos 
que co11tinue em oxecução a. parte que a 
Commi~são, sem nad:i. dizer, cortou. 

O ~r. :\l;arcolin.o :l[ourn (pela 
1mlem)-O rela.tor da. Cummissã.o. que te\·e a. 
hoo~ úc fallar, demonstrou que a. lei, que 
veiu n:i. proposta do Governo e da. qu&l elle 
não faz questão, é a. lei de 5 de abril de 1889, 
que o anno -passado :l Comrnissã.o. por una· 
nimi<la.de. recusou, pois que não tem · mais 
applicaçiio. · 

Elia manda que os trabalhos do alistamento 
d:;.s juot:i.s. p>\ra. es>e serviço. sejam feitos 
pelos delegados e sub-clelegados, ent idades 
que tioje mio existem ma.is . 

Foi por isso que a Commis:;ão entendeu 
q uc cll:t jâ não tinha. ra.Z::io de ser. 

E' i·ejeita.da a preferencia e a.pprovado o . 
seguinte a.rt . 2" do projecto n-. 32, de l sgi : 

Art . :?.• Ésta.s. praças serão completada.S 
pela fürma. expressa. no art. 87 § 4" da Con· 
stituiçã.o e na lei n. 2..556. de 26 de setembro 
de 1874. com as modificações esttibelecidas 
no~ ·a.rts. 3º e 4° da lei n . 39 A, de 30 de ja
nelro de l892 ; tl.canrlo ern vigoro par().grapho 
unico do art . 2" e a.rt . 3' da lei n . 394, de 9 ..... 
de cutubro de 1896. 

O projecto ela Commissã.o manda. continuar 
em vigor o par::.g-rapho u nico elo at•t. 2° da 
lei n. :3\J4 ; o substitutivo· ma.oda. conservar 
em vigor· sc\mente o art. 3• da loi e a.ccre
scenta. urn paragra.pho unic:o. 

E' posta a ,.otos e rejeit:i.d~ a. emer. lio. s~p
- · O Sll·. Barbosa Lima(pela o>"dem) pressiva. d.a. parte tina! do ar t. 2°, 01ferec1da. 
- Numa. dessas emendas, ta.mbem t ive a sa- pt;lo Sr. Bezerril Fontenelle. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 21/0512015 12: 18+ Página 14 de 35 

8 ANXAES DA CA:\:LIR.l 

E' ·considera(la, prcjurlic:i.da a emenda 
substitutiva.. 

O S1°. Barbotol.~ Lhu:i. (pela. ordem) 
-Reqlteiro :i. V. Ex. vcrific:i.t~ão, p(>rqne na 
YOfaÇliO QUO :tC'n.b;i. i'e SP.r f'eit;i. llOU\'C t:i.l OU 
qual precipit.içiío; Tr:i.t:L-::~ de saber o !':C\
~uinte: si. rnta.nrfo.s:c o nrtigc>. n (\!ll('nd:\ fica 
fJl$" ((1(:10 pr<'jH•1ica1l:i.. Não 5e 1!i1 o iue~rno 
com o\1tros Qlll<!nrla~. que nii1.1 tkam pr!>jU• 
tlfon.il:l.~. pt>lo que Y. E:c. co~tmnll :rnnnn· 
ci:u· 011<· ~ vol:L o :irtigo sc111 pl'('jnil:<• dns 
enmuLlns. 

() Sit. Pm~<n•~::-.m:- \'011 pi·oce. lcr 11. no,·o 
vo~: 11u1$ :~ ~l\'l':L ded:u>uu am t.<•m!J(I que 
~ l'men 1l:i. Ili':\ \'9. lll't'j111l knd:1. d~de qw, nii o 
uzou d:1. rorm11l11. - s:i!vo ii omou1b.. 

Pr<.lenlC!m.lo-\c :i \'i'ril1catfü:i. J'('Cl)IJ ltec~·SC 
'!º~ o nrl. ~" füi appro\•:v1o por S7 votos 
L'Ollt~ à·C. 

E" annundiu.la " ''nl4~"Lo üo &l'L. :t._ 

o !!l1·. P1•••to1id<•n1 <•-1111 um:\ Nnenda 
sub.c.tituth·n. Vou i:;ulituetwr :\ -:otos em pri· 
me iro lo:;u. r o n.rt\~o ''º projcctn. 

O ~r • .D::•rhrnm Lhn:nltJc/1to1•1k111l 
-A cmenthl ~luz o tcm110 do ·,·ohmtiwi:\do. 
facilita o prcc11chim1•nt•> d"s claros ~. ti r:i. :io 
Govi:!rno " J}retc:xto •1~ f.tZCl" rccrut:ini!!nto, 
como est.i~ fazc11do. 

41> S•·· :\l:u•r.·olino ~l'our~ (1Jel6 
01·dem~ - Niic> 'l'en110 comb:ilc1' :i ~mcn,ln do 
nobre Deputado. Vl'llbO apen:is <li1.P.J' que a 
emenda dillic111t:i. :rnU>s :i. Requisição rie vo
lunta.i·ios e 1•õe em dimculda·1es o Governo. 
abrinr1o novns clriros. t> qtw em tre~ :tnnoB não 
~e pôde ter um bom sord~do. 

provado. fiett prejudicada a emenda substitu~ 
tiva. O projecto da. Cnmmissiio fix:i. em cinco 
annas o tempo de service e a. emenda substi-
tutiv~ fixa. cm t1·es :mnos. -

Po!;to n votos. ê approv:ulo por íD votos 
contra 75 o seguinte : 

Art. 3. 0 Emqun.nto niõ() für Gxecutado o 
~Ol't.i.~io milita1·, o tP.mpo de seJ•viço p:ir:i. os 
l'olu~tario< ~c1~·1 \lo ci~co :mnos. podendll o 
en:..'11Jlllllento tl(\s qua tiverem concl11i1lo ~e~ 
SOT\'iço kr Lo;.-nr por maii; ele um:i. \'C7. o }Xlr 
tCmpo uunc.i maior de cinco :1t10os dll cwl:t. 
\'()1.. 

E' ~oni;idera•!:\ pl'l'judiod:i. :i. t)MC!mln sub
~füuti~. 

E" a:munci:11la n \'õuç-:io .!o ~"Uintc: 

M't.. 4. ·• ,\~ pr:ti;:L'i q 11c iia 011 :.'lljrittm 11<•r 
m:ils trl"J1 :innolõ e Clln !i<',mii!t1. J'IOt dou::. 11:-lo 
m.-110$, ~r:1ó o Jiri-l~o. Ml <'311:1. l'!n:;tij:inwuto. 
:io ,.lllor. rec.!C!i1'1o •.•m dinheiro, <!11J1 p~s:i." Jo 
farclam•mto dll!tri!Juidu :Vll! recrutn.s :;:-:i.lui· 
t.-unento. 

O Sr.O,·iclio ..:'\.b:rnnic"' (pf!l,1 OJ'• 

dem) -0 :i::ot!;::n do projccto dl7. : o.: ~l'; prni::ns 
Que fonlu~m o SNt wmpo de~crll'ko ~ eo pro· 
jt!ct<' sulllltit11tiTO rliz "' :IS pr:ii..,L<; <' n~ r::i:-pr:.· 
1:a.c li>. Por con~equ~ncla. o nol.m~ re!:1to!" es:à. 
cn~n:t<io qua.ndo diz que amb"s <JS prajC\cto:> 
iloterminam e:taetamente n. ml'sma cous~l. 

O ~1·. Pa•ei-ideute-0 :wti~o e:>t:l· 
heiecr f.n.vol'<'s ~~peci:11>.~ llfll"n :i.s rirar::i.~ QllP. 
sll e;1g •,hrem e o ~llh•titutivo torn:• e,,t•s ni .. 
vo1·es 11áo só t'!xtcnsi \·\n; á~ pr:i.ças que se c-u
).l'aj:•rcm wrno :·L~ i'X·!}l'<l<,·:~~ que s~ eag:i,ian·rn. 
E' llÍSt!J q uc COIJStSte :t differem;:L 

P;i;;tn a voto~. é approYndo pol' 77 votos 
conti•n. 72 o o.l't. -1'' <lo projecto da. Commis,;ão. 

O §r. 0'1idio Ahr:i.:nte"' (pela 
arrlem\-0 illus1re i·ela.tor da C•1mmissão i!e 
Marinha e Guerr:i. estâ compl<~t.amente en-
ganado. O Sa•. Ovidio :~br.:.u1te,.. (pela 

O pr~jecto <la cx-Commissií11 ~edui: o tempo 0,·lj.,;,11) re!luer e ol•tero '' 1·eti1~td:i de tndas 
de serv1\IO 11.~ ac.-eordo ~o:n a. lei de: rocensea- :1~ demais ememias ft.U<' apre,entou ao p;'<.1-
mento. quo .JR estt :vpresmt."lóa e íl[I secre· jecto 
ti.ria,. Niio pôde. como di:osc> o refo.tor d:1 Com· , · .. 
mi>si.io, abrir no•os claros no exercito, p!'r E posta. a. •ato~ e r•e.1p, 1 ta.d~ :i. emen1la snp-
isso que estn. lei sô tnrii. exécução p~ra as I pres~tv:t d'.\ a:1·.~- ->". 01Ie:·ecnh pelo Sr. ne
pra~as que, de hoic em deante, ;i.s,entarem zerr1l I•ontenetlc. 
p1·a.<;.v.. no exerc_i.to _; e ntio terá. vi~or pa.ra 1 E' posto a voios e api,rovado o seguinte 
aquellas que Jª s~o prac.as. e que tem o seu :tl't. 5": 
tempo correnr1o. Quasi toilos os cornm:i.n- ~ . 
dantes de carros des.t.a C;~pital, que vie,.am Al'L "-" Os voluota1·10s ~ as prn~as: que, 
aqu.i em commissão. foram de opiofüo que sr findo o. seu tempo de serviço .. eonttnua1·em 
reduzisse o tempo de serviço. . na.s file!1·as, co~ .:ou ~e-m. ec_IJ'~.1~mrnto. pc1·. 

Como -vem dizer o rrnhre relator que elle cebi;r:;o ns 5rat1ficaço•s est1pu-adas na. let 
vem prejudicar~ 

1 

n. 24" de b de dezemb;•o de l8G.t. e r1uand? 
... ... . · · · fol'em es11mos do scrvico se lhes concedera. 

. O Sr. President.e-Vou suhmetter .nas colonias da União um prno (le terra. de 
·a. votos o artigo do projccto. Si esse for n.p- 1. OB9 \l.l'es. 
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E' annunciada a votação da!': emendas addi- O Sr. Nilo Peçanha-Peço a pa
tivas offereciclas pelo Sr. Bezerril Fonte- lavra para uma explicação pessoal. 
nelle. 

O Sr . .l'Miarcolino J\<lloura (pela 
ordern)-Sr. Pre3idente, parece-me qrrn essas 
emendas não nevem. 8er sujeit:1s a voto;:, 
purq ue a Camara já votou a retirada das 
mesmas. 

O §r, Presidente-A Camara vo
to u a retirada das emenrlas offerecidas pelo 
Sr. Deputado Ovidio Abl'ilntes e as emendas 
a votar foram oiferecidas pelo Sr. Deputado 
Bezerril Fontenelle. 

O §r. Presiden~e declara que a 
emenda do Sl'. Bezerril que vae ser vot:1da 
encerra duas disposições differentes e que, 
por isso, vae submettel-a a votos por pal'tos. 

Submetticla a votos a primeira parte, até a 
paLwra-cadetes, é approvada. 

O Sr. Serz~deHo Cor:rêa (pela 
ordem) requer verificação da votação. 

(Verificaria a votaçao, 'l"econhece-se que vo
taram a /[ivor ü8 e co1tlra 37,) 

O @r. Presidente decbra que não 
ha numero e que vae se procetler á chamada. 

Proceclendo-sB á chamada, verifica-se terem
se ausentado os Srs.: Silverio, Nery, Carlos 
Marcellino, Albuquerque Serejo. Amorim Fi
gueira, Elias Martins, Pedro Borges, Thomaz 
Accioli, João Lopes, Francisco 8<1, Augusto 
Severo, Francbco Gurgel. Appollonio Zll
naydes, Aífonso Costa , Coelho Cintra, B11rbosa 
Lima, Martins Junior. Moreira Alves; João 
de Siqueira, Arthur Peixoto, Rocha Cavai· 
canti, Neiva, .Jayme Villas-Bôas, Aristides 
de Queiroz, Paula Guimarães, Leovigildo Fil
gueiras, Rodrigues Lima, Eduardo Ramos, 
Heredia de Sá, Alcinr1o Guanabara, Timo
theo da Co,ta, Raul Barroso, Erico Coelho, 
Mayrink, Almeida Gomes, João Luiz, Octa
viano de Brito, Lamounier Godofredo, Cuper
tino de Siqueira, Arthur Tones, Ro·lolpho 
Paixão, Luiz Flaquer, Casemiro da Rocha, 
Francisco Glicerio. Ovídio Abrantes, Urbano 
de Gouvêa, Alves' de Castro, Alencar Gui
marães, Brazilio da Luz, Larnenha Lins, 
Francisco Tolcntino, Pedro f?e1Teira. Martins 
Cost<t, Guillon , Marçal Escobar, Possidonio 
da Cunha, Apparicio Mariense, Francisco 
Alencastro, Ri vac!avia Corrêa, Pinto da Rocha, 
Py Crespo e Campos Ca rtier. 

O §r. President:e-Peço ao nobre 
Deputado que dí'ixe proceder se á votação, 
que depois tlar,lhe-hei a palavra. 

E' de novo posfa a votos a primeira parte 
da emenda do Sr. Bezerril Fontenelle. 

Procedendo-se á votação, reconhece-se te
rem votado a favor 95 Srs. Deputados e con
tra 8. 

O §r. I>resident:e-Não ha numero. 
Vae se proceder a nova chamada. 

Procedendo-se á chamada, verifica-se terem
se ausentado os Srs.: Sil verio Nery, Carlos 
Marcellino. Amorim Filgueira, Theotonio de 
Brito, Perlro Borges, João Lopes, Francisco 
Sá. Francisco Gurgel, Appollonio Zenayrles, 
AffonRo Costa, Coelho Cintra, Barbosa Lima, 
J\fart ins Junior, Cornelio da Fonseca, Mo
rei1'a .Alves, Juvencio de Agu ia.r, .loão de Si
queira, Arthur Peixoto, Rocha Cavalcanti, 
Neiva, Villas-Boas. Lcovigilclo Filgueiras, 
Rorlrigues Lima, Osca!' Godoy, Heredia de 
Sil, Alcinrlo Guanabara. Timotheo da Costa, 
A11gusto ele Vasconcellos, Felippe Cardoso, 
Nilo Peçttnha, Mayrink, ,\ lrneida Gomes, João 
Luiz, Lamounier Godofl'LJdo, Telles de Me· 
nezes, Arthur Torres, Rodolpho Paixão, La
martine, Luiz Flaquer, Francisco Glicerio, 
Rodolpho Miranda, Ovirlio Abrantes, Urbano 
de Gouveia, AI ves de Castro, Alencar Gui
marães, Rrazilio da Luz, Lamenha Lins, 
Lauro Müller. Francisco Tolentino. Pedro 
Ferreira, Martins Costa, Guillon, Marçal Es· 
cobar, Possidonio da Cunha, Apparicio Ma· 
riense, Francisco Alencastro, Rivadavia Cor
reia, Pinb da Roclla, Py Crespo e Campos 
Cartier. 

... , Sr. Prei;oident,e-Responderarn á 
chamada 113 Srs. Deputados, mas evidente
mente no r ecinto não ha numero. Tendo dado 
a hora, adio a votação. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DlA 

E' annunciada a continuação da 3° dis
cussão do projecto n. 176, de 1896, refor
mando o Codigo Penal. 

O §r. Nilo Peçanha (pela ordem) 
deve urna declaração á Gamara e ao paiz. Si 
acaba de retirar-se do recinto, acompanhado 
por um grande numero de Deputados rla 
opposição, é porque a maioria governista 
systilomaticamentc repudia a colla boração 

O §:r. Jl?re""ii~nenll:,e 1lecla1·a queros- constitucional cla minoria, p:ulamentar. 
ponderam á clwma1la 119 Srs. De1rntarlos, Comprehende que, em urna r1uestão de or-
pelo que vae contmuar a votação. , clem puliticn, o de confümç:o, partidat'ia, a 

C:rnmr:t V. IV 2 
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maioria governe, como cabe á opposição o di
reito de fiscalização e de cl'itica. (Muito bem.) 

Não comprehendo, porém.que em questão 
de fixação das for;as de terra, a maioria per
severe na sua conducta, divorciando-se do 
sentimento da oppos1ção, que tem o empenho 
de fortalecer as classes armadas da Republica. 
( Numernsos apoiados; mio apoiados.) 

Protesta contra esse acto de intolerancia
E protesta pela retirada, já quA é esse o ca, 
mi11ho que resta ás opposições opprimidas! 
caminho aliás iniciado pela propria maioria, 
quando legitimou impropriamente a obstruc
ção parlamentar. 

Retirou -se a opposição, porq ne a maioria 
está fazendo política partidaria em assumpto 
de rlefosa nacional. (Apoiados; protestos.) 

O §r. Mello Re~o-(pa,.a uma ex
J?licação pessoal) - Sr. Presidente, julgo-me 
obriga·'o a dar á Camara uma explicação 
pessoal, á vista da virulencia com que a 
Commissão de Marinha e Guerra foi accusadfl 
pelos nobres Depu fados pelo Pará e Per
nambuco, e creio que tambem pelo do 2' 
districto tlo Rio de Janeiro, por não ter ella 
dado parecer sobre as emendas apresentadas 
ao pro,jecto de fixação de forças de terra. 

V. Ex. sftbe melhor que ninguem, que 
dessas emendas a unica que foi remettida á 
Commissão, foi aquellit que augmentava o 
o numer'O de alumnos, au:.rmen\ando conse
guintemente a despeza. Sobre as demais. a 
Cornmissão não foi ouvida, ninguem lhe 
pediu parecer; que ilavhmos de fazer '!Que
reri:im que fossemos à Mesa arrancar essas 
emendas para dar p<1recer sobre ellas? ! 

Portanto, não ha maior injustiça tJUe essa 
dos nobres Deputados. Accresce ainda que, 
por rleliberação da Casa, as emendas relati
vas á refor1rn1 da E:;col<t Militar e ao sorteio 
foram tiradas da Cornrnissão para serem 
submettidas a debate. Esse facto nos rlesobri
gava a cada um de nos de emittir sua, 
Õpinião individual sobre ellas; todavia. por 
attenção ªº' nobres Deputados autores tlessas 
emendas, (invoco o testemunho de quantos 
me ouviram) di,.;se, qu<rndo tomei a palavra, 
o que pens;tva, especialmente sobre a relati v<t 
ao sorteio. 

Eu rlisse que a Commis-ão se achou em 
grande embarilço para dar parecer sobre a 
emenda do nobre Deputado, porque, sendo a 
lei do sorteio promulgada durante um regí
men muito diverso do actual, em que o Go
verno central estenil ia sua acção até os mais 
remotos c >nfins do impel'io, e Lotlavia 111tiw<t 
com grar1dr~s ti i flicu!dades pam dar-lhe ex
enlÇilo, difILuldades que crescem no l'tJginion 
actual, em que o Governo ch1 Uniiio u[o 
tem meios ele, direct1w1ente por si, torna1' 
eff0cti va a sua execução. 

Observei que a emeniia do Sr Barbosa 
Lima, 'que mandava. considerar desertor o 
sorr,eado que niio se appresentasse, poderia ser 
efficaz nas capitaes, mas, no interior do paiz, 
ella seria inexequi vel. 

E, si assim procedi, Sr. Pre3idente, foi 
sómente por attenç1i,o aos nobres Deputados ; 
e desse procedimento já eston arrependido, 
pois vejo que não poupou as accusações dos 
nobres Deputados. Melhor me seria soffrer 
todas as acrnsações de que acabo de ser a! vo 
sem motivo, do que recebei-as tend.o procura
do não merncel-as. 

A Commissão não póde ser increpada por 
não haver emittido o seu parecer ; não o 
podia dar. Os nobres Deputados tinham o 
direito de pedir á Mesa que enviasse á Com
missão as emendas para que houvesse pare
cer sobre ellas. Não o fizeram, e agora 
clamam contra a Commissão ! Faltam em 
intolerancia, e a Camara está vendo quem 
são os intolerantes. 

O §r. §erzedello Corrêa (para 
uma explicaçào pessoal)-Sr. Presidente, fui 
dos poucos membros que não se retiraram do 
recinto, por occasião da votação da ultima 
emenda a lei de forças de terra. 

o SR. COELHO LISBOA-Muitos ficaram no 
recinto, ficando eu tambem nesse numero. 

o SR. SERZEDELLO CoRRÊA-E conservei
me no recinto, Sr. Presidente, não por diver
gencia de opiniões com os meus collegas de 
opposição, mas propositalmente, para poder 
logo após a votação lavrar o meu protesto 
contra o procedimento, que está tendo a Com
missão de Marinha e Gue1'ra, recusando sys
tematii:amente a collaboração da opposição 
em uma lei tão importante, como é 1t que 
fixa as forças d e terra. 

Perto de 50 emendas, Sr. Presidente, foram 
apresrrntadas por membros da opposição, 
quas1 todos militareq, profissionaes distin
ctissimos; essas ememlas, Sr. Presidente, não 
tinham intuito nenhum político; ao con
trario, atternliam ás necessidades mais ur
gentes tlo exercito, e, apezar disso, systemati
camente, toram rejeitadas pela maioria. 
(Apoiarias e não apoia,1,. s.) 

Ainda mais, Sr. Presidente, pela primeira 
vez, nesta Gamara, se iniciou a praxe de 
haver um Deputado, ela tribuna, pediclo a 
opinião d<i Commissão respectiva sobre uma 
emenda e a Carnara, com pasmo geral, ver 
que nenhum esclarecimento foi dado por 
imrte dessa Comm issão. 

O 81:.. MELLO R1·~Go-Qual foi essa Com
missão ? 

O SR. SERZJWELLO CoRRÍ<iA-Esse procedi
dimento da illustre e digna Commissão de 
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.\ln.1·inh:i. e Guerra não tem prcce•lente nos 
,Ül?IG(''-" rlc~tn Cam:ir:i., n:lo tem qu.:liíl1:ai,;:!o. 

A Co•uin·ssito de \;:u•itiht• o'Gm·rrn. mn:~ 
~o que ning-ucm. ti11lm r.bri;!'<V;itn c1<>. cstu~ 
1h:1'!0 ;mia.; a~ en!en~!:i.'. cpre lor:ttn a:•1'e:>Nl· 
t:vlas :i "'S" prrtie~to. •lizel' fvrmal!:icute 11u:1J 
a ~11·: opiuirio. (ri,'''''''"º·''•} 

E:1trc>t.-u t1>. lcn·;intou-~u <.1 nob:·t! Dcrmtnrfa 
por f'(•:<n~mbuco. ~"! id1:in1lo intornin~r"ll!s <.fa 
Com:r1!~ .... ~(- ~. (X•m :t~~f'IJU~ ro l~C ttoclo~ n1'is. 
fl~~·' Co:nnli:-s:in =-"'' re1..·1150~1 a. t!ar e~c-J;\iº<'Ci· 
nJ!m tos. (.1/ '()Í11i/v,f <: 11rTo "l'n iflf/():.t. j 

Foi l'l'te, ~1·. Prl!~i· 1 cnr..., <' moti\"O 4!U•) ,1e. 
~::minou 3 f'.Otir:uln !l11s m<'mbr?~.da oppo
i;1i;.:o •'flll~1hnt'1onn.l. J"IOr~<111e. lmpl1..:1t:1.mc•nt<', 
:1. Cornmi~>iio ·~~d:irú.r:i IJ.W pl't'Ci.-ar dn. <'Olla. 
lil'f•:tç5111h1 Oll~ic;;io. • 

vi~t:l. dis;-o, e para evitar ta.es 11bu~os, a. Com· 
n:issiio tom:i.ri~ n:t dm·írht consideraç5.o a 
cmenrtn. rlo nobre D~rutado e vot:i.!•â mrsmo 
por dl:~. 

l':r;t a. llXplieacão que tinha :i. dar. 

o ~r. o,·i<?:io .'l!..ln•nn.tc'"' (pcC,: 
rm:rm)-~r. Pri~~irfontt>. i!i;:·-e o d í,;tinc:to prt,_ 
;:i;1.;rm1 d:~ Cummi~·iio rlc )lnrir.h • 1• Gm•rm 
e>~t~r jli. :ll'~p:•:di•l" .;,. h:1\'('r rhdo :ilf;UIU:LS 
cxpl:c;1J~·g a i:t)~. 1h o;•jXl:':•::io. q:m ti>'~mos 
a. honr:t ele ~01111 bOrar WL ll>i cit~ forç:tS, e fasl i· 
ma.nrlo niio havermos n"•s CtJ:Opr..•h<'ll•lid.;, ns 
pnlan:i$õ que s. l~x. anr.::rior·mcmtc h:i.l"iá 
J)run nn~ i:ul o. 

o illu~tl't• D<l1111t,c!o. d:Stutinclo 11 ma.ttlrl:i., 
t'm rt:'~po~~ :i. mính~ IX'~~oa. <lc.!Inron quo a 
•·mrnrb :11> art. 1 • !'!r-.1. :it'CC!lta.\'Cl, <", <>ntre· 

() ~r. l?l:c•:l"'n1•io d'• !llilou:. .. .::. 1:1n1,,, 1111 Ot'C:t.~ir.o ,;" \"ôt:içr10, ~\'O pro~i· 
(1-~··r.-, to1,~1 ~;; 1 /,'('nc,"'r~., l)l'J1.'~·nrt!)-Sl·. Pt~utnnl,,ft, Ul(\flftt ~lntr:i..rio .. 
de-11oi~ e!.~ CX!'ll•~•1,:•'ír111 il.tcla• fY.•lo sr. ).ll!!lt1 ~. ~:x. d~ir1rcn d11'fa l!'il•nna qutl :i.t>mcnd:i. 
R~:.!IJ. d i:::10 nwm!·i~• •h e •• :,, !~1i~.:fo 1!c ).!":•:- ,1_;~ <·x-c~1rn!11i~"'iº ,[t, ~t:•rinh::t o 1:uer!':t <'l'll 
nh:i. "G:irrr:i. :mela 11m1~ dm·o ,JJ1.er a:l illll"· tr.uitv •11~·ci•a1·~1. par l~so qU(! refr•r1a-~ ao 
t.rw~ ~r-. :'Pr1•.fJea, 1• ~inütJ ~':·rt~n!~r a!'\. E!':. 1tUHi(~rl1 ;;n:\xi:r.r, clt!p:-a.ç~1~. t1 qill!jâ. ha\·i~L1nnH 
q:rC' al~mmns e•:·•::r•lM rot~L!!lllj)J•rot·nd:i~. f.·i~". i o::- ,,,,~:i~i1io da. di~cUl'.<,:'io do pro;erto 

O !'rin. .. sr.n~r.:1!·:14r~o CoHn~: .. \-QUs.J •J('Jl:l~·~ ·1rtc !i~:i\":1. ~·~ fo~:l"' n\\Va.c~. 
1~ · 1:11:tu :i. t'lll!11. •'l!H.•ricla. que se rct:·rc ú~ 

O S1:. XII.o PeçA.\'11.\-Depüi~ •lo troei!>!:- prac::o!: '' •·X·pt·a~~1i;. f}i,: o p:·i.\iC'ClO d:t Com-
m~mo 1\0. OpPQSi1::iu. • mis,r~'" <JUE: :i~ 1m1<:fl~ •Jll<' cruclnirvm o tempo 

o Sn. BEt.L~.\RIO JJP. S.:it:zA-Alinimas ui'~· ,;e srni.;,;o terão •l1rt'ito a certo p'l'omio; e 
sa~ ernendas obti\·ernm f.15 \·oros; n. opposi..-ãc. n(0s outt·t$ c·~:L!mliam.o.~ . (':'>a~ _\·antag"ens a 
twiin-se rctir;ido. mi.·• f.tzen1lo numr-rn. to<log :HJU~·lie< qu<' t.1,·e~cm s:do pr:i.ças o 

O que v Sr. Sc•:-ze1!c!liJ Co:Tê:'! q::iz. i:om n qt:c ::ict1•:ilmc11to niio o ~ão. Ess:1. tinlla a. 
su:t cxrlic:1~1o pC'SSOal. foi pr"cnrnr att!>nua!' ) \'anra~E'm. de traz(•!' r.:r:wdt• num~ro 1le vo
o procrdimento que th·erR.m 0, s~u:; ~ol!e"a~: IU1!tnr10~ Jtl p! nnc•.•S par;t '-' cxeix1to. 
da opposiçii.o. qrw. ::eja dito 1le pu~siin~m. ~ão' ,\ Comrnis.,üo. cntco•~llU _qun era n._mesmn. 
mereceu applauso~ do geneml Glicerin, que 1 com:t. qu:u:do e cous.:~ rntc1rarncnte d!ver~l\.. 
con~ervou-se 1w r;cinto. A Comm1~~ao 1le ?>!r1r111h:• e (iuerr...1 nao com· 

O ~~ "-IL'-"IIJCI .... ~R1. , 0 • ,. f tm.:cu es~a~ emenda~. ua occasiüo em que ~e 
, ,. • ., • M "... - • .,, opp siç<to 2z o t··· t d d. ..~ 0 ·" fi... ~ de J • as E 

q t'c\' Fx cseusamiuosf· , •.. 1 .. t ·~ .aou a 1~c-uo .. L u,L .. aç.to 01~ • 
di;~. · •· • " ize. <Lm uu. au 0 ,,, agv::a eitn oik:ncio YOtou contr;' cU:i:~ que 

traziam grandes vantagens parao scr\'Jçu (lo 
O SR. B~r.r,;.-1.1~10 D8 Sot:zA-Era o,ta a CX· exercito. 

pli~:i.çiio que tinhn. 1fo um• :i Cumara. Já Sé! \'ê que o ?r~siclente da. Commissão 

1 

nffo tem i·az~.o no que disse. O nobre relator 
O l§r. :.'t.i~~rcofino ~!!onr.a (11cla dr?. Coromissão est1'1 justificn.01.lo plenamente a 

ordcm.)-Sr. ~1·Q~idcnte, não venllo falta!' nossa censum, porque àeclarou que a unica 
cont!'a. o venc111o. E. meu co~tume ac.'ltéll' sem· emenda. oue !Vra á Commi,~ão rle Marinha e 
pre n vot<J d;L maioria do Congre~so, que re· Gt;erra, r;; n. que ~e refere aos alumnos, ao 
presenta. a opin1iio triurnpliante t'o paiz. pas>o que uõo tinha c<Jnbecimento dus ou-

A emr•n_d:t apresentada peiormb!·eDcpntado tra~. Já vê V. Ex. que a Commissfto ele Mn· 
pelo Ci~arn. a que m;rnda o.c:ibíl.l' crm a cla..~se riolla e Guerra. não teva occa~ião de leI" o pro
dos ca.àet.es no f:xereito. nã.o !oi ton1:lda er.a jec;.o por nós apre€entaJo. 
eonside:·ação pela. c,.mmis,ão, porq;.ie estu en-J 
teu.-l_t::u que~: Constituição já, lm mait') tempo, O §J.-. )L;.iuro Muller(") (para uma 
abolira e~sa clt<s~e. eo'J)/içaçiio pessoal)-Tr:iz-me i tribuna. Sl'. 

B:ntretanto, Sl' •. Presiclenfo. a emcnd:~ do Pre~iuente, pur;i. esta explicaçiio pe~,oal. a 
nobr.e·Dep1:1tado ven1 patenteal"nos um abuso, explícac::lo pessoal q11e por sua vei deu ti esfa 
que se est~ com~cttendo. qual ~ej~ o de. :\pe· Cas:i. o illust:i·e /eudci· ifo. maioria governa
zar de d1sp~srçoes claras de 11::is. C!Statem mental. AppJ·ouve o. S. Ex .• analystmdo a 
sendo 1idmitt1dos no no~so exer•ciw cadetes; expliccição que dera. o nosso collega, o nobre 
deYo declarar :i. Gamara e a v. Ex. que, à. Deputado p_elo Para, declamr que s. Ex. só 
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~inba. tido em vis~a attenua.I' o pl'oced:mFnto 
incm·recto que tivera a opposi~ão, não to
rua.ndo parte nns ''ºta ções de~ tli Cu:;.-i pelos 
motivos que j:"t foram llitos. ' 

Peço licença. 11ara d ize1• a. S. Ex, q 11e. si 
csto procPdiment"' c~rc.:e Je ser a.trenu:ulo. 
não i;p1•emos n•)s os pr' mciros a. ter neePS$i
dad<! de a.ttcnunl·o, JlOl'QUe nS:o fomos nói; oi: 
iniciadr•r~~ ne~tn Cn•a cio~ pror<>~sos de rcti· 
rndu a u~~s rle voln,i•es <'On«ider:u~o.s per· 
Jid~~. 

Adrníro·me de r,ue ns dl'!!Crçt"'o: or:mniz:idn11; 
púr S. Ex. o por S. Ex. dlrii:iclns ji\. pnt'l'Cltln 
ao •cm e:tpit'lt•> .~e m<lno~ imporumr.i11. dü qlh' 
3l!I rotir:ado.~ •la 01•posi~'iio. q 1rn •:io muito me· 
llcíS j?l':l.\"~ C' muuo mzii~ nntU"!l•S IJUo:> os tt
tiradl\:I. do~ qua ~ diwm m:i.loria. 

M:1<1. \'t•u 1rn1111u11!1 ... -ir li. Ex .. :iss<•\'r• 
:rnn1!1) Qtlt' llt'tlt.P rmw1•1lim,•n10. :1 inr!:I q11r tl:io 
ths~~ µor uin:~ e.•mhinnçà<l pri~\.,:i, l>it1~<1 Jl(lr 
um~ l'Xprc~o nr1t11ml den.n~· ,1,, m•~lo, pól' 
qu11 !!e e:itu\":i. \'OU111•lo um:t !Pi contra rL IJUlll 
3. nppcmt:'lo nÍiO í(li opf11'i:lklani,;b\, não hoU\"I' 
dl~~ntinwntv Nltl'I' n.-is oUtrCl'I. nPm f'lllTP c1~ 
collcgns que aqui 1li\'í'~1:1.1n no ~pu rnndo .1.
proccdt't'. tio m<•Jo 1l e µr0<·<'t!<'r tit• nós ou Iro,;. 

rrnonda.s aprosentadas por coll~go.s da oppc· 
~~u. . 

Xii.ll foi, por consequencie.,sinão por vermos 
que a no~s11. collabor;.1\·iio era systcmatlca.· 
mont<! recusada. pchi. waioria., qt1:i.n<lo não 
nos c.:nlluc.:a\'amo~ no terreno p»lit1•'º· que 
por nm mm·irnento natu1·nl. i>spontaneo. D. 

"P\ll>S•<,'ÍÍ.O l'l?<:U~OU tOlílllr p<trle ne~ta. vo
taçlio. 

Docln.1·0 mesmo :i V. Ex que o que 
S•·mp:-.• .. -cn~ur.-i n:l.~ r~tira•lns \l:i. nmlu1·1:~ 
•lt-st:~ Camnra, 11iit• foi t.:i.nto cm i<i o ía<"to da 
retil':td:1. fvl o modo por qn<1 ~e fazia :i. ro· 
tir.•ch .1., 11uc111 ~e <li7.i1\ 1rn~fo~i11., porqn~ 
flllll<'3 l'm p:Lrlamcnto nlgnm J.o munJo. cru 
·~n:-i:io •IC•termiuo.tl:t, desde l)lltl 11m:1. obra 
.-.·ja 1tell•'t'ul'.'l !'i ju~ti!lc:ula. nunca i;o negou~ 
••11;~ ... i~·:iu Q 11i!'f'itO d" discutir. 

Pnr c\11l~~1ucnd:1.. Sr. i'l'l!•idl'Ufo, ~{'d i a 
l'nln\"l:l l•:\1'" ..!11:· ••t:t:\ cXlllir:i1:fu:i. p:i.r;1 •1a.r 
:tu 1111hrl' 1.v11/,·r ct:i m:uuri:~ t'Mn~ •IU111< trnr1-
t1111Jltd:11ll'.11:: a t1·anq11i1111fl11I•• q1w s. Ex. Jh0•!<1 
, ..... 1• ~~·· c1nt~ Jl:'4~ 1•~ :-(Intimo:.;. n:' necc~;.i,i~H!e 
.~e· attt>nnar ,, prck~imc•nto que ~i• rmo~. e a 
Lranri111JI i<laoto •li• 'I'"" o cheíc. qu•J n0i; Jíri;!I'. 
f. itnc11·:1m«n1,~. ""mo 101 por ;.c1•1t prüc1•11i-
111entu, 1•0!1Jurio com tnllo" o~ ~cus <'"!le;;:i:> t~ 
•11:c i;i <'~S:l ~011darie;l:i.clc 11:io ~isti~~c. 111'1:1 
não tn111:11·i:u110:< 11 altitUt!l: qur tr•m:i.mo~. 
i'Ol'tjUc. e111bora. tenhamo• perdi•io a cou1•~
.-:11:;io d(' S. r::.: .. ha.veulO~ e!.• éOlltinuar r.m 
um 1 arti•~<J .li;eiplunul<i, unitio~ pdo mc~mo 
s1·ntir. 

u ~r. 5-.:rf•!>iidcnlle - E.~t:i. fin<la a 
hnra destin:11la ~1 primeira p:1rtc da or<lC'm do 
dia.. 

SEGCXD,\ PARTE DA ORDE~r DO DIA 

Sr. Pr(•,:idcn1e. V. E:ii::. i> tl'St<'munh:u1,. 
que no estudo 1la lei de fi;.:~ç:io d .. r'o1·ç:i~. º' 
or:1dor~ 1la. opposiçii.o que se <1ccupm'llm •le>t•· 
debate e prOIJUzer:i.m !'ffil'n.tns. e,;1wei:1lment~ 
os nobres Deput:i<!os militare6. prrwnrom p~la 
sua a1·gumenl.:l.l.'iio e pela!' <'menrlas qur. pm· 
puzeram. que não est.'l\';im fazendo ~olitir:i •' 
que na>sa <•ccasião o 'JUC prccu:r:i nLm rrn tlnr 
ao exercito os meíns 11e se organiz:u·. que el!f' 
uüo possue. como $:tUe todo o paiz pel:i. •lolo· 
rosa expet·ienda po1' que est~1mo~ 11a~~an1!0 
no~ succo~~o;; que ~e •hio ua terra 1lc V. Ex. 
Si motivo de censm·a. ba.. é contra. n maioria 
governís~11. que· oppoz-~e bo.ic pdt1 rcCllm 
systema.bc:1 a tudo qne a opposição propu- Cr1ntinunr;:1o rfa :{" discussão do projeeto 
n!rn, ªº· pas~o que eu. membro do. opposi- sobre o Co1ligo Peaal. 
i;a.u, vow.va com n Commis~ão ne ~íarinli:l e 
Guerr.:i.. c~ntr::i. e.nendas de alguns eolleg::ts 
op pOSLcromsta.s. 

O ~r. Pre,.,idente - TC'm o. pa· 
laYra o S;:. Trindanc. 

Emqua.nto eu ussim procedi:i. a m::.iori!l 
não ~1scorr1 a.v:i. em um só voto, para. recus~r o Sr. Tri:n<ln<lie.- . .\.gora, Sr. Pre
P?lltica., systematicaml'nte o que 11(1s pe· siõeme. é que cabe-me a. vez de terminal' o.s 
dls.mos. como :;uceedeu a proposito do art. i". <' On~\dero.c:;ões qllC no. uitiroa. ~essão,' em que 

O SR. ?.IAXOET, FL"LGENClO-V. Ex. J!ii.o pôde mitrou em tl~bate n projecto em tliscussilo, 
entrar nti. intençiio Jos ~e.us coll!?gas. eu expe11dia, em justiftcac:iio do meu voto 

no seio da Commis~ã.'.J Espedal ineumliida. 
O SR. LAURO MiiLLER - Estou expornlo lk l'evcr o projecto do Codigo Penal, e. 

apena,; os tactos. não estou entramlo na :n- que moti\'ou a. re:;tric(:ão por mim tixpres
ten~io de ning-uem. Eston lemr,rnn<lo o mr111.J ~ada. RO trrt. 56 d~1 mesmo proj~cto. de!en
por que ~e votou sysr.emnticameute contra. Je1:d" a emenda q11e, com? seu complemento 
t~c!as as P.mendas ap;·es•·ntatla~ pela oppo- tin a JJ(Jnra de o!Tcrecer a Cama1•tt. 
s1cao e tenho direito de fa.llar por esta fórm:t, I Ne~s:t occ.isiü.o eu, j rtstiticando <la.. se
porqua. nto. mernbrodn opposiç;lo, tive occasiiio guncla. these de minln\ al'g1iment,1çil,.,, de
de dar provas, como outros collega.s. de que mon;:.t1·ava que a innovação que se pl'etende 
esta questão não era politica, voundo contra! fazer no projecto, em relaçã.o aos effeitos da. 
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p~nalid~de, addicionando-~e-lhes n di;solução dissolução do vinculo conjugal ). 11ssignando, 
do v inculo conju:,-n.I, em impertinente cm lei em cettn.s hypoth~ da condernoaç-lo, pe
penal. rio•10~ di.lr~rentcs, ll nd nsos qua.es ê que esses 

1.~mbrei. a resp~ito. 3. conclucta 1lo p:i.rla- ~treltos se tornavn.m e.lfectivo~. 
mc·nto fmncei. pol' occasiã.o d:.. refm·m;\ rlo Ainda a~im os juris~nsultos dh·crginm 
Co1ligo Penal tlaquolla. naç:1o. <lespr.!zando ~ubre n. intellii;cncía. do te::r.to da. leí, u. 1·c
oo.rtigu que :ibolia a morte civil. um 1fo cujos speito dcSl'o nssumpto. 
elfoitoi' era a dissolução do vinculo conju:..":ll. Na. condemu11c;:io ü. mc.rte, opill3.va Demo
º d6\'oprew.ndo-o. por11ue stmelh;i.nto abulicâo 10111~. quo os s~rrs c-lTcltos não reull11.vnm 
cnvol \'i:.. per\urbaciio ele direitos rogul31\oi; do só focto d;L co111l111nnnA,-àO pa:..sar cm Juli,.ra
nn. lei ci\•il. e portanto, cxtr::i.nhn..o; ú lei 110. mas 1•ru. inclispens:1ve1 que a rr.orr1: 1'oS~ 
pcnu.1. ~:i.lizncla ".r•t:i <l~coudemu:~\·ào.d~ modo que, 

~IQ>:tr~i l)llt' ic~r.m.ica ~rturl.m.çiio nns rc·l:i.· :;.i •> t!011llemn:1.1Jo se c•·acli;L ou l51 morri& de 
r;Utis d~ 1lh-oir.os lnc~thn:l\'eis. como o.> de h\- inoi ·~ n:1tun1l. lllt!llmo no neto •!D. rNiuisiç:'W 
mili:L. ;iroprir.dode e do tcrt.-eiros 8Ur~iri3 ,u :1.11tc11 cll'!õtn, a mQrto eivil nãu tiuba 
d:i. lld(l:ll,;lio .111, tnedit!a contic\a n1> rert:rl'lu ~1r<-ito. 
n.rt. !'16, isto ê. ela innovaçio no dirciw p1mn.I Em rchu:iio â c:olldemn:ti:iio por contum11ci:i. 
c\1' dí..~luçiio 1!0 ~inc•llo cooju:::i-1 como elTdto cio que r•'l!Ult011 lL morte e: \'il. a lei ~i
olo pena. desde QUl~ n. lci ci\•jl lira:r.ileirn. g3· ~tlD.\·;l, O pt:IVI cio cizlCV 11nnos p:ll"-4 QUO ILl.ICD• 
J':\nto o. inolis;nlubllidndc do ''inculo co1üug:i.J 1.4\ll\1>. p!'OllU1.iS.", nquell<' eD'<!lto ; )>ta.~o que 
e i=;\1·:in~ u respecthiis rolo.çilCIJ juridit!llS 11111-:1.nf.()11••ntcn1\111.11c!r c.lc ~O 11.nnw. em vl~ta. 
quo 11. lei pen~ não pódo pcrturl».r •l meu°' 1lu11 nri~. ·1~6 o outt•tr.1 Jo Co:I i;.."O Jo Jn:ttl'UC);li.o 
tle!truir. l"l'imiual. diZClldO quo niio ~ i<inio quando 

'!>l0:<trei que. alliin •le:>.•:i rv~1o. :iccro,:cc •!Xfllr:' l'Au p~o que o c;r~mcntv é Ji."l!OI· 
outr;\, que uini:i in,.:<t-quivcl a •lii;~olu\'iio üo \'iJv rei,, cm~ito ela conclomnao;:io. cxccpç;lo 
vinculo mi 11011:11i·l:ufo do crime, qual a. pos· esta fei•:t aos a.rts. ;:?.; e 2i do Co1ligo Peonl 
:;ibiliJa.lo ,i;t rep::raç;io da con1lommu:ão, no,,: •!m 11tm1.·11agem n .wurtidadc ® casa111cnw, 
tcrmo.s Ju nrt. ~l J11 CQnotituição ela. Rcpu- 110 i11t11íto r/,: ccitm· ee>11$cquencias ir;"ep<1t'at1cis 
blícn. qunnto imp 11-u a rr.stltui1;fio no con· e (1mç$:as de w;ia tli.<.~fJ!ur17o a1uct'ipada . 
Jemuado llu todos os direito~ •'e que fom Quanto aos e.11'.:itos 1l11s :u:tos rc~ult:Lutes da. 
pT"iv .. •lo pela pena. :mnullado.. ou mesmo com- con,lomn:ição, por e::owmplo, a.perda. do patrio 
inutAl.-'a, como ó expresso no art. $1 de pro· pr.dcl" e out.!'os rli1-citos e a. dissolução clv 
je<:t•J. ,·inculo. tla<lo. a revisão <lo feito o d~land:L 

Desenvolvia e~as considemçücs. á.; ~rrei- >'em 1•1Teito :u1uell:i.. o Codigu Civil froncc:r. 
r:>s, em vi1·tude da hora nrlcnntat!a.. em que estiibt'..'l~ci:i. no art. 30 a providencia de serem 
me coube a honra 1!e f;i.11:1.1', e dos numeroso~ rnaoti•jos o.;; mesmos. providencia que Dcmo
:i.partes que 1nc interrompiam, •1u:in•lo fui lombe coml.•a.ti:i. como deshumana. 
!"orçado a snspt!ndol·a.s po:· ha.>er k-rmio<J tlo a lJizia elle: 
iworo;.:aç;i.o que a Camara se dii;nou con- T 1 · l · 
cedor·n1e. fa.cult:\ndo-me Y. Ex., de accordo « º'.ª5 c:;~1..'>' istw~r;ões ,;;"to :\puradas por 
com o Regimento, o que as.,:·1s agra1leço, con· um ~0 mutt\'O: e :oql1ell;\ nie •~~úeio ,\,, 
tiou;ol·a:s n:i. sGguinf.tl sessão>. que é elita. cm t ilàa ª minha alin:~ ! e;••~ dureza., ê o ri~•>r 

· - d cruel deste art. 3o, q uo, em presen~·a múSmo 
Que tem loga1' a d1scuss;.io 0 projccto. You, do at're~to que proclarn:t :i innocencin. do con· 
pois. desempenhar-me ilesse dever. d d 

Sr. Presidente. a díssç>lução do vinculo emua º· m:imem para o passado efleltos t1i.o 
· ,... · d · tet•riveis da. morte cívil em que incorreu. conjugal como em~1to e pena crimin:il e, E •. t t ~t d l · · " -

COID'> disse, em füce do nos;;o a.ctual instituto ntre ... u~ ~· 0 0~ 0 e. ei e •Orma.l. e naQ 
juriJico. ile consequencias ;lcs.-istrusas e fu- de"emos 5!ºªº fo.7.e~· . votos para que :;eja el~a. 
1!0$las pela inepa.r ... bilidade de :seus eJfei tos. adoçada de '!lodo m:i.is coutorme a huanani
Podendo sel' em todo o tempo repara.t\a. a dado,~ santidade do casamento.)> 
c<i tlllemn:i.çã.o do sentencia.do, ou pela eo11mill-1 Ora. Sr. Pre;;ide11 te. si a. legisbção frnn
façiiG, que o torne p<'l.SSin:l de pt~1rn. que ceza. contendo est..'1.S p1·ecauçües, os le<Yisla.· 
exclutl. o eíteiio <!a tfüsolu~iio do vinculo º!1 dores da. r.eforma do Codigo Peoal mi.~ jul· 
J)ela sua completa ab.;?lv~ç · o que o r eho.b1· 1 g;u~n~ pcrtment.e na _l e_l pe!lal a d isposição 
hte em to.c\cs os sens <hre1tcs. crn qualquer nbohttva. da morto civil, nos, que nenhuma. 
des~s .hypo~hc.->es 11c:i.nf. sem S<!lu.;.'i.o rc,la.çôcs provideocfa te!uos cm a. nos.0,1 le i civil. é que 
<le du·e1to c1-earlo.s peln. <llssoluçuo úo vinculo b:wemos de inoovar a l1!i }lena! :tddicio
conj ugo.l re~lli~Acia. cm virtude rl:\ sentença na11 (IO nos clfoit0:; da pemi. a •liseoltwii.o tle 
<:ommut:i.do. ou revogada po:;teriol'mente. vi1w11lo conjugal ·1 (.1poiados.) · ' 

Como V.Ex. e a Ca.mara sab~.m,.a lei l'rri.n~ Nestas condícues, repito o que jà dissa da 
ceza. estalielecio. pro•ídencia.s para os eiieitos outra vez, semellnmte inuovaç.ão ó imper t i
d'2. morte civil (a qual lnvolvia. ip~o /iicto a nente,sem o :p1·eparo em lei civil. in,;tituindo 
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o divorcio e regulando os seus eifeitos, é in
e:x:equivel como effeito de pena, que poderá 
ser commutada ou annullada em caso de re
visão. 

Sr. Presidente, o illustrado representante 
do Rio de Janeiro, Sr. Dr. Erico Coelho. com
batendo a minha opinião emittida no seio da 
Commis~ão Especial em opposição á disso
lução do vinculo, como effeito de pena, dis~e, 
em seu discurso, com que abriu o debate 
sobre este projecto, que as fontes i!e obri
gações e garantias são de tres ordens . 

Primeira, a lei civil, penal, política ou ad· 
ministra tiva. 

Segunda, o contracto ou o quasi con
tracto. 

Terceira, o delicto ou quasi delicto. 
Dabi concluiu S. Ex. que a dissolução do 

vinculo conjugal tanto póde ser assumpto da 
lei penal como na civil, e para c:orrohorar o 
seu ª'serto, S. Ex. invocou o Codigo Penal 
vi~ente, cujos arts 232, 273 e 277, além de 
outras,conteem medidas de ordem civíl,assim 
como a lei de 24 de janeiro de li:s90, que de
cretou o casamento civil contém penalidades 
que constituem medida de alçada CJ'iminal. 

Na sessão antecedente, em que como já 
disse, tive a honra, de occupar a tribuna em 
defesa do meu voto na Commissão Especial e 
sustentação da emenda que nesse particular 
oifereci á Gamara, toquei ligeiramente nesse 
fundamento, de que se serviu o illustre re
presentante do Rio de Janeiro para impugnar 
as razõbS daquelle meu voto. Então, resumi· 
damente, como me impunha o momento do 
adeantamento da hora, com a devida venia 
de S. Ex., flisse que o nobre Deputado pelo 
Rio de Janeiro laborava em equivoco. pois 
que os factos lícitos e os illicitos não são 
origens de obrigações e de prerogativas ou di· 
rei tos; que estes se rlerivam da lei que é a sua 
fonte, quer em relação aos direitos absolutos 
do homem que ella reconhece e garante, 
quer em relação aos direitos relativos, que 
são aq uelles que resultam dos factos lícitos e 
dos illicitos que a mesma lei creou, ou re
conhece e mantém. 

Quando a lei reconhece e garante direitos 
e obrigações correspondentes em relação 
a todos, ahi está o direito no sentido 
objectivo ; quando crêa, ou reconhece e 
garante em relação a certos e determi· 
nados factos e pessoas que nelles figu1'am, 
dá-se o direito relati vo, ou o direito no 
sentido subjectivo, que é a razão de ser 
do direito. Portanto, ·as convenções, os con
tractos ou quasi contractos, os delictos ou 
quasi delictos, não são mais do que a 
í'órma ou a razão de.ser do direito, ou o di
reito no sentido subjectivo. O patrio poder, o 
poder marital , a indemnização do damno e 
outras prerogativas e obrigações correspon-

rlentes não teem, pois, a sua fonte nos factos' 
Iicit.os ou illicitos que as ingendraram, mas 
na lei no sentido objectivo que cr.eou e ga
rante esses direitos e obrigações para todos. Si 
a lei não as creasse ou não as reconhecesse e 
garantisse a sua effecti vidade aquellas prero- · 
gativas não passariam de méras faculdades 
sem obrigação correspondente, porque apre
rogativa só é direito e gera obrigação corre
lata, quando reconhecida pela lei. Ora, si as 
leis se distinguem conforme o fim a que se 
destinam, correspondentemente ás diversas 
ordens de interesses e relações· sociaes, é claro 
que a lei penal que se de:;tina a classificar 
as inft>acções das relações juridicas reguladas 
por outras leis, tanto de ordem publica como 
de ordem privada, e dictar-lbes penalinade, 
não póde estabelecer medidas proprias de 
economia das ontras leis, sem perturbar o or
gani5mo jurídico, como effectivamente per
turba, de modo a tornar absurdas e inexequi· 
veis essas medidas. 

Já tive occasião de refutar o argumento do 
nobre Deputado pelo Rio de Janeiro, em rela
ção ao símile que S. Ex. enxerga no Codigo 
Penal vigente, quando nos artigos 232 e ou
tros estabelece, como effeito de pena, provi
dencias que entendem com direitos de fa
milia; então disse que esse:; direitos se 
acham regulados na lei civil que providen
cia sobre o caso de sua perda ou suspensão ; 
sendo que a perda acha-se actualmente abo· 
lida pela Constituição da Republica, que só a 
admitte em dous casos, fóra dos quaes ne
nhum codigo a pôde instituir. As merlidas 
penaes creadas pela lei de 24 de janeiro, pela 
infracção de suas disposições por parte rlos 
respectivos funccionarios, á~ quaes tambem 
se soccorreu o illustre Deputado pelo Rio de 
Janeiro, permitta S. Ex. lbe diga, não tem 
o valor que S. Ex. lhe empresta. Essas pe
nas são meramente regulamentares ou disci
plinares e não criminaes. 

Finalmente,o illustre representante leu em 
seu apoio a opinião de Schuthzem berger em 
seu Tratado de leis de ordem social, á pagina 
126 do 1° volume, que trata dos elementos 
que constituem· a ordem social: consinta o il
lustrfl Deputado que lhe diga que nenhuma 
applicação . pude descobrir na opinião desse 
professor de direito, em relação ao particular 
do projecto em discussão. O que diz Scbu
thzemberger com toda a applicaç.ão ao assum
pto se acha á pagina 31 do 2° volume, onde 
elle assim se expressa: 

«Os princípios que derivam essencialmente 
da natureza e do fim das relações constituti
vas da ordem social são os reguladores do di· 
reíto. Si o legislador as ignora, elle age ao 
acaso e á semelhança do piloto que navega 
i:;em bussola em rnàr desconhecido. 
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«O direito positivo formula as applicações 
que esses princípios teem recebido em tempos 
e ern situações dadas. S1 o legislador conhece 
os princípios reguladora.:; do direito, mas 
ignora o estado dos costumes e dos interesses 
da sociedade, cujas relações deve regular, 
fará doutrina e não leis praticas. 

«O direito positivo não é uma aggregação 
de leis, mas um $ystema .organico de insti
tuições o brigatorins . A concordança das leis 
é uma condiç io não menos essencial a torla a 
legislação, como o são a just.iça e o valor 
pratico das leis. 

« E' preciso, pois, que o legislador conheça 
o direito positivo e saiba prever os effeitos 
que a abrogação de uma lei póde produzir, e 
a influencia que a lei nova exercerá sobre o 
complexo de leis, com as quaes deva ella ser 
coorilenada. O legislador deve ser philosopho, 
homem pratico e jurisconsulto, mas isto não 
tasta. » 

Sr. Presideute, nada me parece tão appli
cavel ao assumpto em discussão do que a 
opinião emittida pelo notavel mestre de di
reito e que acabo rle ler. Longe de favorece
rem aos argumentos do illustre representante 
do Rio de Janeiro os conceitos expressados por 
Schutt1zembeger, que é divorcist:1, os con
dernnam. A concordancia das leis, diz elle , é 
uma condi,ão essencial a toda a legislação. 
E' preciso que o legislador saiba prevêr os 
effeitos que a abrogação de uma lei poderá 
produzir e a influencia que a lei nova exer 
cerá sobre as outras leis. A applicação e 
perfeita. 

No particular de que se trata, a disposi
ção do art. 56 do projecto não previne os 
effeitos que vae ella produzir nas relações de 
direito reguladas na lei civil. 

Passarei agora, Sr. Presidente, ás razões 
em que no seio da Commissão Especial a sua 
illustre maioria se apoiou para inuovar nos 
effeitos da penalidade a dissolução do vinculo 
conjugal, desprezando na hypothese o proje
cto submettido ao seu exame. 

o SR. MILTON-Modificando. 

são do p1·ocesso, considerado innocente? A 
razão é a mesma, e, a meu ver, é a capital. 
Abula-se o re:m·so constitucional na revisão 
da ~ entença. e concordarei com e5se e:ffeito da 
pena por lenocínio, de accordo com a lei 
civil. 

O SR. ERrco CoELHO - Concorda? Bem. 
Registre-se. 

O SR. TRINDADE -Registre-se; no caso de 
lenocínio, acha:1do·se a sentença condemnat.o
ria irrevogavel, concordo com a dissolução do 
vinculo como eifeito dessa pena, si ale: civil 
a decreta neste caso e estabelece um prazo 
mais ou menos longo para que o conjuge inno
cente possa con~rahir segundo casamento. 
(Apartes.) 

O SR. ERICO CoELHO - Já V. Ex. admitte 
a dissolução do vinculo, taes sejam as con
dições. 

O SR. TRINDADE - Sim, naquellas condi
ções referidas. 

O SR. ER:co CoELHO - Salvo si está arre
pendido do que disse. 

O SR. TRINDADE- Não e3tou, não, senhor. 
Sr. Presidente, dizia que o accusado por 

leno ·,inio poderá ser victima de uma calu
mnia, mesmo por parte do seu conjuge, a mu
lher. pessoJ. fragil, e.como tal, facil·de ser se
duzida, para cornprometter a sorte do marido, 
e por tal modo destruir o vinculo conjugal 
que a prende ao mesmo e ligar-se ao seductor, 
desde que a lei prescreve a dissolução nesta 
hypothese; depois da condernnação a prova 
da verdade poderá surgir e em revisão o sen
tenciado ser declarado innocente. 

E' de ver que no lenocinio póde dar-se a 
mesma razão que se dará em outro qual
quer crime, do erro judicia.rio na imposição 
da pena, produzindo a mesma perturbação de 
direitos. que resultará tambem no caso da 
separação das pessoas, facultada pela lei de 
1890. 

O lenocínio é a extrema degratlação moral 
do individuo, o conjuge que o commette é 

O SR. TRINDADE-Modificando? O projecto um degenerado, é um monstro rla sociedade; 
de 1893 estabelecia a dissolução absoluta e por isto mesmo é que as suas provas devem 
forçada do vinculo conjugal, como effeito do ser bem apuradas, porque a humanidade é 
ergastulo, pena correspondente á galé. o er- fragil. Mais tarde é possível que ambos se
gastulo, pelos seus effeitos barbaras e deshu· jam innocentes victimas, o accusado, da ca
manos, desmoralizava o condemnado, e para lumnia da esposa seduzida para imputar-lhe 
que essa desmol'alização nã,o se cornmunicasse facto tão hediondo e esta, de não ter sido 
ao conjuge innocente, o proj ecto instituía victima clesle facto. Os annaes judiciarias 
aquella providencia. ahi estão para attestar o alcance da fragili-

0 8R. ERrco COELHO - E no caso do lenoci- dade feminina. 
nío ~ E' t h tb d . A illustre maioria da Commissão Especial, 

, · U!fia ou ra .YPO ese o pro~ecto, e entretanto,opinou diversamente,tundando-sc: 
e;,tou anc10so de ouvir V. Ex. a respeito. !º,em que a dissolução do vinculo conjugal, 

o, SR. TRINDADE - V. Ex. não admitte que como effeito de pena está instituido em codigos 
o reo condemnado por lenocinio seja , na revi- 1 de outr8,s nações ; 2º , em que semelhante in-
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novação na nossa lei penal nenhum inconveni
ente poderá occasionar á familia, porque o 
projecto torna essa providencia dependente 
da morte do conjuge innocente. 

No seio da Comrnissão combati esses funda
mentos, e algumas das razões ern que apoiei 
a minha argumentação foram reproduzidas 
o anno pass'l.do em uma das sessões em que 
se tratou de assumpto que com este se rela
cionava, pelo illustre membro da Commissão 
Especial e, como eu, divergente nesse parti
cular da sua illustre maioria, o Sr. Dr. Oli
veira Braga,digno representante de S. Paulo, 
e uma dellas pelo illustre representante do 
Rio de Janeiro que encetou o presente debate. 
Vou reproduzil-as. 

Sr. Presidente, apezar do muito respeito 
que tributo ao saber juridico dos illustres 
membros que, nesse particular, constituíram 
a maioria. da Commissão Especial, não me foi 
possível acceitar esses fundamentos para a 
adaptação da providencia da dissolução do 
vinculo como effeito de pena, quando a lei 
civil não a reconhece no regimem: conjugal. 

O primeiro fundamento não me p:i.receu, 
como ainda não me parece, acceitaveI, por
que, além de que os codigos penaes de 
outras nações estabelecem a dissolução no 
vinculo como effeito ue pena, são só daquel
las onde o divorcio se acha instituído da 
legislação civil que regula todos os seus 
effe1tos, e os que não o instituem em sua 
legislação civil rião o >tdaptarn no regímen 
penal, comopor exemplo,Portugal, Hespmha 
e ltalia, cujo Codigo .Penal serviu aliás de 
modelo ao actual projecto, como serviu ao 
Codigo vigente; accresce que o legislador 
deve reflectir em sua obra a vida, os costumes 
e os sentimentos de sua nação, tornando-os 
mais puros e respeitaveis, e não os costumes 
e os sentimentos alheios, que por mais bello8 
que sejam podem deixar de produzir os fru
ctos desejados. 

A e;; te respeito Schnthzembergar diz: «As 
instituições e as leis de uma nação não se 
enxertam nos costumes e interesses de outra 
nação, si não se acham ellas acceitas pela 
consciencia publica e si não estão em relação 
real aos costumes e sentimentos desta. Todo 
o jus receptum imposto por via da autoridade 
da lei em opposição á consciencia nacional e 
aos sentimentos do povo, esse direito, fosse 
mesmo a razão escripta, falseia profunda
mente o desenvolvimento natural das insti
tuições jurídicas.» 

o SR. PRESIDENTE-Lembro ao nobre Depu· 
tado que está. finda a hora. 

O Srt. TRINDADE-V. Ex. ha de peemittir 
que conc!Lrn as minhas observaçõe8,pois o Re
gimento não me permitte füllar mais sobre o 
assumpto. 

Vê a Camaradas palavras doillustre publi
cista que não é conveniente, político, mesmo 
enxertar em lei de um paiz disposições de 
outro paiz, que si aqui foram reclamadas 
pelos costumes e sentimentos do povo,alli po
dem ser incompati veis com os mesmos, ainda 
quando essas leis sejam a razão escripta. Em 
taes condições, pergunto: essa diFposição con
tida na legislação de outras nações estão 
acceitas pela consciencia nacional~ Não, por 
certo. A nação inteira· a repelle. · 

O Sn.. Emco COELHO-E' talvez um caso de 
plebiscito. Nós estamos aqui não sei para 
que, si não somos a classe dirigente da socie
dade brazileira. 

o SR. EDUARDO RAMOS-A consciencia na
cional em matcria de sciencla fórma-se pela 
sciencia. Não interrogue, pois, a consciencia 
nacional,quando se trata de assumptos desta 
ordem. 

O TRINDADE-A sciencia adquire-se pelo 
estudo dos factos, pela observação e pela ex
.periencia, ti:..'ando destas · as devidas conse
q uencias. Pergunto: a observação, aexpe
riencia da nossa virla social,nesta grande Ca
pital e principalmente nos Estados, formarão 
essa sciencia para semelhante reforma~ 

o SR LAURO MULLER-A representação na
cional está lembran lo; nós representamos a 
opinião publica. 

O SR. TRINDADE - Nós representamos a 
Nação, e as nossas opiniões devem ser inspi. 
ra·las nos sentimentos rlo povo. Devemos co
nhecer esses sentimentos para correspon
dei-as, trarluzindo-as em leis. Ora, o povo bra
zíleiro já. manifüstou por qualquer modo o sen
tirneuto da reforma do regi:_nen conjugal, para 
substituir o regímen actual pelo füt tliswlu
b1lidade do vinculo? E porque algum ou 
alguns dos seus representantes aqui a pro
clamam, significa isto a expressão da von· 
tade nacional~ Não, por certo. 

o SR. EDUARDO RAMOS-Pergunte ao illus
tre companheiro da bancada da esquerda, si 
a Igreja invoca a consciencia n<tcional para 
dictar as suas leis e os seus dogmas? 

o SR. GUEDELHA MOURÃO-E' cousa muito 
diversa. A ve1·dade vem de outra fonte. 

O SR. TRINDADE-As leis e prescripções da 
rgreja não tem effeito juridico na sociedade 
civil. A fgreja é uma sociedade particular 
infelizmente. ' 

Nada tem com o E3tado e nem este com as 
suas prescripções. E' o desgosto que tenho 
da Constituição Republicana ter abolido 
Deus do seio da sociedade brazileira, que 
nasceu tendo por symbolo a cruz. 

o SR. M,1 LA.QUIAS GONÇ .\.LYES~Não é exacto 
este modo de dizer. 
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. O f:a. E 1uco Cm·:uro - Y. Ex: .• como Dê
put:v !o. tomou e comp:·omisoo de su,,;tentar a 
Constituiçii.n n . :i.s lei~; e é A;sim;acct1s:mdo, 
quu M d"i:fcntk1 1 ! · 

O SH. Tm"DADE- A clefos:: 11iio oxcluci :t 
critica. 

Dcrc11rb ~ Con~tltltic;;to Repulilií:an;i, mn~ 
nli.cl 1~~t.ou 1>01" isto imveJiJo de crltic~r nl
;.;uus de suua prc.: ·it.>.<. qno cm ir:ou pcns:lr 
mio hou \"\?S.~l'm sido l'<.'C!o.nu~•lv!! P" lO lll't!li · 
ffi4:11 t,J \li) J)l•\"Q urn7Jleiro. 

O Sn. (i1; ~·ot;1.11.\ )!<iui,Xo-Tanto ri:.io póile 
~11ir ::i. n'.in!t'io•h• algtrns. 

O :Stt . · T1~1~h.\1>~:-0o nccortlo. Niio so ll':l!<I 
.10 dl .. posi,üo QUC• 11i:o p.r.:,:.~ s~r rcvo;::iJ:l; a 
Nlliti:'lo e;~th.:>!iC:l :ilutl:l pó lo ~cr instirni1\o. 
como C"tliglão elo E.'il.0.'1". 

o ~1~ . t1uco 01l:t.llO-<Jcto' l IJ.:.,, aorrtol, 
O S1t. ~fAt.\Qt;L\S Go~.;At.n:s d1' um pàr~. 
o ~lt. 1'~1t1co CuEut•>-Y. r-:x. c1 ueritl um 

Deus tll'f\'ilegiudu pt!h~ Con:>tituh;iio; q ueri• 
que em ml\tcri:\ tio religi:"io preYalec~o a 
e~tampillt:t dó l~t:1do. 

O !Stt. T1:1:-;1>.\I>1:- E' :i. re:llglnc• 11o~ l1~axi· 
leiro~. F. qual!S os incorn·enientl'S tlu c.~tithc· 
l·:>c:imPnt<1 da. r<'li:;iã•J do Estudo no r,•gimcn 

·. do imperio 't 
· O ~1:. Etuco Coi::r.rro-.\pontei-o; tv.Jo~. 

O S1: . T1u~t1AllE-Es.>es :\inda. b.oje ~e <l;i\1. 
O S1:. ?.iALAQl.:lAS Gox•;Ar.\'E5- ,\ ultima. 

qur~riio rcligiO>i3. o que foi si:::ão iilha desse 
rcir imen? 

0 S1, . Tm:-;0.-1.nE- Meu illnst re colleg:i., 
V. F.x. bom sahe que a. qu?Stão religi(•Sa 
or1.d .10U-s'3 do ~apricho .lo podel' <:i,·il. pro
ten1lendo iuge.ri ;·-~e em 1naterin.tle conscicncía 
d:t exclusiva alça.tia. d·1 Igrejo.. · 

O SR. Emco CoEr.no-D« rebclol:a cios 
bispos. 

o s~~ - TI.U.'\DADE-D:l. 1·eb~ltli:i.. nflo. o Go:
vomo :1bamlonou o deeret.o ele 28 do março 
do 1857 que C$t:l.belecia o meio do pro<rer 
sobre ClS :i.ctos do poder ecclesiastico e atirNl· 
se i\O arbítrio. 

O S1·:. OLrnr10 CA)!P05- E' preferível o 
regi moa 1\e hojci ao regirne11 que ~e prati
cava lW tempo d.; imperío. 

O St: . Eiuco CoELrio-Re;istre-se o ~parte 
do nobre D~ puta.rlo. 

/\. i ;.;;·ej ;L citl11Jli:;a ttim queb:as tio prime\r·o 
e 110 ~r,>g und11 como uiio tem da R~p11blica, 
purqu" o~ irnp .. 1-.11!01·es 1t t 1·at:iram na. pnnt:i. 
cfo ltt•\l~• 1 ; n rl •· lt~~1ub1 ic;\ a rg r·~ja tem r ece
li i1h:> ,. .. mn111e JJl'•W••S 1lc <:unsi<le:·:içiil'.I, com
qu1t11 r.o n;i.o ;1 p r i \' ilcg-io. 

u~1 S11. Dt!:rli'l'AOO: <hi um &pt1.rto. 
Ctun1m' '/, l " 

O SR.. Tin:o;DA.l>E-0 Sl'. Erico Coelho foi 
qU•'ll\ provocoa a minhrt opinião a. respoito, 
e cnmprin.-me manifestal-a, como fiz. com 
l'mnq,uezo.. 

Sou coDtrorio à opiuiiiodo meu illg110 ami~o, 
illust):'e DcputJ\•lo por Se1•gipe. sr. Paure 
Olyrnpi<l campos. 

O Su. Or.n1P10 CA:.rrus-Eu digo~ é pr<1fe· 
ri ''<'l o <St.-vJo 11.etual •fa l~rt>jl\ ao estado da 
meiim:i. no tl'mpo c;o imperlo. E' qucstiio 
d11 f;1cto: qu:into no pri™lipio. utio, con-
1lcmuo a. S<1p:Lr:1~0 d!\ Igl'l'ja ílo E~taolo. 

O Slt. T1:r~o.\ot-Ah1tl1. nht. não 3pol:ldo. 
:\" ~::hn<'11 do hnpctí<> a. lgrej;i era ••. 

O S::. 01.nuo;o CAm'OS - Porteguída. 
p1.,,itt•lo~. l 

O~•; . T111:-:11.\ll'!-Dl'~ulpc ·mo v. Ex., ruio 
era bl, no co11trndo, crn acat..'\d:i.; h;t\"ÍO. o 
respeite) rceipro.."l.1, (\ o.u~il!o mutuo untro :i. 
1;.:n•j:\. o o E.~:.:itlo, com grande proveito á or
dem u a p:lZ pul1Ji~-a. 

O Stl. Co1·~:1tT1:so DE S1<.1c:suu..-V. t::x . 
dci~:mle :i mono.reli i:L 'l 

O Sti. TIU:SDADF.-Dcfeudo u. situaçü:o d:i 
fg rrj:i no tc~ímeu dn. moua .. chia. Devo de· 
clo.rs.r 110 nubrc Deput·•do 'IUC tendo :uiherido 
~ ltcpu blica. sou tii.o repu btiCl.lno como Y. :Ex. 

J;i dcdnrlll uma. ~-.:-z ll"Stfl. Cam1ua, em uma. 
d:\.-: sessões do ll:l'..l4, quando th·e a h•mro. de 
'Jccupnr a Hltl atten•;ii.o, que _tive uoi icio. da. 
quc(la. da mom:i.rchi:i. e d<t pi·octa.nra~ão do. 
l\epul.Jlic:i. a. 15 de novembro de 1889 no dia 17 
do m CS!I:O rner., o uc.;:;ci ml'Smo dia Mheri no 
1101·0 rcgimcn, '!Ue tenho servido. e conti· 
uuarei n. servir com ,_1 mesmo patriotismo com 
que o ;.ervem :1quelle;; q t.10 para. ellu concor· 
rer;u11 pela propO.ótilltla,que ~e consideram os 
rt'publie:i.nos •la gcm:na., de pa.po 'l.mm·elltJ. 

O S1:. Ecuco Cor;:r.110-Como eu. 
O SR. T1t1\"DADE-Como V. Ex. e outros, 

que ju!,.çam que a lc:i.lda.•le, a dedicação pela 
defcs;i. da:; no'":ts iusti tuiç6€s só elles a:; teem, 
consirleraai.lo nós outros, os adll.erentes, que 
a.fois somos tiio l:ir-azileiros, tíio patriotas como 
elles, suspcifo3 á Republica. 

O SR . Eruco Cc1;:i:.r10-?.fas niio <'liio a -virl:i. 
por ella. · 

O Srt. Tlni.;oADE-Da.rei como V. Ex. No 
dia que fôr preciso olefündcl-a, quando forem 
precisos os meus serviços fracos, ma.s leaes 
e ll:ttl'iocico,;. conr.e commigo. 

O Sn. Emco CoBLuo- Registro . 

O St1. Tm:•mADB-Pó•lo l'egistra.r, e a.lls· 
t..:11•-me d•!Súe .iá no seu .h.'\ütlhii.o. Ninguem 
poilerá pvr om tlnvir\;, a ,,inceridn.de e leal
dade corn que, desde li de novembro de 1889,. 
tenho servido â. C'1.USe.republicana.. (Apoiados.) 

3 
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Não n sir,·o p:i.ra utilizar-mo de vantn,(!'ens 
}X'S~Oll.e:; • • Nã~ ~1\U emprcg~do publico e nem 
tenho a:'ptraçao algm!ln. 

s;rgrados, comhnto :i. raz:io da. illustrl\.lla nio.io-
1•ia 1h Commissã.o , que ententie não ho.ver 
iuconvenic-nto lle>"~a. aolopç..:10, porq11c fkn. o 
empr<:go tle~~ pr~1vi· l~ncia ml" /ibi :1u11 do 
conjuge innoccnle. confn1;rli11do-sc a subcaan
ciri com a f01·111a. o di'reíto coi:t o oxc-rci.::io do 
tl irei to. o que combato é a. sub~tancia, e () 
divorcio mesmo. 

. O :3r-.. "-L\L;\~UI.'1.S Goxç,\J.\"Es-E' Deput:i.do. 
· O ~r: . Truxt1.un;-Deputn<lo mio é emprego 

. . publico tlc nonuai:ão do (~o,·crno, é o delc
i:-atlo do JJOVO para rcpr<,.,;eutal·O pm int<>O po
der i11cucnbiJI) de lctwr n M. 1!1•fenrlentlo 
os S<.'11~ inu-r•·S:'<'S. ainoh :i~siin win ~olicitci 
es.'3. <lel<.-;;ra..,-:1o.t~ :mtc~, q 111111tlv cm 18:·13 o meu 
p:r.rtldu iuduin o meu obst·uro 11vmc na 
11,tn. d<~ seu« c:1.111lidnto" :i. e~tn C:un:er:t. pro
cu~i c.·xcluir-int' 1le\-,.:1, ht1t1r•H1 com111i~~:io. 
do que po.l1~rhi. ~r hl\"(H~i·!v ,.,,m llllll~ pro• 
wito :i e:LU'tl. pulili·~a. oull'n quo c!i~po7.~><' 
110 tnlentt> que me íolt;i .• 1 .':•To ' 'f"'"'·'·"l· 

"> ~n. I .. \ v1to ~lt:1.1 . ~:1 t- ~~o e! C!~t1i o JINI· 
6''\ln•'ntf,) 1lt) <-ldlill'i•1l"• •jtlC é t• juiz 11,l r:\ll~a. 

O S1: . Tm:-:1• .\lrY.-~r. l ':-esi•ltmtc. ~·~:1rc1 
á M•:tunJ:i. mz:iti c:q1 .. n•li1li no ~ci<• ti:\ com· 
m1~io <'~j'Cci ;if ••UI Dl'<'i•.• lia i11111)rnçi1• em 
11~0 re;:irMn p..•11-11 11:. d1~ . .;otu1::'1u do \·inculo 
cvnJu111ll. cunN ~·!Ti.·i~u o!e pc11.;., pe?:t $U:L illu:1-
trc m:tiorim. 

O Stt. E1ac~ Co:·'.1.M""'.f~o mlo é qucst•io d·~ 
IÜrtn:L, Ó 11ll CS.~CllCÍO.. 

o ~1:. Ttt1:->:•.\Jl1·: - E' de es."(>ncia. cl•· ~ub
st:111coa. m:1.:1 n r:v:ío cm que li•! 111>;1 ía. a. 11· 
lu~t1i11lo. muivri:\ 1'11 Commlo~riv ~ ,j,, li 'wraa 
1!0 t'Xcrcil;;o do dit'ClÍ1.(I, oi•.• IUWO pvr que O 
dh·orl'io pót.lú .cr npplicado. 

O ~1:. M11.TO;o.;-~!11s V. Ex. J•i. uilO f.·z con
~'CS·iin :i rns, cno •'o l1111 i:~i11101 Ju vi'! q110 u:io 
p. ~t\• COllll!llt(•:'.' u iirlncq·io. CIU llhSul u lO. 

O .~a. 1':us1r.\llt1- \'. Ex. o:l\"i11-1n•i 1'.iit•r 
1111 cir1!n:m1 •11uci:i~ o cu11.1i..,·I('_, Nll •111e nd111i t· 
~ir :~ o •lh-.·rd·• no leuo~10:11, =-:.i~ drcum~tl\U· 
~la~ :1,~~u:ic·11 d·• O\':~ 11i1·~ito. co:ub;1t••, ctn 
:d,,;a! u tu. o tli \' .. reio. 

o Slt. ~111.'N~-EJU 11.IJsc)Jllt•l ui'i.o pó ?e. 
O ~u. T1t 1~11,\ae - Si uiio v temos n:i. lei 

ciril, •JUc li o. que r11~ul;>. :Li! roln.,W$ tlc <!i
l't•itos .h, fümilia. 1le ~:·ceirns. <!e p!'\111rie· 
J111lf' e uutl'os. a l<>i penal não o Jl'Afo ili>ti
tll it• 1.'V1nt1 1,Jíeitv <lu 1-ena . 

OS1t . :i.111.TO:->-Si V. f;,,;: . ntl111!tte o divor
ci•t 110 !<>1Jocluio. logo nüo a romhale c:m •:li· 
Sílluto. 

~);ta 1·:1:ui•> foi :i s<'guin!!\ : ~<'11hum lncon• 
vcnfoat<.- :'<-!Suita â 1:1.11.í:in. J)OI' qu(' n. dí~~t-
luo:-:i" tfO vi:~CUIO IJ\!;L ad /i. :·i:•llll tlo l'OlljUg•~ 
lnnoccntc. Si c,;tc ~u compa•lcc~r d:l ~01·tc 
do cnlp.'Ulo. uão n pt'vlnt•\'Cr:i. . Cump!'ehe11de, 
Y. Ex . . Sr. f'r<!~i1lrnt<'. que i;omeih:1nltl 
rn.zã.1 n:io t! mais :lcCcila\'(·I tl•l 11tk a prí
m.,ira. dcs:ulpL•m-111e os •n1:us illu,t1·:i"I"~ 1·01-
Iega.~. 1;:ic a~.'i •m opin«r;tm. S.~. EEx. con
fun·l1•m a suli.-1:1 n~i:1 com a r .. ~·m:i. . o tliroit.1 
com o ~eu exer.::ich. 

o SI~. ElllC•)CQE:L1111-Pal'l"!O·lllC que V. Ex. 
e.st..'1 L'ID co1nr:1.•iic1;;°Lo.1 eom, i.!!;:i m• ~mo. Ua 
pou1~0 admittiu a 0.:i.;,oluo;;iú U•J vinculo> 11u 
~aso de leuocinin, :lgi:ra 1..'0·nlJ;He o ad lwitu,,1 
\lll tli~p0$1 ,·f10 d .. p:·ojc"t' ' rlu C1•nHnis;[i.1>. " 
entendtl qne nã1.1 tl~vc <ld xu.' <l\l cuu,iu;rn i11· 
n cctinte a facnldii.de tle 1·cqr1erer o <li vorciu. 

O $1:. T nr:-;1 1.\DI:: - P11 rlãv. V. Ex. <'ni iio 
11ií1) p rl'$tr.1:1 :t ll•'r.~io ti..~ minh:t$ p da.vras. 
l\.·1·a11w o Hcttrnl in; t.ir uw jur idi.·o, que 
m:i nt~m :i. in·l iss.•Jul!ili•hul.., 1lu vim:ulu, e do 
arL. ;:< : •kL Con~li1.11 io;:i (1 Rc>pul•l icnna, que fü . 
culta ;i 1·cd süo da Sênteuça. C•!O•lcrnna.r.oria, 
~ui tütl u o te111po,.,bsotm:unente, não :vlrnitto 
o diror.,:a. 

O S1:. Tm:-:l•A l•E- l'iãv; ni'i.o ha h l c<:•ntr;t- Cl) Sr. :r~1•c,..idcnt:e-C1mlll1U11 ico ll.•> 
dicç-âc•. llonr;ulv Deputado que csr..i finda a hora. 

lJi~~e que "dmi t titL o dí .,.orcio. uo c;iso O SR. TR1:>DADE-Sr. P1'DSiden.te. esion de-
de lenocioio. tlw1as as circumstancias e condi- f..,nJe11do. si llcm que 11lal. (nrio apoict-lo~) o 
-;fies ex.postas; quaes :;er· o divorcio cons .. 1.· meu voto. l\iio tenho culpa de ca.ber·11ie a 
grado em lei que ao mesmo tempo 1·~·gula:.<st' palavra. ou S<.-r colluc:;1do c.-m ti iscus~ão este 
as ro!ac;ües <le dir eito crendM por e~se ir:~ ti- p1·~~cctn em hora. a•.liantado., eutretanto vou 
t uto e suppriroido o NCUl'~D de revisão, em rosuwi:r o que f;il ta. p .11·a concluir, em ollc
virtude uo <1ual :1 se11t<,n o;; ~ nunc:.i. set·tL i1•re· dicucia. a V. Ex. 
tractavel. e mais a fix:içiio de \lm pl':1.z) P:\$S:lrci á opinião dos trilmntte~ e 1la Fncu f. 
dentro do qual pu.Jcss.• o conj u~e in- ·o~ente dado •'e IJit'Oito de s. P.tulo sl'iJl'C t>ssc p:i.rti · 
;nler-so d~~s:i. providencia pcnn.l, em gar;1 n eia cu lõ1.r do p:·t~ :!C IO. 1•'01·arn ou .-itil.'S todiis ns 
da e:;U:.l>ili<ladc d~.:; l'ehções etc •JirCJ:to r~e.ri- tribunaes de jul:l tica dos Estados cl:1 t;nrão.> e 
vad;J.S <lu ca.saineuto . o.s l'acul1Jado~ •1c <l1J'e.ito o:IicLaes solire o ~1·0-

Agora., no w·gime:i :J.<:Lu al do nOSS'.> •li t'eito, je.:LIJ,() se manifestaram ••pt:ria~.dos wibunaes 
em que o divo1·do não e uinn. insr.i tu içii.o ju-1 os rio Par()., Goyaz o a corte de Ap('llaç:flo 
ridica, e se o que" introduzir como c.íl'eito de des ta. Capital, e das íaculci<tdes do d ireito só 
pena, com n0<~nilesta perr,vrbaçV.o de dh·eitos 1t, d e s. Paulo. Vc,mos ver n. opinião dellcs . 
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Disse o trilmno.l do P:>.r;i.. pc!<J ~P.U or_:!IT.11, o 
seu íllust1·0 pr1'~iocntc: ''Em l'el:ição ü. di~so
iuç:1~ f~•l'<;-'1.d; t 1[n l:wn C•)njn:.!:•: .pondo 1~e pat'tc 
nlesmo L)~ C1.)~t11m,:~~ cirucnt.~ul. ~:.;. pd<1 rc-~::rimf~n 
anwrio1· do c:i-;inw11t.l) Cil.thotir,o, p1·01hrzíndo 
ell"eito5 ch•is, aili t••mos o no'nvcl Codi;.:o Pc· 
mil itali:i.uo. rrcE'ntE'. tnonnrocnt • ,1. · 1\11···ito 
pcu:-.1. tim q11c C'vlloln;ri•t-:tm o .. ~ mal~ :i.utori
z~1lo~ l'~1:el'i:1.lis:n~ 1laqm~llr cuJ:o 11:1.ir., •JU'' 
n11o co~i~1~rOU :i'1fll1Il'.L r'J!i)f't>iúlar.lc l•iO••rd. 
<:1•111•• co:1·-cqt1en<:i:i. <lu. 1wna ·l~ C'rg»~L•llo, 
CHlllO lliiO O tÍl11l:1 •!UITiUn :\ ]l!Í CJ"illlL'C1'l :4 
fl't<pP.ito .!o:< co·11!t•m11.i..i,,s :i. tr·.~l;all111< rim:a
,J,>~. ln(•~::lf• [)1':0pt•tll:UU<·J:l(,. !ll' 1:1,'\0 <.~,\l.o;,'l.IU 
:u"l.1\·i1cucü1.,u :1uxili11 mutuo. ;1 1111imi1lmll', 
que c..:.n11L1t11i'm a ··~i<1·nc:l 1 <l:i \'i•b i-a:iju;::1l, 
•1u::11 11• um •los ,.,1!1},:t··~ 110JT~., :u1,11"1!a t•ro11,1: 
m:t~. ro•uf.:ir·lhl'-< :iiu•!a. 1\ 1!11 ~· r1:mi111!i<:l'nd.1 
tl:tqU<'lh( bo.on~ q11a ~.-.r.:\!':\111,0 •'ílnfor1u mor.LI 
qn<' ~n ll<'•il·m r.•,•iprnc!ltnf'nt.P. prtrit1r, :t t·s· 
pcranç•L, 0111 ,,utum'1. p1r- mcnM lirn•1n.cJ:i que 
J;Ott~ll. c:cet•rll' v~ lirn1rt~ tfc rf;:.11• po~l\"Ci na. 
rt'prc,.~:io dr.t• l~1·im<'s. 1'01· n11 tro laJo. /, l>P.m 
C<'r!o. :L p<·rpc-t111<la•lc <ln p<!11:i colli~ "l'•ill· 
jn:;•• lnr10 ·r·ntc cm urn:1 posio;ão <'Xt1~L1l11~. 
cloopci1.1::1\I, a cu.io" clf'!ir•l~r!~,r<'S (·!Tt'>itu• n•·m 
t0rfo:; pv<!cr;i:o opix•r o mt• . .-sno itl".l.1> 1!~ T'ilõh~
tcucin. m"r:i.t: m~•~. cm ~e1m:lharnc.~ çon<li<;iic..>, 
ellc ~úmcut<' p ·-de jul;.;:1 r <lo qu,• m~lhor lhe 
COll\ºClll füwr, si rc•sistir hern:caincntc ll<l tr•'
mcnt!Q ::olpe .!o infol'tun;o, ~i dl.'iX:ll"-S<l (•S
ma)!:ar po1· clle, rr~l)bcndo·o cvmo a ultima 
]l!i!:ivra clEJ ~cn destino r:a ·:itla Pflll,il!l!':tl; P. 
po1· is;o pen~a o tri!mnal, cnt q~z ,f, • .-l.ccrd.<\r 
a ,u~oluçiio !\.rr<;a•ia do lnço ,·on,iu):"a.1. 6 pr~· 
{~i·ivrl tOlºfüLl' i~Sl) tl•:p~núc1:T,~ d•~ p1•oces>O <L 
requel'imeuto rlo c.;11,juge inuooon '"·' .» 

O S1t. f.l~ico Cot:1.1w-V. F..:. pltl:iliriue no 
seu 11i~CUJ"l'D •> 'Jlll' acafo. ele lior.pam. se p1)'1<-r 
ficar fa7.C'nil0 juízo <lo m~smn <iiscm·::o. 

O Sa. T1~1:-:DA.D:::-Publbi.rci. (1,sis r.·rui.<. 
Do ~xpo~to ~e ,-~~ qtv~ o trilrnnal 1lo P,1rà L'P· 
]'lOZ·Sfl ú 1lccn!t;1ç;in da diss1>lw:ii•) do ln.çn crm
Ju;;al no eJI<:it<.: da pena. r1m1lificll.rnlo-~ ,fo 
t!>Wi1•~ir/f~dc id 1•ni1; iua.s, no caso d(~ adori\:~o 
dessa -,n~}·ul, a. p1\"".fc;·v arl lil~i~H11,. ~ da 
vonb•'e do conjwre innocentc. Quiz dizer, 
que tios males venha o menor. N"o mes1ao 
sentido opinou a Cot·te ue Appclht\·.~o de;t:i. 
Capital, que, a l'~speit.o, assi:n s~ ei.:p1·ime: 

«Si, po1·e1u. l(1t«l.1lopt.a•h 11~10 Pcl'le1· Logi~la-
1.i\·o :.\ penri. ele cr·~agtulo, julga :i. Cümmis.<:1o 
niio "('1·em :i. 'tnis"ivei~. co1r10 seus <"flf:ítos: 

a) ·-· •••••••••.•• : ••• •· ••.•••••••.••••• 
b) " dissiilui;ilo 1\,1 ..-inculo conjugal, por 

que pótlc o t,,,111\emu;i. lo ohtel' <·, •;nrnut ,,,;i,() 
ou pe1·dã<:• lia pena, e :.:.tê reh;i.b!litai·-sc nos 
t(l;rmos do a!'t. !f; 110 11roji'cto. !J 1wndo "wi!o, 

' se p0Je1·it\ consiLlcr;~t· a c·i>11fo,,maç<To <1 taf. 
~ljt!fi(~ COUlO um IHOtivo pa.ra ped:~;-eú~ os i."UH

)Hf)eS i1 diSSO!Uç-[ç. rio C<t~<i?nt>rltO. 

O Sn.. Et~ir.o Co1·:uro..:...!S'a. condcnmnção pelo 
cr.::n.~tulo não ~e pôde porlir commut<V:lio fle 
pc::o.? 

O .~1:. T1t1:-;11.\1 >1; - ::;em cluvíJ!l.. f)irnnrlo 
;;mi:n. •l:Y. :l. Co; te ,Jo Ap~ullu~~••.1. ~() p:>deria 
c..~~~~i,~e1•:1'19 a co:i~JtiUU:~·:,.i 1 ) a ~ai fJtJ,,<~ (o f:r·· 
!1''·'·tui'>) t:'llll\J mo•i·:o l"Lra 1icdi1·c1u !rercre-~c 
:i amlio~ os c,•njni:füi e não a um s(1) a 1lisso~ 
l\l•;iio cll) c;1samcn•o. 

O St:, E1ttco CoU,ll:J-'.\[as no ~a.~o de tone· 
ci11i0> ! 

O Stt. T1~1'.'11\n1:-'.l':'io trar,L!ll tlti~h~ pn.rti
c11!;•1•; 1: 11~ '"' f1m·1 :i.m1~11r.1>~ em 1'el:«;;1o ~o 
1~r;:.1si•1to ~:· IJ pplh'lutl ;111 lc'llOCiniO e a. lQtl:t !\ 
.l'IJa. cm cUj•)• .. 1r.•ito~ i" cornp~h<!nd11 ri. ili~· 
-oluçi~o ,1., l:i.·;1:1 conj11;::1.I ; pv:"JU<', qu:1!qucr 
<ill<' elh ~1~rl. ~('f:t rc·rn,;;i\'"1 om r•wi.mo. 

P11o;,'i:tr<·1. !'r, Pr<'~l·l<-ate, a. mostrar '111n n. 
.11, •. ,,1m·:1o do \"inr:nhi conju;.'ltl. c<im..i llll'eltõ 
•iu pc11:1 c@tr:lri:~ U. ju~tl~-:i. e humanidad() JIL 
p<'n~. o o f:lr1~i li;:eim.m~nu.o p •m conclu1r a.~ 
min!in~ o : -~··r1:içõos, um:i. ''<':t riuoji.l tar1ni• 
11<-u o <'ill':l<i'' de t<!mpo :i~-s;gnado h(ljc pl\1'tl 
~llt:l •ll1SC\ls~1io. Cl•m<i \". E:t. lt!\"e a hmdadc 
, 1,, UH' fü1J11' ~~u tir já duru;t ,·et.<'S. 

S:·. Pl'~i<l<'ntc, u p<:ualidade é 11 mora.lid.1· 'c 
~ocial <'ln pr:u h:a.. 

.\ ~'+eicd;tdc pune p:i.m corrigir e mornli1.:ir 
\) cul(l:LU(), í]UC c~t(l .st11Tt:\ tlii() é o UUÍ"O tlm 
·la IC?i. nws quo se cruerufo e o crime sej;J. 
pren~ilirio, eis o !JUCl é d:. m:\is nlta. lmpoi·
t:incia sccial. Lo.!!''-'· a 1ie:i;l ni'.o p&do i;er ,;e 
11at11t•er~i i.!emior~liz::i.•lor:i. da prisíl.o •.1o cul
pa1lo. 

u~1 si~. DR1·u1-."1.uo-lsto e muit·• nbsolu.to. 
O S::. T1a:-;n .... 1>~:- j[;J.s é nma verüade ju

ridka. 
Si a ~o~ie•l·ldc niio tC'm o direito ele desino

raliz~r p•~la pc::'ln. ;_:, pessl><l ~lo culpado, por· 
que o rim d:i. pena é pre•onít' os crimes, 
emendando e moraliz:mno " culpado, a d's
~oi UÇ,i(O <1v Y[HCU lo e medida in.ju.sta cc•rno 
pena .. p1,1··1uc 1Je,;mora.liza o culpado supplct11-
1Att1do-lhe u::; u1ai;;; caros affe<>tos do cor;i~:iü 
de espo~o e pae, aunullando·lhe direitos 
11bsolmos. como os que ntfectarn a.o estado da 
p~s_,;ôa. a :tJrninlstra.ção de su:J. fortuna, cli
rcik•;; que a Const.ituiçiio rc:;peitou. 

;\·!c: socconei ::duela ~tui da opinif(ofo emi
nente professor de direito o Sr. Schu thi•ein~ 
berget•, tanto mais V:lliosa qn<1-ntQ in~us
peita. ;K>r ser d i\·orcist.a.. Diz e.lle. à png. 2Si 
([o l" -volumc da sua oLm jir. cita•1a-J.cis r1,, 
onl•)''' social : -~.\. condemn:v:ão a Ulllil. pen:t 
1nll~mante ê uin motivú legal de divorcio; 
1n:~s este moti;o não ó d~ Ol'dem publica. O 
e:<poso autoriZlUlo a de:n::iodal·o põde reoun
c111l-0. Elh' póile dedicaJ"-se {t copsolação de 
culpad~' e eqruel-o ela tleca.dencia rnora!. Ha 
por outr0 lad•), conàemnacões honroS;;\~ ao 
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que dellas ~ão victim:\s. O PSpirito c1e p:i1·-,· cabivel officia.lmente no ca.so, em que se tra
tido e o despotismo são pro .H~os em tae:,; tava de ferimentc1S decl:Lrados leves no. au
condemnações. perior instaaci&. Re~tituido o.o seio da. !a.

. A fó que um esposo mantêm na. innoceu- milfa e encontrando-se commigo em uma occa.-
. eia do esroso ferhlo pela. !oi ê digna. de re~- siiio. di~se-me: •Sr. doutor. nuno:. ma.is s erei 

peito. aind:i. qu1u1üo essa te (tJSSC rrr onea. criminoso: $Í me forem ma.t..'\r, fugil'ei. e si 
· · A ·dis,;olu.:ão Jo cnsa.meuto 01w1'll.•la. 1le não cc.n!'eiruir rugir, preferirei que me ma.-

direito n:i. cMd.:mnct~tTa ó um:i. i1.1111oi•t1liMd~ tem a. comrnatter um crime : porque só ou. 
j1o•i1/irrz. ' a. minbn. mulher e tllhoa e llous s;i.liem cios 

t:m sentcnci:tdo a 1wis1To ou n mol'lo ch·il meus :so1Trímentos monies pefa sorte de mi· 
encontr:L na e~pos:i. u:no. eoinp:1.11hei1·a. fü•l cm 11hn. füm1li'1. E~::;os soarimeuw.s eram mi· 
seu i11r.1rt1111io... · tigndos p<•ln consolo o ani1Dnç40 que. orn. em 

E.c;t,t:-i Jl:\J:wr:\5. pmfcri•fa!I IKlr publicista .:arw. ora ~m l~· mo tmnsinittin el111. 
tão not.'\\'lll <' in~11~p ·Iro :ln dl\'Oreio. i;iio cJc n:i. prisiio. don•le nns sap.i.ra\'11.moa e1n pran· 
~1.,1ndo prestii:io o valor 110 c.-i&, rio quo se to.~ rtcipl'OCO!.I pelo infürlunin do 11.111bt.is e 1lo:t 
tl'l\m. Ell" qu:i.litlcn de i1m1111mli1imfc Jw·i· llll1os. Nunca m11.is !!õrel criminoso.> 
di<'tJ o. •lii:-oluç:'i.•1 cio vinculo •!c..-reta.dA em orn. pori.:unto, 110 ClllSO do 1lívorcio, sedu· 
lei (oper:ula de di~fl .. ) nn. eim l~mn11çiio ; zida f's&'\ mulher p:ln\ promo\·el•<l, porque a 
mnstl'll n. VR'lt3llem pat.-i o. l'f'i:n:i"r:i.c;:io do 1n11lhor \i 4~"3h'el à Sf'ducc;:io, uifo tiCllrla. 
cul1lll.llo rlll sun. communl~ciio c:om o ~<'li ~llu 1>rh·:uln d~ lince coruolo que o lt-vn.n· 
con1u;:-e. compa.nhulro llel .. m ~u lnf.,rtunln. t.n.ri1 110 abatimento mol':ll cm 'IUI'! o l1U1ç.1ra 
F.tn tiies c:on1ll-.i;~ . priTnl-<• d~ n.u:tilio o. prísi.Q, eu1•primindo-lho CSIO iuoontívo t• 
recun•lo qne o pllllcr:\ cr,wcr <.lo ab.'\tl· cun1h.1 o cmcu para a suo. reg~ncraçio l 
ment<t muml o rt'lf<lllCM\l--0. ~ mat.'\l-O mo- Nenbum facto sol que l>OSS& &utorimr esse 
r:i.lment4>. imposslliilitl\ndo :1.su:i. regenoraç;io sacritlcio a.os ll('Dtimentoe maia noi.rcs do 
e cmcnd:i, !\ que n. pon:i. dc..-e diri~ir·:sc. coraç1'io ltumano pel11. ncce:;s!dade dR pena • 

. Finalmente. SI'. Pre:1ide11~. n. dispo.~ição ~o o S1t. Emoo CoELno _ v. Ex. n:io Jü os 
vinculo conjugal, oorno etrc1to •lc p!!nl\, n110 jorna.es. 
enc.mtm a1w10 nos fnctos. . . 

Occu1l('I. Sr. Presidonto. c.v::os na. mairis· O Stt. TlllNDADE-ôs leio, o não encontr~1 
trMurn Por rnaii; ue 20 ann~. 1!e!'de Juiz em algum 1lo.; que cc>stumo ler a referencia. 
municip:i.I ate> mcmbio ·le um tribuna l de ile al;.:um.rac~J que reclame d<?s leg1sl~oros 
relação ; s~rd os c:'l:ogos de~ clclc~rndo e ele pro~· 11le11?"' .t.i!-0 dura que autorize es.·a. 1mnr<>
ch~fü de policia, e cm todn a minh:i r.arreira mlaclud.: ;ur1d1ca.. 
não se me .tep:1.ro11 um facto •11tl} :i.cou~•!- O SR. Eluco Coruro-0 lonocinio. 
lhn,;..;e a pro\'i1!e111'i:i •1111' ~e proten•le tradu
zi 1• ern lei no pro.iecto l'm ti i seu~~ii.o : pelo 
cnutmYio, o 'luo ~cmpr" \'i ,. pn•i;r11ci"i iws 
Vi•ilat :is p1•isCws. (ui o auxiliu mutuo tio 
c;-.1;de111na1lo e seu c-onjugl'. aq11clle om·up111lo 

O Sito T1:1:m.\DE-0 leoocinio mesmo é facto 
que •>ecori-e J!Jr excepr;.1o o il.!Jlli :1e:;la Capí· 
tnl. f'iira daqui facto tão hedionlo não õ 
conhecido. 

im p ri>ão em t:-ahalhos pn.m o auxilio tia O S1t. Emco C0Eu10-L;i. as cou~ füzem·se 
multi(•t• e lilho~. que. 1•e,peit1tdos pelo pu- de outro modo. 
IJlico como vic~imas do infortunio. davam ex-
r.racção ao producto •lesse trabtLlho. que au· O SR. Tll.INl>ADE-Não Caça ess.'l injustiça. it. 

moralidarle dos nos>oi ~ostumes. 
:x!lia~·a-lhes na vida honrada . Via. a esposa., Sr. Pre:!idente. \'OU terminar. Sei que 
solicita pela sort.e ilo mo rido ferido pela. lei. tenho causado 0 maior ~acrificio aos illustres 
a -pr.:wm·;LL'. 0 _ socc?r1·0 <lo ~'~"oi;.rado. a. sup· collegas que me honram com a sua. altençll.o. 
phc•lr a rndu1genc1a ·los JU! Zes. ao mesmo (N~a. apoiados.) 
tempo que lhe cornmunicava n:1 alma es.•as 
expres:õel' de wn~,Jo e anim!l.\'ào que só a O Sa. MALAQUIAS Go:;çAr.vv.s -V. Ex. e 
mulher ~alie exprimir de modo a tocar o um ilos omdores qne mais prendem a nossa 
coração ainda o mais indifferente. attenção. 

Dou, Sr. Presidente, testemunho de um O Sa. TRINDADE- Obriga.do pela. ironia.. 
facto occorr i<lo ern minha vida de magistrado (Nrro apoiad<ls.) 
om r elação a. um meu jurisdicciona.do,culpado 
do crline de ferimentos graves . Sentenciado O Stt. MALAQUIAS GONÇALVES-V. Ex. dis-
fom elle remettir.!o :~ cadeia. da co.pita l ri.à cute sempre com proficiencia . (r1poiados.) 
então província para cumprir a r e:spectiva O SR.. TruNIM.DE - Sr. P res1•1ente . pelas 
peo:i. afli. Passados dous ann os mais ou me- considerações que venho de exi:or . PE'DSo que 
nos, íb~·(\ ~?l to em vir tude da decisão do tr:- a díssolucão do vinculo conjugal não -póde 
bunal 1 e ·n~or da 2ua senten_ça, !ln?ullan~o ser enxertada. em noss..~ lei penal como effeito 
esta. pela :Perempcao da a.cç;10 cr1mrnal, nu.o , de pena. o legislador deve inspirar-se na. 

.. --\ 
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moral e nos bon~ costumes. porque est•'S ê ha.via.m sido anteriormente rejeita.das nesta. 
que são a alma. e a vida cto mecanismo socia l; Ca.sa do Congre.;so. . _ -
não ~&;H. mo1·al que por ai.li auda com preten. O Senado. p;Jrta.nto. abriu mao das emendas 
ções de fazer escola.. mas a. rnoml cllristã. a o1f~reeidas aos a.rts. 1°, 4°. 11 , 13, 22. 'l.i e 28 
mot•:tl ,io Evangelho. da. iguakla1ie e d.i. Cra.- .do pto.iecto n. 48 A. de 1804. . 
ternl1l11.'le, qm.1 e :1. • moral rnpuollcana. o Estudando o assumpto e especrn.lm.ente as 
flireito e o. ju;tiça.. Ne.<;ta<; condições. o J.ivor· q11atro emenrJa.s mantidas pelo Senadv. e 
cio é incomp:i.th·et com a. moral e os bons COn$iderando; 
costumCli d'' po,·u br01zikiro, qu~ n1io o J'ecla.· l" que as r(lferillns emen•las não :i.!I'ectam 
mou. uem 1) que:. (( ltptJ.it11los; llltCÍto bc:m, muito o ori:anismo do pr('jf!CtO da C:1.1nart1., não 
bem. u ora•lor e col>1p1·unenl<11lo.) atacam minbumo.•la~ t!lla& disposiçiie~c.'lp1taes. 

Ficn. n. di~u&.-âo :i.•lfada pel:i. hora. 1iorquanto trcs 1lellas s:io 11upprei;,-iva.-; de 
•lil1tl0Siç•~><'S evi1lon~mente se<-un1l1.r1as o a 
outra tem por lhn. no cnme do contrat'R.cçtio, 

0 !'õõr, l• Sc•crotnrlo Jll'OCl.'JO i Stl~ti tu i r :t. pena d~ mull.'l pP,IDS P.&tabele-
l~itl\I':\ do ~('l":Uin~ r.idM n-~o l". capitulo 5 • ((,. 2". T. l!l 

•lo Coili,1:11 l'en:LI ; 
EXPEDIENTE 

Olllcl., do Sr. 1 • SocrMAri1) Jo l:ic111ulo, 1le 
31 t\o lll~Z nll\IO, (.'l)mmuuic:Llldu 'IDe O So· 
11:1do n;io 11o'id1! dar o seu a•i;enlirueuto ú PNl· 
polliçüu •lo'tn. Cli.mora. 11utoriu11do o Oo
\'crno 1\ <'•>nçrJcr nUt<>riz:1\~io A Jo:-C Mlll'O'I! 
lni;:le7. de St•uu. e SatouN Jos6 i•crclr.i dl\~ 
1';t·Ve.i, p:ir;\ rundo.1·1•m um R:rnco ,\ux1linr dllll 
Sei•\•1JOrt'll d1~ Naçiío.-lutcirrufa. 

Acta eh l\l•Uraç.;io g11rnt •ia eleição & que~ 
procc1!e11 no Estai.lo tio Rio Gl'llnllc du Norte. 
no dla 30 de junho ultimo.-A· I• Comm!~:'ào 
dll V<wificai:i"Lo de Poderes. 

V:to o. irnprimil' o seguinte 

PltOJECTU 

N. 61-1897 

E menrlrts do Serta1lo aa p;-ojecto n. 48 A , de 
<I.: 1894, da. Cumar11 dos Deputa.dos, defi
nindo e ga rantindo os dii·ei/os aHtoraes, as 
gua.es /Oram r ejeita.das pela Camara e 
mantidas por dous ltrços de votos daqt.Jellt: 
ramo do C<mgresso ;Yacional . · 

(Projecto n . 181 - de 1896) 

2". qu1• 1\ lncona até h:1jt\ cxi8ten~ n11. ,.,. 
i..-lslaciio n.v.:olUll qul\nlO n •Miniç:io e ~
r:111ti:.., do 11iroito :iutoral ou do pNpl'l•'<l'*-'1<' 
h1tprar1:1 ~ it;u mcil, :1euisi''>eís e- 111.mc•nta...-~ls . 
porqu:tnro n:i.o ba.."t•m p~:'IL tt.:tt11:Lr o IL"-
11urupt11 118 dlllllOSi~ elo W;!ij!c) J'Cnlll VÍ• 
:..-en~: 

:~· ·, que urge pr0<>11cher n lncuna 1le ljlle t<e 
trnrn. animnndo o prott-g~ndo 0:1 no-llu i.1 
homens .te lottru e, :;ohreturlo, ;:-o.r:rntinrlo 
aos S<'US Jrgltlmoi; h1:m.lei:'CI~. por pr:\1.0 1111\lOr 
do que o du art. 3-t:i do cltad<, cwigo. o uso e 
go.•o cios direitP~ 11utor:ies : 

4•. que o project.o emendado pell) Sena1\o, 
por m1.uo~ completo que pos.a ser. não deixa 
1."0mtudo <le attenifor és n•·cesshlad .. s ma.is 
ge1-aCl3 de u1oa. M de pr1,prie1la11e htrera.ria : 

E' :i. Cornmis~o de parece!' QUA S(ljatn appro
vadas pela Camar<1. as emer1das 1!0 Senado 
aos art.~. 21. 2:3, 26 e 29 1la resolução de 1894 
que deline e garante os direito;i autoraes. 

S~l:t dns Commi.-siies, 26 de julho rle 1897. 
- Ed11.ar1w de Berrél{o, prcsideute.-Murlins 
Junfor, relator.- Rodri1ftli:S LimCl.-Lamar
lÍ>1<1. - Malaquias. - Urfflçafocs Godoy. -
.111isio d~ Abre.-. 

Emeutlas do Sena.elo ao projcc!o n . 48 A , de 
1891 da 011mara d us Dep<it<1dos, 1·ejeilrulas 
pda C<lmai·a e i;i-:mtídas 1wr duus &erços de 
·cotos d<1que/le nrn10 do Gon[vessa .Nacional A' Commiss:io de Instrucçâo e Saude Pu

blica fo i presente o olI!cio n. 91 da. secreta.ria 
do Senado, com que o l" sP.cretario dactudla Ao ~.rt . 21 : 
cnsa do Congres~o remetteu a Mesa da. ·ca. $up flrinm-se 0 pnrngrapho unico. 
mar'1. dos Deputados o pr·ojecto n. 48 A. de Ao art. 23: 
1894, ne iniciativa. "ª C;.i.mara, no qual deH· Em YOZ do-multa de um a cinco con tos-
~~-se e garantem-se os direitos auto- dig:i. ·s~ : com as p~nas dos artigos respec_:tfros 

Do. all udiilo ofücio e documi;ntos que 0 dg C°!11go Penal, hvro ll, t1t. Xll, cap. v . sec-
a companham verifica-se que o Senado, ern çao 1 · ., 
se~sã.u de 9 do corr~ote mez, manteve por 1 Ao ar~. , 6: 
dous terços de Yc•tos as emendas que a.presen- Suppr1ma·se . 
tara a os ar ts. 21 , 23, 26 e 29 da proposicão Ao art . 29: 
da Camara-emenda:,i que, com outras, Supp1•ima se. 
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Em,~,11l11s do Sowdo an projcctc; n • .JS A. d,· 
1894, da famai·~ cl,i.< lJe)ml<!rlo.<, appl"OV<tdas 
por esie rnmo t/Q C~ll{lr.:s.<ú Sacioilal. 

Ao a.rt. 1°. ~· pnrte: svppriln:tn-se ·~• pa· 
lo.nas :- liwrem (leclara1::~to ele tlcar(.'m rc
salvutl•is-o~ >Cus diroilo~. 

.'\o a1·t. 4" : 
Supprim:Mc a paln.,n1.-uor1n:ies. 
Ao mr~mn arU~o accr~ccule·se : 
g I •·· A ~c,!>ilo • ' lli.t~ ,.1,·o~ niio ,·ii.l(\I':'• po~ 

mnis l!c tril:t;1 .-.uno~. Jhi,\,~ l\$ '1 llih'S o nutvr 
r-0ccibr:u'il •<'U~ clircitv~. ~i :iín•1oi «Xistir. 

!:l 2.· Fie.':\ ~·:11r1r•• ~'t'''' :1<1 :u1tn1\ p1·r oc
C.'lsiiio u(' c:id•l :l"rn 1'1)io:iio. •!llll'Uda:· oa l't•
tl:JrnuLr ~ua ol1ra. 011 n·hll'tr ~cu~ •!t:-rlt.('.i<, 
M>l>r(• c::n. comt:tuto q11~1 rl'stitu;L 11\1 •'•'ll..,l<l• 
niu·:o 'J ~1uc 1?<'!lé hotJ''•!I' :-c.:ul•i•lO •'Ili l•llj!'I\· 
ment•'· ml!t.;ll~<' 1lo v;1lt11· l:•iu:il" h C'1lkt1n 
anterior. 

~ :l.·· l'nr:t "x"'·u..-1iv •h• p.'lr~~m11ho 11nt<--
ceil•·ntr.o et·.!;;iona1fo ,1~,,·er:L 1l( .... 1;n·ai· )Klr "i-· 
cripto :io nutor " Jllll!~t·ru •k.~ (')("mJ•l:ir~•s 11<• 
citcl:1 ~\iç;i.1 ('Ôlll O l'l':']l<!•'t~\"O fll'('Ço 1• t'll.•l!L ti· 
r1111e111 serú consitlera•\t• r(im•• umH eJi\·ão. 

~ ·I .... '\s fkt•far;it,..'.°J{'S cio ci·.·siuimri<> t~zcm 
prov:l 1Jlen;1 cotit:~1 d!C'. mas o autor podi;ni 
coutC'~tal·n~ ~cmi•re 'l uc tiver outrna u op
pcr·lhc~. 

Ao :1rt. =::!. 11. 2. 2• pari<' : 
A\. p:i.l:l\'l":IS - (jUCl' dos ai'tigos - MCl'()

,!iC(o!ltC·~(·: - 11nnlquer ;iue seja a sua natu· 
rezn. 

Ao art. 23-net ois cfa palan:1-contr:1fdt.'1. 
-nccresc<intt'!m-so c.;;tas: n<• Di~fríet.'J Fe<'e:·al 
ob~t·rvar-se-lm o seguinte: 

Senado FedernJ. 2:1 rle H·'emliro tle l 8DG -
Jl<I11od d<! Qii1:iro; .l!<1tiu."' Rib1:iro. viee-pre~i
dente .-All1c;·:u JtJ,.,,J Gun'°alce . .,·~ 2-· ~ecretnri1.14 
ser,·iwlo de l" .-Jna111ii~;1 Joy<f l'n.< ,fo Sitca 
Sannento, ~ervi 1.1lo de ~" ~cc1·et:triu .-Rrm
lina J11li.o ,1dolph6 !Torn, ~cr·vindu rle 3" secre· 
tario.-J!anoel de Jlelio C. Br.ra:a, servindo 
de 4" secretario . 

Pi·ojeclri n. 48 ,1, de 18!14, da Camara dos 
Dcpirtados, qu·; 11,;fi,;e " gm·a11k os dii-eilos 
a!!IOl"(!CS, 

O Congrcs.~o Nacional resolYc : 
Art. l .•Os direitos de ~uto1' de qualquer 

obra. littera1'i?., scientifica ou art:sticn. con
sistem na fücu ld::de. que só ellc ti:m. <le re
produzir ou uutoi'iza.r a reproduc,·ão do f.C11 
traba.iho pela pulllica.çfio, tra•lucc;iio, repre
senfação. oxecu~.ão ou qualquer outm modo. 

A lei gat•antc estes direitos aos nacionne~ 
.. e aos estrangeir·os 1•c:sidmtes no Brazil, nos 

termo~ do art. 72 da Constituição. si os ~m- -
tores fizerem declat•açiio do ficarem i·e~or
rnciíl~ ,eus c1i rei tos e preencherem as co:i
di1;1iE'S do urr.. • ;]. 

Al't. 2 ... A oxprcs~rro « ob1•:>. litterarht, 
scicntifica ou artística.», comp:oht'nde: livrod, 
brocliura~ e cru ;,:tm1l escriplO$dC c1mtlqt1~l' 
naturoz:i ; obra.e; 1!r:1maticas. mus1caes ou 
•lrnm:itico-ruu~icaes. composio:Õl.•s do niusic:i. 
com ou sem p:Lla vras ; nl•I':l$ do 1iinturo. 
c·~culptura, :1.rchitt'ctur:t. ~i·avnm. lithcl)(r:t· 
phi:i.. phô!.c•::i·:iphia, illusll':l~'Óú~ oi(! •111n.!qu~r 
cl'pt•t·i .... cart:i,;, pia.no~ o c~l.IO<;os ; qua.lqUM' 
prolin~iic), em summ:t, 1k, <lominlc.> lilte:-a.rio, 
S<"icnti:tc.' ou nrti,..tico. 

,\rt. 3, .. o 1w:1zo 1!c ~a1•a11Lü1 lt•;ml p:tra c,s 
di1-cito~(·uu111c1~ulos uo 1u·t. l" i.• : 

J ··) p.i.:-;1 :1 (a;:ul\l:i.1 .. t•xc:lu~im de fll7.~r ou 
:l ll~t)~'i7õl!' n. 1'•·11rt~!U<?•;;°in, por (]U3h;:l!'r íôrrn1, 
.!r. ;,,J nmv~. a p::.riir tlc.> ~lll\ 1 cio .\:incl:"Q 1!0 
n uno ••m q u1~ ,... :l1or :1 publi~aç;i.v : 

·t·) !"U'u. 11. lllc1:1<1:1.o!c ex•·lusiw~ de í:u1·1· •)li 
:tUL:>l'l:t.-ir tr:t1htc·J~·~. l'··pr~tH:ll,'

0

otl~ 011 l!X• 
'"'\11,'Õll':t. d(' l•l :lCIUO•, :1. l:<•llL!ll', p:ll'•l ns iru.· 
1h1c•.~·11.>:1 tia i1w·•Ua 1k1:\ ndm:i. pr<::<crlpt~. 
p1.1':t ª" 1·1•11:-e~<·llt:i~<IC"s ~ c•xecuo:•iPS, da pri· 
1n.•il':l que ~e ti\'<'r err.~~lua.docorn auto:•izaçâo 
uo autur. 

Art. ·I." Os •li1·citos •le autor silo m'"'ei~. 
Cf'Ssiv1·!s !' tr:1tN11í~i;i\·eis no todo ou l!U\ 
pnrt~ e. pn1s-:1m ;•os h··ro!eiros, ~PgUn•lo :i.~ 
rt~gra:< no1·n1aes elo •li!'eito. 

Art. 5." A C•'l<~;1n ou herança, quer d11s 
d1rC'itos ile autor. q:wr tio objec•o quo mato-
1·íaliza a ob:-:i.de a.rte, litteratum ou ~cíeuci:~ 
não .i:'i. o direito c\o a modilicn.l·. seja para 
wm1!el-:t, sej:i. p:i.:·a exploral-a por 11ualquer 
r.·,rrna. 

:\.rt. C..• Na au.<encíà do contmcto de 
e11iç.ã.o, lrgalm<'nte feito, pr~sumo-~e s:.inpre 
que o autor está. ua inteiro. po~se 1los seus 
direitos. AquE'lle que sem es~e contr:i.cto, 
;ejflm quacs fo1•ern as al!cgações quo tizcr, 
publi~m· qualquer obr~. deve ao au101• uma 
tndr-mniza~!àO nunca. inJ'erio1• a 50 "/. do valor 
venal 1fa ediçü.o completa. 

Art. 7. 0 Os credores do autor não podem 
dur:i.nte a vida delie apprehender os seus 
direitos; m:is tão sómente os rendimentos que 
dabi lhe po~~am advir. 

Art. s:• Os proprieta.ríos de uma obra. pos
tlluma gosam [lo~ direiks de autor 11elos 
p1•azos manados no art. 3>. a contar, porem, 
para as reproducções e truducções, 1lo di:i. 1 
dejan~il·o do anno em que ti\•er fallecido o 
autor. 

Art. 9. º Quando urna obra feita em co!Ja.
bor~c·iio não é su~ceptivel de ser dividida. os 
collnboradc>res, d· sde que niio preceda. con~ 
tmcto em opposto, gosam dus direitos iguaes, 
n5.o podendo qualquer delles, sem o consen~i-
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rnento de tc1l~s os outros, fazei• ou autoril.ar 
a sua. reprociucção. 

em favor de quem o adquire, não podendo, 
porém. o artista rrproduzil· o sem _decl<Lração 
de riue não e o trabalho original. Em caso de dl'saccordo entre os co-propriP

tnrio5, c:i.he aos tribuna.~s decidir, por1enno. 
quando 11.lgirm dCl/!cs fo opponl1a ;í. publil':t-
1;iio, \\etl'rmi1i:u· quo elle nã.<1 pal'ticipe 1\as 
despem$, nem ,:os lucros ou que s~u 11om9 
niio rl::ure n:i obro.. 

Art. 18. A reprofocçiio de uma obra de 
~rte p'lr processos imlu~t1·i1ie~ ou sua. appli
C:lçiio D. imlrn;trio. nii.o Ih'! fll.2:em perder o ca· 
r::ctt>r artistico: me~mo ness~s caoos fica sub
m1•ttidn. ã.s •lispo~i<;<3cs 11a presente foi. 

Cruin. um dos prupr\~t.tl.t·los pú,\o individu;d 
e independentemente fü7.l'1' \':ilei• n !;U.l parte 
ele 1lircit~•s. 

Art. I~. 'lodo o 11.ttentu.<!o •'oloso 0u 
t'rBur~u!ento contra o~ 11ircitris de 11.utor con· 
;;til.UE' il c1•imP elo contral'o.cç;io. Os que scien· 
tern~n~ \'l'tt•ll.lm. exproem á vcndn, tl'('m orn 
~"llP l'Sl.:lbP1rcimt'nto' p'.ll"ll Ferem vrn•lidos ou 
int oJu:z:l"m nn t.~ri·iturio d:1. t:C1rublic:'I com 
tlm co'timlll"cinl ohjf'<!tos c.mtt·Adto~. são cu!· 
pn,,o~ 110 ml"Smo crime • 

Al"t. 10. :S-11s obrns thrl\t,r'1.r\l. em 11110 c<>l
lalt0r:i.r<>rn di\'el'!'O~ :iut.•l't's ~"ta. o 1•on!l('nti· 
lr.C'nM ri<> um •lP!h•!l p·•'!";.i SUll l':thibic:1n 011 
r••J'll"<'~nl:1.çfu>.1lc:1ndo ~\"o no> IU!\tM I) 1lireit1.• 
d~. Pl'IOJ> m1üoi;j111Jid&~s. ~o ln•IPrnnl;r.nrcm da 
p:1 rt.• •1 UI' tr1e~ lnc:1 r. . \rt. ::t>. ~os critn"!l dll contmfn.rção. os 

c11mpt1«11; s:'i.o punidos oom p<>nti!! igun<'s t'u! 
•l•J\ ar1tol'l'~. 

.\N. 11. O ~•litor <I« trnm. ohrn n.non'l.·11111 
'''' n~A!srnn1:i. co1u ~l'U•\ntn'mô t.•m ·~ 01i11~ ,. 
direitos 11.1 :tutor. Ta.lo~. • J'll'l'l~m. r:l•s:tr;"> n. 
•-!!'(•, dl!!;•lc• 111hl ~·j:t ~'Onhr•clcli'\. 

Art. 12. O nuto:- d1• tlH·n trn•IU<'~io lt"~'l :1 

r"."P••ito cleUri. o~ nwsrnoil •Hrrlta~ Jo nutor 
do <•rigin,.I. não p111l<m·fr>. poro~m. iinpi~fír q111> 
~·· fttç!\ •lll m<>~m:i. obrn. 1-11trns trn.·'11~.·~~. 
salvo <lumute o prnzo 1!11 n.rt. 3'. n. :!, iii 1i1r 
c.•.•s'onario rlCS.~" direito. 

;\rt. 13. E' ro1•mn!i•h'•• indi~r'('llS:\\'(11 pnra 
<'nt:'llr no·g"~º <lo..'< <li1'1•itn!'; rio autor o r1•;:i~· 
tro •'n. Bilolie1thr·~:i. :\acional, d••ntrn do pra'l.o 
m:i..:-::imo de dm1s nnuos. :~ t~rminnr no •lirr 
:{i de dr-mmhro •lo ~e:z11i1ttl) {tqudle cm que 
1lev1• r.omcç:i.1· :i. contngl'ffi 1\1) prazo •!e qu,• 
trato. o at't. :l': 

IJ ri:tr:t. .is obr:is "" nrtí'. litt1!rnrnr:i ou 
~ieMi:i, impr~sas, photo;tra.p11 ·llns, litho. 
gro.phadas ou gr:Lva.da~. de um exempla~ em 
pcrteíto N:taclo 1le comw~·;;ç:"Lr. ; 

:2) para. as ob1'M tle pint11r;1, e:-:culpt\ll'll, 
ar>cl!iwetum. desenho. t•slJoi:os ou ele outra. 
natur~7..t. um cxemplar d:i. 1·e~pectiva pho
togmphi:1,, perfoitamente nitith, te11do a.s 
1limensüe< minimo.s •le 0"'.18 x Oin,24, 

A1•t. 14. O <lireito de repre~.:;ntação de 
uma obra littemria é reg"ularlo conforme 11s 
tlisoosiçu1$ l'elo..lívns ás "br:is mu~ica<·s. 

Al't. 15. Toda oxccnçii.o ou repr1•s,.nt:1cifo 
pu!.ilic:<1 total ou parcial.de nmn. ob1•a. inusical 
nITo pórle ter loge.-r sem ~onsentimento do 
autor, quer clln. s..~ja gr;1tuit;i. que1• tenha. 
um fim rle beneficenci<t ou cxp!o1·aç;!o. To
davia. si e][~. for puhlica.da e posi;(l á .-enda. 
coasülez•11-s~ <)l!e o autor consente na. sua 
exe<:uç~o- e:n todo o lognr onde ntío se exijo. 
retr1bmc:ao algnma. 

Art.. 16. O di1·eito do autor pa.ra n.s corn
po;;i<;ões mus.icaes com-pi·ehenile a fücul<lade 
exclusivo. de fazer :.rranjos e variações sobro 
motivOl' da. obra originn.I. 

Art. 17. A cessão de um objecto de arte 
nii:o implica 11 cessão <.lo direito de reproducçã.o 

Art. ~1. eon~l·~cr:i.m·sti l~u11.lmonte con· 
iro.1'"'r.;tl4!-• : 

IJ 1121 trii·lu,,,';(o~ cm lin~n:i. l!Ortui:uf!za Jo 
o' r;1~ u~t.r:111~l'ír:1...~. l)u:ind" 11:10 nur.orfzn,fu 
l'X!ll'l'#;\ln1lntC p<•lo l\UlOr C r ... it:~< por Cl!tl"a.11· 
i.:••i:-ns n:io dnmicili:l•llAl M Hrpublica ou IJUO 
n~ll:\ niio tl'llh:i.m ~itlo imprC'!IJ·llS. As tra1luc
ti'"'s :mtori7.:i.d:i~ que csti.-e1-em ne~s con-
1lh;t"~!s. <!el't•m tor n menç:io e:uires~: « Tra-
1lu~ão autorizaria pelo :mtor>; unic:is que 
pochml ~er introduzidas. ven•lhl:i...~ ou repre· 
s<'nta•las 1111 territorio ila Rcpublic::i. 

2) as rcprodueçc'.ies. trnuae<,·ire~. ex('cu~·ües 
<iu l'<·pr<>>ent:1.;-u~. quer tenha.m shlo nutori
z:r.d~s. '11H'l' o n;'i.o tenh~m ~ido. por ee tratar 
do obrns qu~ não :;:o.::im 1le pt-.1tect!ão legat 
ou já. ca.!tifas no •k>minio publico. em que 
~e fizerem ;i.ltaruç.~r:;. o.ccre;,·cimos ou sup
r1rcs«irs ,·cm <1 lor·mal conseutimento do 
:\ttt.l}l'. 

l'.~ragrapbo uoico. Pura :~ ,·igenciadeste 
;..rt.igo não :or~n ne~essari:i.~ :i.~ rotm:i.litlndes 
do nrt. 1:~. 

Arr .. 22. N:'io se considei'a. contra.facção : 
l ) a. reprorlncçi:io de passa.::rens ou pequenas 

pa.rtes de obras já. publicadas. nem a insér
çi.<.o, me~mo i1ltcgrnl, de periucnos escl'iptos 
no corpo lle uma. ob!'a mn.ior, comtanto q_ue 
~sr.a. ienba cai-acter sdentillco ou que .seja. 
uma com pilac:1o de escri ptos 1l e rli versos 
escriptores, compostit para. o uso du instrucção 
publica. Ern caso algum a 1·eprot\ucção I>órle 
1hr-$e sem ciblçITo da ob:·a de (\n1!e e extra
biàa e do nome <lo autor ; 

2) a reprod.ucçã.o em d.iarlos e periodicos 
de noti~fas e at•tigos políticos extrn.hirlos de 
outros dia.rios e periodicos e a reproducção de 
iliscursos pronunciad<Js em reuniões publicas, 
qu<ilquer que seja a ~ua. natureza.. Na tran
scripção de a.l'tígo8 deve haver- a. m1<ncão do 
iornal ele onde são extrn.hidos e n nome do 
:rntor. O autor, porém, quer dos artigos, quet• 
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dos füscursos, é o uuico que os p<.\1o imprimir 
em separa.do ; 

3) :\ rE'.pr0iluccãC1 rle- tt\1io~ o~ 11clo1> om
cfaes 1la l'.niií.o, do~ Est:Jdo~ cu d:i;; municipa
füfades: 

4) n Í'eprodurc:io. <'íll li•ros e jornaes. 1'e 
.pa~sag<>ns <le uma oM t1. qmlq\1~:· com um fim 

· critico ou º" .l'Olemica ; 
5) n r<>proíluci:iiQ, nn .corpo d;,• um rs1•rip10. 

' · de ob1•as de i<rtes 1!1rnrnti\·:is:. ··omt:rnto 'lll<' 
o escripr.o fejl\ o prlncip:i.t t>m; ti:.::ur~j:: sit•· 
'\'3.nt 1<11npl'.'S1nrnlc l'-'l'ª a. f'Xptic·~~·:io i!o 
texto. ~r.do. Porém. obri:::ttori:1. a citao;ã.o do 
nome •lo aut•)r : 

6} ~ Tl'pN1lu~;'to tlc ohr:t!' 1lô :wte qu1• sc
~ncllntr:i m n~~ ru:,i; e pr:1ca!': 

~\ :i. rl"p1•11d1:.·.:i'io ,fo r"tratn~ ou hu~ros •lt• 
cncomm1m1l11 p:irtknlnr. qunw1o cllA io fd::, 
pelo pJ'(lj>rll.'l:,rio •ln:t "l~<· .. 111.< 1·111-orumcr.
il:ldo~. 

,\rt. 2:t. 0 •'l'Íllit• 1!•• <"1 ·11tr:i.':1<',iiO $('MI 
punillo <'õm mnl::i .1,. l : i'~1fl~ ":i:(V•'$ ,. ~~"m 
O cnnfü;ql •ICI!' üloj('C! • ::: ('(illt'':\(t•Íf•l<i <• • ~ l' f, •l•1S 
l.llo m(l111 ..... mntri7•·~ •• 'lllll<'''l'"'r u:~n·llío~ 
que tl'nh:im ~i·,·hlo p:• "n n c<mt~:i.r.1<'•:iío , 
olt:m tl:i h:11cmni1;1~·ilu dti t•cnln:t .~ dnrnnM 
caus:itlrtB 11.0 :wror •h 0!1":\ ~·mtrnf,' i t."I. 
~ I .• ü:~' iu·1<-mniü.-1~·iío ~<·r:i 1lcrn:rn•latln 

no r.-.ro ,.h·il. h:1jn ou n~ .. p:·w111!im<!n10 cr:
minn.l e linj.1 ou r.;i.o cam!r·mn:ii;:io do contm· 
factor. No · 11$;0 1le l'Onde-:in:,,:ãt" o :lt1L· r lirn, 
J>O~m. 1füp<.nsad" 1t:\ pro~·a 1fo contralhcçi'io 
e n ll<'\'fto civil se limitartl. :·1 liquirln\':io <lns 
perdas e <lnm11ox. 

§ 2. ~ A :i.~t-lo ch·il. ~<'jn qml for seu \":Llor, 
Eerti summnri:i.. 

Art. ·!.i. A :ipplic:it;-:io frau1lulc>nt.-i 1.11 tio 
mil f.í solorc nmn ,,}.r.: littl'r:11·i:1 . ~Ci<'nt:fi~n 
ou nrr isi:c:•. •'o 110111 • ol l' 111n :n1tc•1' <•ti •IC' 
1JU:llquc1· ~i,zn:il l 01• cllc a•loµt:cfo 1<:ll':\ •' i»!
~nr $Uas olJra~ s"rá puai; ~a '01n :t i'l'i~;1o 
cellnla r dt> .<e:~ 111<'7.C.< n um !lnun ,. u1ult:t <!e 
500;!: o. !:1YJ;·$. i<'n•t.J tD mbcm n obra npprc
henilida. . 

,\rt. :15. N°.1 ct1.:<0 <{(' rcpr<'<entn~1fo 011 e:rhi
biç5o não n.U~lll' Ít:\• 1a .!~ ohr :1i; cl c·a ru:ilic·:LS 0 11 
musicnes, o auto!' ••U concr·s~ionario p<w.IC'r~ 
requere1· a apJln·hem:fío rl:i;; receita~ brltt:1..~ 
tfa represou t.~ç·ão 011 exll i1Jkf>o e o c.-mp l'ez:wi•l 
reconhecitltJ cu~ pa<l0 será puni1!o com prisão 
cellula.r por scis m ezcs a l!m anno. 

Parll.fP"•pho unice. A ünponancia da ín· 
demnização rle pel·das e damnns nilo soi•â 
n esse caso inf'el'ior a ;:;o"/., •ln~ receit:1$ br- u Las. 

Art. 26 . As penas !l~ pi•í;ão prnnuncia1hs 
nos.nrtigos antccedentC's pr;1Jcriiú ~er convel'
tidas em mulfao:, :i requerimento elos cou· 
demnatlos. a~sim como :is multas serão con
vertidas em prisão, qu:>.ndo os reos nfi.o pude· 
rem paga.r. 

Art. 27. Salvo os casQs do ;n·t. 22, u. l e 
do a.rt. 24. cm que devera haver procedi -

rnE'nto c:i:·o!ficio d:i. autorirle.dc competente e 
em que qualq nt>r, 1,n f:i.lt.'l. desse p1·oc(di
mentr>, poàeril intcnt~r n nc~ilo crirninr.1, w 
;i.o autor ou 3.0 conees~íona1• ! 0 dos seus direi· 
to• incumlie a. queixa. e au tcri:i. tlo prOCP$.<O. 

Pnr:igraolla uuico. · Qualquer this cvl tabo
rador<'s de uma ohra ri1•rbtica.. Jitter:i.rin nu 
scit·utidcn p(irle. indep~mkntc do~ rn~\~. u~ar 
tlv $• ~\! dir11ito pnr.1 puuiçiio dt'!< culJ)Ados. 

:\rt. :.18, O :i1ttor pcrlP1'à ini~in1· o proCi'HO, 
rcciu~rendn bu~ca 1· :tppl't•hl'nsüo 1lo!: o!~j t>c! r Ot: 
t'C>llLl'afoito~ ou tia~ pra11d111~. mncl~IC'~. mn
tl'i7.I!~ . quo tenham ~C':·1·íclu l\:tr;1 prrprtrndio 
Jo P.C'I :ctn. · o <)Ui' i:t>r:1 o!'l!~11a1h pelo juiz, 
u;c·li:1nf.. · jt:~títko.<;iio jaJ id:i.l. 
Ft~ita a :iprr•·lw11:-:io o ~i o :1111.or cfombir 

•ln nc1:ão. o réo tctti •'i t~ito c!a indcin11i1.~~o 
•lo peril:i,a e •1nnmMJ: 

:\l't ::!>. X·• Distrld<l Fcc!t'ral :i. compt>tl·n· 
~ia criminnl par!l o proct~ro I' Jul;:amcmro clô!I 
i!:tS••i: pre\·ii.t~ P·'l' l'~t.~ lei f!(!t'ten«' nM tl'l· 
ln111:v·~ 1:orrr<'Cic.n:1t~. 

,\rt. ao. ne\·oi;:l· 1 ;-~c o!; uil!P<'-it•.c.-. em 
.:c.ntr:lrio. 

Cnmnm •lo~ D<-r11:fa•!"~· 1~• o.l i· itl'l"m liro •l.l 
1,;~~ . -J.'1.,,,,..;,M 1(.- .\.ui.• RtM.• ,. s;r...,, prt•· 
~i1f('l\tC'.-T!wo1l<r: /)t"ift:'J ttM S;outM, i" ~r· 
·~~t:trío,-J,,.íu <:~cu.11 r.. 1.i•~o'" 2• sccre· 
tnrio . 

<-:> ir;;r . rrPMfdC"1Ue - =-:ão ha.vC'ndn 
nnd:i. lll!\ii' a tmtnr. dc.;ignn p:ll~ :umrnllii :i. 
~egn intP- orilem r!o dia : 

\"ot:i r;iin cln.! Sf';!Uint'.!S maicri.'.lS : 
!Jco pa1"l'cc1· n. fio, ele 1897, reconher.~ndo 

Di>r.u1:ulo pl!lo l •' di$trícto d•) E~t.nt!o <lo São 
!'nulo o Sr. ,\ntonio !>lorei~:i. Ja. Sil-rn ; 

Do 1i;u·~E'I' u. IH. de 18!li. rceon h,. c:1~n~o 
111•pnt.:tlo pr lo ('" •li~ t;·icto uo E.'t:i•lo 1~c Sao 
t>oulo o Sr. Ci:1cin~ to o,snr ela sil~·a Bra~ ; 

Con<.inua.,.iin cln \·oi~<;ão cio pl'O.Í•"Cto n . :~2 . 
ele l8!i7, lixau.lo r.s :;,~;i~ •le tl'r1-a ~rn o 
PXerch:io de 1 ~98 <~· disw::sãoJ ; 

Con tinunção thi discUS$ií•J unka do pnrccer 
n. :!O A, de IS'J7. s:.il•<'e :is e men,bs t•1To1·c· 
cidns na 2' disc1!ssão do prc•j<!cio n. ~9. do 
C<Jrrente nnuo. que fixa a. d~spesa do Z\[[n is· 
ter ia des Helacões Exterio1'€S pnra o exercício 
Je 1893, com rnto em sepo.rarlt:o do Sr. Ul·
bDno Sii.ntos ; 

2"• disr.us:;iio do projccto n. 5-l. tle 18&7, 
or.;:in<l.o os <le.spesas do !<.!inister io do. Fa:ten.C.o. 
pa-:'a o exercício •le 1893 ; 

Conti11ua.çã:·1 e~ 31 cfücUSS[O lTO ]:lrO,iec to 
a. rn·;, de 1895, r efol·mando o Codigo Peoal ; 

2" cliscus.;5o Jo proj. cto n. 50 , de 1897. au
torizando o Governo a abrir ao Mini~tcrio th 
Justiça. e Negocios Int•:riores o cr~Jito de 
OO:Oi:O$. supplemenfa1· á vcrh:l. - D~lig~ncia:> 
policiaes-n. 14 tlo :u·t. 2'· da lei n. 42n, de 
lO de dezenibro de 1896 ; 
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2ª discusslfo doprojecto n. 49, de 1897, au
torizando o Governo a abrir ao Ministerlo da 
Justiça e Negocios Interiores o ct>edito de 
202:882$119 supplementar a varias verbas do 
art. 2° da lei n. 429, de 10 de dezembro de 

ACTA DE 3 AGOSTO DE 1897 

Presidencia do Sr. A.rthur Rios 

1896 ; Ao meio·dia procede·se á chamacla, á qual 
2" discmsão do projecto n. 47, de 1897, respondem os Srs. : Artlmr Rios, Julio de 

providenciando sobre o preenchimento dos Mello, Carlos de Novaes, AI vares Rubião, 
claros existentes na força naval ; Albuquerque Serejo, Luiz Domingues, Gue-

2" discussão do projecto n. 142. do 189i\, delha Mourão,Eduardo de BtJrrêdo, Hen,,,ique 
autorizando o Governo a reorganizar di ver- Valladares. Pe1tro Borges, Ma riu ho de An
sas estabelecimentos militares de ensino, com drade, Frederico Borges, Augusto Severo, 
voto em separado do Sr. Thomaz Cavalcanti; Tavares de Lyra, Fl'<\ncisco Gul'gel, Trin-

2' di~cussão do projecto n. 75, de 1893, dade, Teixeira de Sá, Malaquias Gonçalves, 
dispondo sobre conscripção militar ; Rocha Cavalcanti, Araujo Góes, Geminiano 

Discussão unica do projecto n. 24, de 1897, Brazil, Felisbello Freire, Rodrigues Doria, 
autorziando o Poder Executivo a conceder ao Jayme Vil!as Buas, Milton,B;ugenio Tourinho, 
sub-director da locomoção da Estrada do Paranhos Montenegro, Pinheiro Junior, Xa
Ferro Central 110 Brazi!, engenheiro Eduardo vier da Silveira, Oscar Godoy, Augusto de 
Claudio d~1 Silva, seis mezes de licen~a, sem Vasconcel!os,Raul Banoso,Belisario de Souza, 
vencimentos, para tratar de sua 8aude a Nilo Peçanha, Mendes Pimentel, Carvalho 
contar de 9 de maio do corrente anno; Mourão, Vaz de Mollo, IV1efonso Alvim, Al-

Di ·cussão unica do projecto n. 46, de 1897, ft>edo Pinto, Alvaro Botelho, Leonel Filho, 
emenda do Senado ao projecto n. l:~ B, de Rodolpho Abreu, Cupertino de Siqueira, Lin-
1895,da Cctmara <los Deputados,queconce:e aos dolpho Caetano, Luiz Flaquee, Domingues de 
alumnos rlo curso superior das Faculda·les Castro, Gusfavo Godoy, Adolpho Gordo, Fer
cle Direito, matriculados antes da lei n. 314. na,ndo Prestes. Cesario de Freitas, Lucas 
de :30 de outubro de 1895, o goso das regalias de Barros, Alfrerlo Ellis, Francisco Glicerio, 
da legislação anterior ; Arthur Diederichsen, Luiz Adolpho. Mello 

Discussão unica elo projecto n. 42, de 1897, Rego, Alencar Guimarães, Brazi!io da Luz, 
emenda do Senado ao projecto n. 33 C, de Paula Ramos, Francisco Tolentino, Marçal 
1896, dn. Camara dos Deputarlos, qne reco- EscJbar, Apparicio Mariense, Francisco Alen
nhece como de caracter official os exames castro, Vespasiano de Albuquerque e Py 
verificados no Lyceu de Agronomia. e Veteri- Crespo (65). 
naria de Pelotas, na Academia de Commercio Deixam de comparecer com causa partici
de Juiz de Fóra e nos estabelecimentos con- pada os Srs. Fonseca Porte!la, Silva Mariz, 
generes dos demais Estados ; Pe Iro Chermont, Theotonio ele Bri tto, Marcos 

Discussão unica do projecto n. 43, de 1897, de Ar-aujo, Torres Portu"al. João Lopes, coe
autorizando o Govemo a conceder a Candido lho Lisboa, .José Mariano, Affonso costa, Her
Guedes Chagas, conferente ela Alfandega da culano Bandeira, Coelho Cintra, João Vieira, 
Bahia, prorogação da licença em cujo goso Euclides Malta, Neiva, M:woel Caetano, 
se acha, por um anuo e com orrienado, afim Tostei, Paula Guimarães. Vef'gne do Abreu, 
de tratar de sua saude onde lhe convier : Amphilopbio, João Dantas Filho, Arlalberto 

lª discussão do projecto n. ·.7 A, de 1897, Guimarães, Tolentino dos Santos, Marcolino 
declarando isentas de contt'ibuir com um di.a Moura, Alcindo Guanabara, Erico Coelho, 
de soldo,men"alme~te.pai:a o As_yh de Ii:ivalt- Urbano Marcondes, Ponce de Léon, Mayrink, 
dos, .as praças do Jatalbao de rnfantar'.a de João Luiz, Monteiro de Barros, Luiz Detoi, 
marrnha, do cmpo de 0Jfic1aes marrnh01ros e Gonçalves Ramos. Francisco Veiga, Ferreira 
do de mar1n~e1ro,; nac1?naes ; \Pires, Antonio Zacharias, Theotonio de Ma-

l" ~hscus;oao do proJecto n. 60, do. 1897, galhães. Matta Machado, Ma11oel Fulgencio, 
autor1za:ndo o Govemo a releva~ as d1v1das Oliveira Braga, Rodolpho Mir~mcla, Ovídio 
contrah1das com o Thesouro Federal pelo Abrantes, Alves de Castro, Xavier do Valle, 
coro~el Pedro Nunes Bapt1sta Forrmra Ta- Leoncio corrêa, Lauro Müller, Pedro Fer
marmdo, morto a 4 ele março do corrente reira, Victorino Monteiro e Azevedo Sodré. 
anno, no combate de Canudos. · 

E sem causa os Srs. Silverio Nery, Carlos Levanta-se a sessão ás 5 horas da tarde. 

Gamara V. IV 

Marcellino, Amorim Figutira, Augusto Mon
tenegro, Serzedello Corrêa, 'tlfa.tta Bacollar, 
Urbano S:mtos, Rodrigues FernaTI11('s, Anisio 
<lo Abreu, Elias iVIartrns, Tl10mrLz Accioli, Be
zerril Fontenelle, lldd'omo Lima, Francisco 
Sá,José Peregrino,Appolonio Zenaydes,Ermirio ,, 
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Coutinho. Pereira rle Lyra, Barbosa Lima, 
J\1ar·tins Junior, Cornelioda Fonseca, Moreira 
Alves, Mig11el PemambucJ, Ju vencio rlo 
Aguiar, João de Siqueira, Angelo Neto, Ar
tlrnr Peixoto, Olympio rle Campos, Seabra, 
Castro Rebello, Francisco Sodré, Aristides de 
Queiroz,LeovigildoFilgueiras,RodriguesLima, 
Eduardo Ramos, Galdino Loreto. Jeronymo 
Monteiro, Torqnc1to Moreira. José Murtinho, 
Heredia de Sá, Irineu Machado, Timotheo da 
Costa, Felippe Cardoso, Pereira do; Santos. 
Alves de Bi'ito, Leonel Loreti, Silva Castro, 
Agostinho Vidal, Ernesto Brazilio, Julio 
Santos, Deocleciano de Souza, Barros Fr;1nco 
Junior, Bernardes Dias, Paulino rle Souza 
Junior, Campolina, Calogeras, Almeida Go
mes, Antero Botelho, Octaviano de Brito, La
mounier Godofredo, Augusto Clementino, 
Telles de Menezes, Nogueira Junior, Arthur 
Torres, E·1uardo Pimentel, Olegario Maciel, 
Rodolpl10 Paixão, Pactua Rezende, Lamartine, 
Galeão Carvalhal, Granadeiro Guimarães, Ca
semiro da Rocha, Costa .Junior, Bueno de An
drada, Edmundo rfa Fonseca, Paulino Carlos, 
Urbano de Gouvéa, Hemenegildo de Mm·aes, 
Caracciolo, Lamenha Lins, Plinio Casado, 
Ma1-tins Costa, Guillon,Possidonio da Cunha, 
Rivadavia Corrêa, Pinto 1fa Ro0ha, C<i,rnpos 
Cartier e Cassiano d.1 Nascimento. 

O §r. PrefiliJdente-Responderam á 
chamada a,penas 65 Srs. Deputados. 

Hoje não ha sessão. Designo para amanhã 
a mt:Smêt ordem do dia 'ie hoje, isto é : 

Votação das seguintes materiac; : 
Do parecer n. 80, de 1897, reconhecendo 

Deputado pelo 1 º districto do Estado de 
S. Paulo, o Sr. Antonio Moreira c1a Silva ; 

Do pr;,recer n. 81, de 1897, reconhecendo 
deputado pelo 6• districto do Esfodo de 
S. Paulo o Sr. Cincinato Cesar da Silva 
Braga. 

Cuntinuação da votaçi'í.o do projecto n. 32, 
de 1897, fixando as forças de terra para o ex
ercia de 1898 (2ª dbcusão) ; 

Continuaç[o dfl discussão unic:L do pare 0 er 
n. 29 A, de 1897, sobre as emePdas offor~ci
das rn.t 2ª discussão do projecto n. 29, do cor·
rente anno, que fixa a despoza do Ministerio 
das Relações Exteriores para o exercício de 
1898, com voto em separado do Sr. Urbano 
Santos ; 

2ª discussão do projeeto n. 54, de 18(l7, or
çando as despezas do Ministerio da Fazenda 
para o exercício de 1898 ; 

Continua<;ao da 3• discus;ão do proje~to 
n. l/G, de 18\JG, reformando o Codigo Penal ; 

2' discussi!odoprojecto n. 50, del897,an
tot'iz<tn::o o Gove1·110 a abrir all Ministel'io da. 
Justiça e: Nt"goclOs lnte1'iorcs o credito ela 
90:000$, :m1JPl'J!l1ent<W á veeba- Diligensüt 

policiaes-n. 14 do art. 2° da lei n. ·1:29, de 
10 de dezembro de 1896 ; 

2ª discussão do projecto n. 49, de 1897, au
torizando o Governo a abrir ao Ministerio da 
Justiça e Negocios Interiores o credito de 
202:882$119 supplementar a varias verbas do 
art. 2º da lei n. 429, de 10 de dezembro de 
1896 ; 

2ª discussão do projecto n. 47, de 1897, 
providenciando sobre o preenchimento dos 
claros existentes na força naval ; 

2ª discussão do projecto n. 142, de 1896, 
autorizando o Governo a reorganizar diver
sos estabelecimentos militar~s de ensino, com 
voto em separado, do Sr. Thomaz Caval
canti; 

2" discussão do projecto n. 75, de 1893 ,dis
pondo sobre conscripçào militar ; 

Discussão unica do projecto n. ~4. de 1897, 
autorizando o Poder Exectivo a conceder ao 
sub-dírector da locomoção da Estrada de 
Ferro Central do Brazil, engenheiro Eduardo 
Claudio da Silve,, seis mezes de licença sem 
vencimentos, para tratar de sua saude, a 
contar de 9 de maio do corrente anno ; 

Discussão unica do projecto n. 46, de 1897, 
emenda do Senado a0 projecto n. 12 B, de 
1896, da Camara dos Deputados. que concede 
ttos alumnos do curso superior das Faculda
rles de Direito, miltriculados antes ela lei 
n. 314, de 30 de outubro de 1895, o goso das 
regalias da legislação anterior; 

Discussão unicado projecto n. 42, de 1897, 
emendas do Senado ao projecto n. 33 C, de 
1896, da Camara dos Deputados, que reco
nher"e como de caracter official os exames 
verificados no Lyceu de Agronomia e Veteri
naria de Pelo tas, na Academia de Commercio 
de Juiz de Fóra e nos e>tabelecimentos con
genPres dos demais Estados; 

Discussãounica do projecto n. 43, de 1897, 
autorizando o Governo a conceder a Candido 
Guedes Cbagas, conferente da All'andega da 
Bahia, prorogação da licença em cujo gosJ 
se acha, por um anno e com ordenado, afim 
de tratar de sua saude onde lhe con ner ; 

1° discussão do projecto n. 27 A, de 1897, 
declarando isentas de contribuir com um dia 
ele soldo, mensalmente, para o Asylo de In
validos, as praças do batalhão de infantaria 
de marinha, do corpo de officiaes marinhei
ros e do de marinheiros nacionaes ; 

Ja discussão do projecto n. 60, de 1897, 
autorizando o Governo a releval' as r1ividas 
contrahioas com o Thesouro Federal pelo 
coronel Pedro Nunes Baptista Ferreira Ta
marindo, morto a 4 de março do corrente 
anno no combate de Canudos. 
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Presidencia dos Srs. Arthur Rios (presi
dente), Fonseca Portella (2º vice-presi
dente) Vaz de Mello (1° vice-presidente) e 
Julio de Mell~ (1° secretario). 

Ao meio dia procede-se á chamada, á qual 
respondem os Srs. Arthur Rios, Julio de 
Mello, Carlos de Novaes, Alvares Rubião, 
Silva Mariz, Albuquerque Serejo, Serzedello 
Corrêa, Luiz Domingues, Rodrigues Fernan-

Na acta, entretanto, não consta o meu 
nome nas duas chamadas, o que aliás não é 
estranhavel, porque essas chamadas foram 
feitas debaixo de grande tumulto. 

Devo, porém, declarar a V. Ex. que estive 
presente, votei e respondi a uma e outra 
chamada. 

O §r. Pref:llid.e:nt,e - V. Ex. man
dará a sua reclamação por escripto. 

Em seguida é approvada a acta da sessão 
do dia 2 do corrente. 

des Guertelha Mourão, Eduardo de Berrêdo E' I'd d b t d 
Henrique Valladares, Pedro Borges, Thoma~ dia 3 d_

0
ª c~:::te~ ª e approva ª ª acta do 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Preê!iden.te - Não havendo 
ainda numero legal para se proceder ás vo
tações das materias indicadas na ordem do 
dia, passa-se á materia em discussão. 

E' annunciacla a continuação da discussão 
unica do parecer n. 29 A, de 1897, sobre as 
emendas o!fereciclas na 2ª discussão do pro
j ecto n. 29, do corrente anno, que fixa a 
despeza do Ministerio das R0lações Exteriores 
para o exercício de 1898, com voto em sepa
rado do ::ir. Urbano Santos. 

Accioli, Ilr1efonso Lima, João Lopes, Marinho 
de Andrade, Ta vares ele Lyra, Francisco 
Gurgel, José Peregrino, Appolonio Zenay
des, Teixeira de Sá, Cornelio da Fonseca, Ju
vencio ele Aguiar, Rocha Cavalcanti, Araujo 
Góes, Olympio de Campos, Felisbello Freire, 
Rodrigues Doria, Seabra, Tosta, Francisco 
Sodré, Aristides de Queiroz, Eugenia Tou
rinho, Arlalberto Guimarães, Paula Gui
marães, Paranhos Montenegro, Prnheiro Ju
nior, Heredia de Sá, Oscar Godoy, Augusto de 
Vasconcellos, Raul Barroso, Belisario de Sou
za, For.seca Portella. Nilo Peçanha, Silva 
Castro, Ernesto Brazili.o, Julio Santos, Bar
ros Franco Junior, Mayrink, Almeida Gomes, 
Mendes Pimentel, Carvalho Mourão, Ilde-
fonso Alvim, Gonçalves Ramos, Antero Bote- O §r. P:res:ident,e continúa com a 
lho, Alfredo Pinto, Octaviano de Brito, Al- palavra o Sr. Luiz Domingues. 
varo Botelho, Leonel Filho. Rodolpho Abreu, 
Cupertino de Siqueira, Augusto Clementino O §r. Luiz Domingues diz que, 
T~eotonio de Magalhães, Manoel Fulgencio'. á ultima vez que teve o prazer de dirigir a 
Lmdolpho Caetano, Eduardo Pimentel, Ole- palavra á Carnara sobre a emenda suppres
gario Maciel, Luiz Flaquer, Casemiro da siva da nossa Legação junto á Santa Sé, pro
Rocha, Gustavo Godoy, Bueno de Arn.1.rada, cm ou 1~emonstl''.1r que o Pap_a t~m persona
Adolpho Gordo, Fernando Prestes Ces 1rio !idade rnternamonal, com direito act1vo e 
de ~reitas, Edmundo da Fonsec~, Alfredo 1 passivo de Legação e que em nada modificou 
Ellis, Paulino Carlos, Francisco Glicerio, esse . seu carac~er a annexação dos Estados 
Arthur Diederichsen, Rodolpho Miranda, Pontrfices ao remo. da ltalta em 1870, tanto 
Ovi,lio Abrantes, Urbano r1e Gouvêa, Alves assm~ que elle_crmtmuou a ter representantes 
de Castro, Luiz Adolpho, Mello Rego, Brazilio seu~ JU~1to a drfferentes nações, como essas 
da Luz, Paula Ramos, Francisco Tolentino, naçoes Junto a elle. 
Ped~o Ferreira, Marçal Escobar, Apparicio Interroml?eu o o~ador o se~ discurso, para 
Mariense, Francisco Alencastro, Vespasiano dar logar a votaçao do proJecto de ler de 
de Albuquerque, Py Crespo, Campos cartier forças de terra, quanrlo passava á segunda 
e Cassiano do Nascimento. parte da resposta que dava ao illustre 

Abre-se a sessã9. 
E' lida e posta em discmsão a acta da sessão 

do dia 2 do corrente. 

O Sr. Urbano de Gouvêa -s:. Presidente, venho pedir a V. Ex. s11 
digne de mandar fazer uma rectifi.cação na 
acta do dia 2. 

Quando V. Ex. declarou por duas vezes 
9ue não havia numero e mandara proceder 
a chamada, eu respondi tanto á primeira 
como á segunda chamada. 

Deputado pelo Rio de Janeiro, isto é, quando 
entrava no desenvolvimento da seguinte 
thesa : Tendo o Papa o direito activo e pas
sivo de Legação, pó de e deve o Brazil ter 
uma Legação junto á Santa Sé ~ 

Os nobres Deputados que impugnam ale
gação allegam contra ella: 1°, a sua incon
stitucionalidade, e 2°, a sua inutilidade. 

A inconstitucionalidade fundam os illastres 
Deputados no art. 7! § 7° da Constituição. 

Pres;;reve esse artigo que nenhum culto 
ou igreja terá com o Estado rehições de 
alliança ou dependencia. 
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A Con~tituiçíi.o, dizern SS.EEx., estab~lece chocar-se e om um momento nepuzeram ~s 
o. separação a lllois complet:.i. eutrc o Est1do e armas pela intervenção da Santa. Sé. 
a. Igreja. A a.!lhnça uüo é. dizia. o ofüdor, o fim e.las 

Sem duvida. diz o ora.cíor. m:1s em primei· legações. 
ro logar cumpre observai· que por m~i:-: o SR. EoO,\fülO R1.:uos-A aHiança -não 
profun·la que sejtt essa scpar•c;ln. nil.u ê. niiiJ ~e C.'<ta.bclece por melo de Le;açã.o e sim por 
póde s~r maior 11ue a existente P.Ott•e o Est:i.- meic' Je tr:1t:i.Jos . 
do e qualquer pot~ncia-o twm por is..;o o 
ist11do deixa. de ter LPga~ ... i<>~ junto ás poten- O Si:. Lt'iZ D'' lll\'~UE~-Pt'!'feitam•·nt.e. A 
cias •leque esta assim sei.ar•ido. nllianç:i tiiiu resulta rlo simp!••s e>kü,.,:~ei· 

Depoi~, llm si•ja. licír.o pi·rgunw.r: as rC!b· menttl d~ um:L Le;.:iw1\Q. A~i.iru é <1uc tc1uo.s 
t~ que :u; L~g:,ç{l(l..c; e,;tubi;l,i,('tn !>l°io i!,, r,•l:1.1;i'.oes ~1plomaLi<·;~c; com 1liYers:1,:. pot('Udt•~ 
:illia.u~'!I., são de dep.>nrlt!nci:. 1 '.! nào teut0s aWv.nça. co:n q11:Ll•1'!er dol!a9. 

São do tlependt>nei:i.? 1 > tict-> <1<1 ter tan pcl\l"r um agente tliplo-
UIMi•~• junto :• c1utro. oiiu qu1~1-. poi~. 1~1zt'r 

O Si~. F.llt'.\T\l)~ Ruros-Ao e ·utrnrio. a que ~~1·,; iiodoro~ s1.•J:rn1 :\l!íadus. (-'\/•Din·fo.• 
I.l'g;1\'ã·l é uma 11:Tl:·mJ1;rw •lo ~ol·tmtnla. e •li-ar:''"·) 

O S!t. I.t:l% Dc·~1:s-0n:s fombra. quo ji o E ~i :Ll'ilim •1• ist<~ .~. i;i M Lci:oc·i•'S nio • s· 
lllustre Doput.31!0 Jiolu Rio do J:orM1'o. ~r. t.:1l""kc1•m f:l.t.:Lllneu~· rdai:.'1t·~ do :1.1ll11neit. 
P1i ulioo •!<! ~u:e:L Junior. ua. ~;:1:t••lll disc1:~· <..'OlllO éUlllho.i.er 11 no~i. lei."ni:iio jt11lt11 :i S:.L11~ 
são •lo Or,,,.:imentr. •lo Ext1>rior. ;ond«!l'•U. Pm ~:J s"b (1 fllwl1tn11m10 •IC! qU<! '' C,n, tituir;ihi 
rwcpostn. ao 1!1u~tra tlt>µ11ta.do t:imt•·m Pl'I() p:'<,h1he t<.;Ju. rlll •o;:io •!e ll.lll:i.ni;-;~ cum ll 
Rio de J:m<'tro. ~r. En1!1• e, c!ho. ri11o• uma lgN•ja? 
lPi."ft.\'io n:i.o pórlp, cr..·Rr nunc:i. rt!l:tef"'~ Üo• O Slt. SE1tzn11:1.1.•1 Co1rnK"-J>ara .:. rnprt•· 
d<'pt'U•ll'nciu.. ll<lr !s."O lnf'Smc> qnC! 11. rt•preii<~n· lwn<ln pl·rfoit.11111•:ate o t·s1.urltt1 dt~ texto 
U~iil' 1Uplom:i.rlca ;o rur;•~·• na incl1·p ·nJenci:i 1"oU~t: tuciou I, <lt•vci \'. Ex. l't':eru··:;c :10 
e s .. bPr:i.tiia •hJ~ )lQ\'~. "o n<:.b!·e l••·1•111adn 1!;rei~·i cnn~t1tU1Jo que 11···~ tlnlm1n~: o 
Sr. !::rici.1 COl'lh<t, qnan<ln \'t)Jr .. u ti 11·1b1111:1, :t!'t.Íjr<I l'fll IJll•'l!t:'to rcrero.:;i1 :LfW'IUb :Ln ~ys
niio nm1' lni<i~tio ne.•..a pro~cripçr,,i Jll Con- klnn. cu11~';)r1L1tarh). 
stltui.,-ii.•J para cnr1il.11ter :i. Lc~:u;;"io JUnt•_• 11 o ~a. I.uiz \t())ll:-;i~t·~ diz IJlll' ill referir-
Santa Sé. ~e a ís>o. llclaçõc$ •le 1iepencler1ci:i. C!:llabe-

p.:,.i, .• ~~. 1",jg, C<ln~i<\erar r<lra o!e ci~;e;o,i°l() lecia o padroado O s:io e,<s:i~ :IS QUO O ]t'gis-
<]Ull ri le;:-:u;:io ,iunto â. ::;11nt.'\ Se niio póde ~('r hl'lor e •ustituinte quiz presc1'6\'er. N;io se 
impu::nndn 11ob es~c fnn1l:t.mento, 1~to e, soh pi"lc prosu[Jlir uii le.::ishuJor cvo~tituinte 
o tund 1mtouto do c..itaooleccr r~ln1 .. ·-es 1fo i"norllncia. <las C'Xp:ressü~. ::;i a 1 ·onstituiçiio 
11rpen.l1.•nciu. ' o quize!'Se impPdir outras rel:te<>es com a 8nnta. 

O S1c (;1'Ettl!Lll.1.. )IOT'l~Ão-:\poi:ulo. $li. t<'ria dito - r~laç.~cs <lu toda n. e~Jmcie. 
O Sl•, Lnz Do~u:-.;Gi;~-Est:i.beiece a L~~n.- :.J:!S uiiu; a Con~tituii;;ão prcdzou :J..~ relações 

'~º rclnçt"e~ '.le ;;.lllança •. uc mo:lo n que ~" QUli ~e podem cxer~er; dis>e-rel:t.~'úes de 
nau µosi:n. a vista do preceito c01 ,~tilnl'ional 1lepende11cia. e u.lli:i.n<;i..; logo, tudo qua.nto 
ter uma Le;:açii.o jnuto â sa:ih se 7 n:io füi- r·e!ndio 1!0 uependeucia. e de allin.nça. 

O tlm essencial ·la diplomn. ·i:L. aizem os parlemos ter com :L santa Sé. 
iotcrnacionalistns. assegurar o bem geral O SR. HE:>RIQUE VALLADAREs-Mas é uma 
dO!'I po•os, n:inntenLio ei:i.tre elles a paz e a inutilidade. 
bo~ llarmoma.._ E por isso. H~fl'ter_. o pro- o SR. rxrz Dom:-:ct.:ES-Si não ó iriconsli
tu do rnternM1onall,ta all~mª?· nao rne_no~ tucioua\, sera inutil a legaç·ão junto à. S:i.nta 
!'-r~tado que Holtzenclor!I. cuJ~·s conceito~ Se como a.ca.bn. de affirmar 0 nvbre De-
m\ocou llontein o ora1or coniunl!rament<.1 p 'rad -1 . 
com os de outra~ ·nte n · 1· t · ! 11 u. . . • l r acJOUl. l~ :i.s. rgua - O or·,dor adrnirrt a. f::i.cílidadê com riue se 
me!lte rnsus_pe1w:;,_ H.efü~r ~ escre-reu : " A contesta 11 llm 'povo a.s crenças. que elle 
m
0 

ac1bs ~eella0 e mais d•gfl:a. :r..1~s.10 tern_Poral par~! n.!'Hrm:i.. 0 -povo brazileiro. na su<i vida 
_ e,, e ~mum da •.gi eJa cathul 1ro. i;r·a, na' ma.i5 intima. como nas suas rnanife~t3.çÕes a.s 
l~~de media, o exerc1c10_ de um. podet· i:on-1 mais publicas. ?.tlirma 0 aeu sentimento ca
c1l1ador entre, as po~encms, _no . rntereos•~ 1le tl.Jolico. (Trocam·•e muitos apartes.) 
~ma P.az geral, elle ~inda hOJe pode. s~1· 1!1ss.o Assim e que o affirrna pelo baptismo, Os 
rnve~tido desde que •. s_par·te~ ern lrng10 que1-1 nobres Deputados contam os brazileiros que 
ra.m mvoca~- a sua arbi:ragem. » I nâo siio baptiz:idos e 0$ pais que não ba.pti-

BomB.ls cita. a propos1to o C!:.aso da. llha. das 

1 

zam os seu,; filhos. dn.ndo·!t1es assim r.ntrada 
Carolinas e não ha muito, sabe a. Cama1~1, na igrei(I. 1:0.thollca. 
que duas nações desta parte da America. Assim é pelo casnmento. O~ nobres Depu
cada qual ma.is poderosa., e~tí1eram quo.si aí ta.dos contam igunlmonte as bra:-.i!eiras que 
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se satisfazem com o ca.s;amento civil e niio 
e!fcic:tunm o catholico. (Apart~s.) 

Assim 6 p<!la. concurrencin. do povo aos 
neto~ rcligio~os. ~eja aqui na. c.~pital da Re· 
publica, seja no mais obscuro povo<1do do 
p<liz. 

o SR. GUEDELt!A. MOURÃO-Dez mil pes
so~s :i.cahnm 1le :l!'!!istil· il missa ce.mpal em 
Balem do Pa.rá. 

O S1t. HE:-:IUQUE V.Ar.L.\l)AltEs - Curiosi
d:lde. 

o S1~. Moni::mA ,\LVES - Que duvid~. ! 
(.tp<trlc:.) 

O ::;1~. Lmz Oo:..it:-:,~ci:..; tPsponde quo li 
rnl'<> ~o niio ~clmrcm 11m11. c:nsa. de brai'!ill'iro 
uma imn;.."l'm, um ~~·mtiolu d:i rel:gfüo Cá· 
thollca. E .. poi,:. um po\·o. como olbM) o 
or:1dor. que a!!lrrna. ~ su11 r~· n• t!UI\ vi•h 
1nnlo: inl!nm como nas 11uu mo.nir~ :i.~ 
m:il.: puhli<'a.~. 

Om. si :1.<>sim ~. e ~i i> Pa.pa. ó chere da 
lgrrj:i. a. que pertence ~ po\"I>, ~ niio 
ser preciso csrorço de intillll;:1mclo. pilr& oom· 
prohcndd' :i.s lig;1çoos delll:.O povo com a 
:San!~ Sé. 

O Sn. H&~RlQUP. VALLA.D.\ltBS - Em c~~o 
do m .. ~si•ln.de. poderemoo lanc:ar müo de 
ural\ Lcgnçiio proximn.. 

0 SR. LUIZ DOlll"GT;ES - Logo Dão e ín· 
cJnstitucil)nri.I a Lc;r:içào. 

DeS1le que o nobre Oeput..i.<lo entende que 
po•lcm' s tel' na !falia uma. Le;.rar;ão,que sirva 
tambcm em c:iso de necessidad., junr.o ú 
S.int.."\ Se, não mR.is pôde a.llo~,1r <>Ontro. a 
Le~;11;:1o n sua. incon~titucionalidade.(,1parte.<. J 

O illustrc Dcput3.do Si'. Erico Codlln iliSSe 
que comprehern.lia. uma. Legação dv Br:1ziJ 
junto :i.o Qui1·inal por ca.u!la tla. imrnigl"ação 
italian:1. 

o oradoi:- pede ! iconça. ü. tão d istincto col
lega pi:.ro. obser ~·ar que si e~se ía.cto justi
fica. uma hlgaçã.o junto ao governo ria. Italia, 
nii.o menos justifica. uma junto ú Sa.nt:i Sé, 
porque os immigrantc>.s são c:i.tbolicos, ~.pos
iolic"~ romnnoo, subditos ilo reino da. lLalia, 
ma.!l tarnbem fieis dn Igreja CathoUca. 

O SR. HE:\'RlQUE VALLA.DARES - V. Ex. 
acabil. propondo umu. Legação junto a.o grande 
Snlt[o. 

O SR. Lmz DolliI1'GUEs - Taes sejam a~ 
conveniencin..~, porque não ~ 

O Sa ltão teni. feito talvez mais direito a 
ess1J. cortPá\ que alguns Jlaizes ond'l temos 
agentes Jiplom~.ticos. 

A Russia não é cath1ilica nem siquer ch't'is
fü, mas po1• conveuiencias t~m junto it. Santa 
Sú uma LC"gaçüo. Cr•mo a Ru«sia, a Pm;;sía. 
A Tuglilterm, prott~stantCJ, tem !:'t um encar
regi~do da negocios. 

O SR. HENRIQUE VALLAl>AREs-V. Ex. ~
quece que na Russia. ba podel' espiritual. 

O Sr... Luiz Do:111~G0Es-re~ponde que ore· 
pl'esentante da Rus<ia, junto a Santa Sé. 
nilo represento. o :poder espiritual do Czar, re
prcsen ta. a. Russia.. 

O ministro plenipotenciario desse pa.iz nio 
discute com a. Snnta Se pontos de 1'ê. Não é a 
i~r(\ja. mcJscovitn ti-ata.ndo com a ip-eja. catho
lLc.~-e pcitenci:i. tra.t&n1lo com potenci:i. 

A <'onvenienci • do. nos~ legn.çiio é mn.nitcs
t.'l. O Chefe da li,"l'cja faz u.s nl)m~ de 
bi~po.s e u.l'\:'cuis;•os. Siio conhecii1i:s R!I liga· 
._;tOS que lí;:n.ru os bi!lpoe e Ol'\."C!llispns aos 
liei:i1. Pu!s bt•m. o ministro ple•1ipot.611ci11.rio 
que U>ma; junto â S:mtn. Só nos tr~ b<>jo tran• 
q~lllos ~obN 38 nomi:>a\·t'.'oe.s de bisp11s e arca
b1sp.ni e sobre 11. eonducta dos ser\•cntut.rios 
da l;;:TCja. com rol:\\:IÜ) â. Hl'publlca. 

o .. sde que o Goverao da. Republlc.'1. ~Vê a 
Mi7. idéir. da sub:ltituiç;io do 1101JSO ministro 
junt•.1 :w \'aticano ••• (Tl"oram~c n111i101 G/l<Zr
tu.) 

O St~. DARDO$,\ Llll.\ - V. E-e. nllnrlo ao 
110..to'o repri:~t·n tanto q uc foi sub~ tituldo pelo 
nctunl ~ 

o Sn.. LUIZ DO)fl"CotiE:! l'l'Sponde que llim. 
Acha que o Governo da RPput.liM con•lascen
d·~u 1le ma.is C••m o poUc() cuiJ,~·lo que e"80 
rcpr-esentamc punh:i. nu c11mprimento ue S<lUs 
devcrC'~. (Troc<1 •1M'I! rrparlt.,,) 

O ora.dor h1ment.i. r1uc outros representan
tes não rn tenlla.rc compe11etrndo bem :•infla 
da. lea.Jrbde e sollcitutle co1n que de~·em servir 
n•~ estl'angci1·0 o:; ir1terr.:15es da. Republica. 
( ,1poirli/os, 1;wi10 bem.) 

o SR. S1-:r!ZEí>EJ.1.o C1JR1~~A-lsso dito por 
um t···prcsentante drl maioria ó muito im· 
portante. 

O SR. Lnz DoMl:"iGUl!:S 1lizia que logo riue 
o gove!'no re.publica.no teve a. ídéa feliz de 
acreditar junto :l. Santa !:'é o nota.vel brazi
leiro S:·. B::.tlm·ó. se 1ez ~entir n. influencia 
benefica da nossa Legaçiío sobre o procedí
inênto de a!gua~ ser\·entua1•ios do culto e:.\. 
tholico. ( Apa1·1es.) 

Nã.o demorou o Santo Padre diJ·ig-i{' uma 
encyclicn. 3 os bispos do Brazil fazen<lo sentir 
o de•er de respoito a()s poderes con;tituidos 
ela. Republic..i, e de ol.iedieucirJ. :is leis do Es
tado. 

O SP... !lfoREmA ALvEs-Esse denr elle só 
reconheceu nes5a occasfüo ! 

O SR. Luiz DoMrNGUES-Comprehende o 
nobre Deputado que sem o mini~tro no Bra
zil le•ar a.o conhecimento do Santo Padre o 
que ha•i:1 de faconv<'niencia. no proce<iimento 
de alguns serrnntuarios do culto, o Santo 
Padre, que uiiu tem O litro mdo de conhecei· 
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os interesses da Republica, não porlia provi
denciar; mas, apenas o ministro plenipoten
ciario do Brazil cumpriu esse dever, a provi
dencia não se fez demorar. 

o SR. MOREIRA ALVES dá um aparte. 
O SR. Lu1z DoMINGES diz que vae concluir 

e felicita por isso os illustres collegas que o 
ouvem. (Não apoiados). 

· Não sabe até onde foi infeliz no discurso 
que acaba de proferir, mas pede á Gamara 
que não attribua a infelicidade á fraqueza da 
causa, sinão á fraqueza do orador . (Não 
apoiados; muito bem, muito bem; o orador e 
cumprimentado). 

Comparecem mais os Srs. Silverio Nery, 
Carlos Ma.rcellino, Amorim Figueira, Pedro 
Chermont, Augusto Montenegro, Matta. Ba
cellar, Urbano Santos, Anisio de Abreu, 
Francisco Sá, Frederico Borges, Augusto Se
vero, Trindade, A:tfonso Costa, Coelho Cintra, 
João Vieira, Pereira de Lyra, Malaquias Gon
çalves, Barbosa Lima, Martins Junior, Mo
reira Alves, Miguel Pernambuco, Angelo 
Neto, Arthur Peixoto, Geminiano Brazil, 
Neiva, Castro Rebello, Milton, Manoel Cae
tano, Vergue de Abreu, Tolentino dos Santos, 
Eduardo Ramos, Galdino Loreto, José Murti
nho, Irineu Machado, Alcindo Guanabara, 
Timotheo rla Costa, Pereira dos Santos, Erico 
Coelho, Agostinho Vidal, Deocleciauo de 
Souza, Rernardes Días, Urbano Marcondes, 
Paulino de Souza Junior, Ponce de Leon, Ca
logeras, Vaz de Mello, Luiz Detsi, Francisco 
Veiga, Ferreira Pires, Telles de Menezes, Ar
thur Torres, Padua Rezende, Lamartine, 
Domingues de Castro, Lucas de Barros, Ca
racciolo, Alencar Guimarães, Lamenha Lins. 
Lauro Müller, Possir1onio da Cunha, Riva
davia Corrêa e Pinto da Rocha. 

O §r. Presidente-Havendo nu
mero legal, fica a discussão interrompida, 
para se proceder ás votações das materias in
dicadas na. ordem do dia. 

E' annunciada a votação do parecer n. 80, 
de 1897, reconhecendo Deputado pelo 1° dis
tricto do Estado de S. Paulo o Sr. Antonio 
Moreira da Silva . 

São successivamente postas a votos e ap
provadas as seguintes. conclusões do parecer 
n.80, de 1897 : 

1°, que seja approvada a eleição realiz:i.da 
a 26 de junho do corrente anno no 1° dis
tricto do Estado de S. Paulo, para preenchi
mento de uma vaga existente na respectiva 
representação ; 

2°, qu~ seja reconhecido Deputado pelo 1° 
districto do mencionado Estado o Sr. Antonio 
Moreira da Silva. 

O §r. Pre!!lident,e-Proclamo Depu
tado eleito pelo 1° districto do Estado de São 
Paulo o Sr. Antonio Moreira da Silva. 

E' annunciada a votação <lo parecer n. 81, 
de 1897, reconhecendo Deputado pelo 6° dis
tricto do Estado de S. Paulo o Sr. Cincinato 
Cesar da Silva Braga. 

São successivament.e postas a votos e ap
provadas as seguintes conclusões do parecer 
n. 81, de 1897 : 

l 0 , que seja approvada a eleição realizada 
a 26 de junho do corrente anuo, no 6° dis
tricto eleitoral do Estado de S. Paulo, para 
preenchimento de uma vaga existente na re
spectiva representação ; 

2°, qne seja reconhecido Deputado pelo 6° 
districto do mencionado Estafo o Sr. Cinci
nato Cesar da Silva Braga. 

. . O §r. President.e-ProclamoDepu-
Deixam de compare~er com. causa partlc1- tado eleito pelo 6° districto do Estado de São 

pada.os Srs. Theoton10 de Br1tto, Mar~os de Paulo o Sr. Cincinato Cesar da Silva Braga. 
Arau,Jo. Torres Portugal, Coelho Lisboa, t· - 1 - . 
José Mariano, Herculano Bandeira, Euclides Con muaçao eª vofaçao do proJecto n · 32, 
Malta, Amphilophio, João Dantas Filho, Mar-1 de 18~7: fixando as , fo_rças ~e terra para 0 

colino Moura, Xavier da Silveira, Leonel Lo· exerc1c10 de 1898 (2 d1scussao). 
reti João Luiz Monteiro de Barros Antonio E' posta a votos e approvada a l" parte da 
Zacharias, Matta Machado, Olivei~a Braga, e~~nda do Sr. Bezerril Fontenelle, assim re
Xavier do Valle, Leoncio Corrêa, Guillon, d1g1da : 
Victorino Monteiro e Azevedo Sod ré. Art. A contar de 1 de janeiro de 1898, não 

E sem causa os Srs. Elias Martins, Bezer
ril Fontenelle, Ermirio Coutinho, João de 
Siqueira, Jayme Villas-Boas, Leovigildo Fil
gueiras, Rodrigues Lima, Jeronymo Mon
teiro, Felippe Cardoso, Alves de Brito, 
Campolina, Lamounier Godofredo, Nogueira 
Junior, Rudolpho Paixão., Galeão Carvalhal, 
Granadeiro Guimarães, Costa Junior, Herme
negildo de Moraes, Plínio Casado e Martins 
Costa. 

será mais admittida no exercito brazileiro 
nenhuma praça com a qualificação de cadete. 

E' posta a votos a 2" parte,assim redigida : 
§ Terão baixa cto serviço do exercito, 

sendo eliminadas do estado effectivo dos 
corpos a que pertencerem, todas ás praças de 
pret que nella existirem com essa qualifi
cação, si não quizerem continuar alistadas 
nas suas fileiras sem esse titulo honorifico. 
E' rejeitada. 



Cfrnara dos Depl.lados- lm!J"esso em 21/05/2015 12:22 - Pêgina 5 de 16 

SESSÃO EM 4 DE AGOSTO DE 1897 31 

o Sr. Urbano Gouvci:l (pcro. fgover no paro despc:rn.s do t1·a.balho no mo-
ordem) requer \·ei:ificnç~o ... tia vofa.~,ã.o. m(!oto ,<ln (Ja:·tiila. . _ . • . 

P1•ocedcndo-se a _verifica.cão. r_s·co11h~cc $!- Lcre~, o /7s~m~ i:lo d11;c,ur~o !.i~ ,s. Ex., o 
que votu.ra.m cont:::a.;>i e a favor o\i. quiLl na J d~i .rkl < :..:::ict:. t,o que 1:i., ~ :ie!n 

, • 
1 

_ , · mesmo doix;i pr·.rcPber o calor e nm~~nçao 
E annunc:.~;.a a ,·ntnçao) uas emc1vlas do colll que o 1~o~ro D~p:1tarl0 rn !J1'M> ,, uci1J11, 

S1'. Ra.i'b06a L1rn(l.. e5ti:,;rnJ.tis:\n•l o u ;i.cto rio ~lini,;:r,, · ,:.<l.Un;:~~. 

() ~1·. 3..'"l.r:~n'°"a .t~io1a. (11·/a ól'dcm) 
-Sr. Pre~i·lt'.nte. r~qudro n V. Ex. r,ue ~:•li· 
sulr.e :t Cnmo.r:i. si c0.on,; ·nte n:~ l'etii-o.do. u<·sr.n. 
e de outrn~ e:nomlns miuh:i..;. 

Cons11lt1ul:i., a. C.'\ru:r.1-:L. :ippro'l"a o r~ueri· 
mcnto •lo $:-. R:u·w~ :i t.ima. 

E' o projectr> :is ~i ni <:::i •nJa1lo. :ippr<s\'n· 
tMo Nn 2· .ti~cus:!ii.u cuvl11.•1o :·1 c-om111 i•51io 
de ~larlnbs. e Guerr:i.. p.'\m redi;:il••J p:ir:L 3• 
dlscuas:w. · 

~· !àir. llharhol'; t r .. itu:t f ;.cl•r 
ort/ewJ-Utt.'l'cndu nu:1wru reqn .. iro n Y. i·::c. 
que consultti à ramar.1 :-oi ,'On~1·11to li:\ u:-
gcucb 1111 tlii1c11S:lio do pr..~ect1.1 n. G'.>,clr. JI':•;. 
quu rcfü1\':1 ai1 c!widit!i ccm:.r:1 hhla~ ..-.. m " 
Thesourc. pelo ~.rom·; l'cdt') Nt:~(,.!i Ba;.tistA 
FcrrJoira. Tl1ma:-m·1,, . 

O Sa•. J•r.c.• ... !<?~~ntl~-o ::lr. Barh:1~a 
Lim1\ rc1uer u.ri.r1·nc:~, p:i.ra. a d1:1c11~,;:::1 •'o 
projecto n. no. d('ste nnn.'. üs ~cnh~r't·~ íJUl• 
con·«rntem queil'llm lc•·~·ntcir·se. 

E' Nnccditla u. u~·i:encia. 

O S1· . Prcl!l>iicf\!llh.•-E:;u\ <' 'ª ! · Ji~
cu:<~:io o 1irujt:ct11 n. G!). rt~· 18:17. :rn tt1ri?.an1h1 
o go\"eruo u 'l'elevar u.s 1!i d il:is c11:ttr:1 lrnl :•~ 
com o Thesouro J.'(·der.il p··l·• corund \>e•ho 
Ntrno: B11ptist .1 Fer1·eiJ·a T:•mariniJ.,, 1J1•1r to 
:i. 4 <lo março do cu1•:·cnte ann'' • no cum· 
bate de Cauuúo.s. 

O ~r. :\lcllo Ro~·o-Peç·"l a pala\' ;>,1. 
O Stt. P1:E.' ll.1J::.'\1'E- Tem n na!:• vra. o nubrt• 

Deput.·ulo. ~ 

DlS>e s. Ex.: 
« O si·. s~r:,:1frll1.> C11,·r~11 (íl\'la. 01~lcm) vem 

.'llber rb :Y!c~:i. i;1w a.wfamt•r1to tc,·o uma. pe. 
U<;iio d(I. v i1mi. •to lira."º <:oro11~l Tt\murindo, 
pc•lin1h1 a. n·h~ ,· . :ç,~o d:: qu•utt.i;l d~ que cm 
dc·.-;•1lor o sca llna•lil :m1r hlo iL FazmJtl:i. ~a
eio:,n.l. 

Fait r:<l'l .:ou~!·km·;t;,•s :i. t<'iip,·ik1, o Oi:l•lor 
.:cnsu r:L o sr. ~l:iM.tn, d.'\ <.iu1••'1"n pvr ter 
Mt: .. -:i.tg:i ;i11ucl:•1 "iuv,, 1!:1. q :1a11::.i:i quo o 
"'-'ª falk:: i1! .. m::ti1!0 1···~·bcru p~r n. olo!:;P\'WS 
ur,:cntc< 1!0 ·i•u IJ.·H. 11!1:10, a.1t111 do ln:lt'C!r:lr 
Ctllltl':l Oll i11';!1 i~,,. cl;l P.i.t:-ia. 

O or".J«r j,:11:;cn:·.-: «J por ter do diz••r que 
urn ~~·l·1:t. ~ · ·. •1 S:·. ~11 :t!stro ~!a. ••w~r;·a. tcuhn. 
:i~sim 1•~0t~1!1l 1 , :11 r<1:i t ra ou t: ,, l>•Ji•!adv. o l11-:1\0 t) 

e h(!r•11.:o e 11•1 1::· l Ta:,::i.r1111I ·• q : u~ tnOl'l'c:U 
nv c:rmpr i;n.,111.i' 1!i> s..·u ol<J\'c:·. 1<-;;.•11.ln :~p~
na.~ il •U:l fa:nilh ;\ ;n1ixza. m~:~ ll • .•U:-a~n. o 
uo:nc mai> paro u :i. lc:11br ... n•; ~1 m:i.is glo· 
!'Í\ ,,;1 . )lo 

Xc~te pc-nto o 11u'. 1re o,·put..'\J•J pvr '.\lin:l.3 
1_h, r:•t·~. o Sl'. Call')!er .. 5. d,·u uru aparto as~c· 
:..'llran.Jr' que :i. t\•nwu:,,ãn jl1 tinha <'m seu 
r11J1!e1• o r"·;ticr1m~ .. t.:1 1l. viuva o ti-:.ltu~·a tl tl 

ol:i 1· tJO.l~oCC• I'. 
1-;st;1 .. lcl!lu.ra•::1•> lll) iJlu-;trQ Dcput:1tlo motli· 

fü:.1u u111 1;..>u.:o o :1r.1 .. r c11m 'J'I" o honratlo 
t'L' {>t't'..cu ra11:c d·• l'ar·a oll pronunci;l v". To.:1;1. 
,·ia do; cornos. J::x. qmcluiu. sL·g-undo se \"é 
do uxt1-:.c:t 0J : 

« 0 S,·. S~r;"tlel/o r'on-.~tt tl!!cL"\ra·SI! S.'ltis
fci l " C•1111 ;lS ,!cc lar:u;ü~s •fo s tu nobre co!lt>ga 
llE'putaú1) J!Ol' '.\tin~s G1·ral!:;. ma" sempre d.t>i· 
xanJu o ,.,CHI µ1·ut<'::to de mag-ua. e rle C'Itergia. 
cuur.m. o pl'O~'C·! iracnto 1l0 Sr. ~iuiHru tia 
1iue1·1·:1. (i\Iui tu liw1. ),. 

O ~.-. :tlleHo I\e;.;·o-Se. l l'l'Síde11to. Dumnte o <ii:;curt-o dê S. Ex., mais de uun~ 
V. Ex. com ;w«hemlo que n;"i1> \'!>nlro irupu· ..,.ez l)bs~rvtli·l h+'. qne o ~1ini~t.N d::i. Guerra 
gno.r o projccto; venho. por~~nto dat· um cs· 11ifo mereci:t :l. ccu;;ur:i. que ihe fazin, vi:;to 
cl:1.recimet:1to ú. Garna1~~ cNno, nem o MinísLro da Guerm, nem o pro-

V. E:.:.clevc rccordo.r-se d·) que. em dias 1!1t prio ;::o,·erno tiodiam relevar di•idas em que 
seinarnt pa.~s1da, o nobre Deputado pelo Par;i. e,o&i>es:;e para com t> Tbesouro qual.1uei• lun
pei·guntri.ndo si já tinl1a i!i<lo pre~<nte ;, ccionario civil o::r m ilitar, provonienteo (\e 
.Mesa e r erncttido ri Commi~siío rcspecth·a. dinheiros recel>itlos para ap:pl1co.çã.o determi
o requerimento . cm rp1e a viuv-n. do coronel narl a, St m a rl'!'pedi 1·a prest:i.çii.o d~ conta8. 
Tamo.rlodo pede reruissão dn. ~h·irla d(l que· O nobre Dcput:i.d,1 não me atten~.cu, e Y. 
oe tinh:i. leito •:arg-.• n11 guia de seu füUccrdo Ex., Sr. Pr~sidente, clere "ecordar-se da im
m:tri1fo, serY1u-~e ela ccc:tslil.o para. ii:l'orm:w pres~fíf) profu•.rfa que a. l'cvel:i~~i.o de S . Ex. 
;i. Cum:ir:i. que o hom•at:lo Mi nistro t!it Guc·r:·:\ r.:tt1~ou 1n1.s J,n.11c;u:1s d" 01•1)osir;ii.o, ESpe.::inl· 
havia . manclndo t'O.zer carga daqu<-lla 1lh·i.ln 

1 
mente nos nos~"s collega.s m.illtilres. que u;i o 

á menciona.da viuva, qu>1ndo a i mportanciu pader:i.m contei' a . cmoçii.n de que fot~1m :te· 
da mesma tinll:i sido m:ind::ufa n.1Joua1· pelo •!llllllnct tidv:;, . . '(1;;1çn·HpçrTo. ) 
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O SR.. ~Ie:Lt.o REGO - Refiro-me M que 
ou \"i, qua.udo 01\1.va. ci S!'. Se1"iedello. 

O Sn.. F1u.Nc1sco Au;:-;cun w - 1;'\l i cu 
quem de u o o.p:u·te e i.:ontimio co:n a uic;;ma 
opiuião. 

O S1t . Hi;;:-;tnQtJE V ALL.~D .... tt ? s d.1 u 1n np;11·tc. 
O SR. ;o.1s1.u1 itioco - O ro tiu :-.p:i.rte nn 

occ&Sr:io ti.li ' l uc " Sr. :.Hn i~ tro •li~ li u1Jrr11 
não t111 llf\ C•llllp~Len.::a p:1r:1. r' ~mitti1• :i. 
v iuva diYi 0i :1 con:>tlmte •la. c:i.rg:i fl) i t :~ :i.o ><'U 
Anado m11ri1!1J. 

Foi c~to o meu :i.inr :c. ( .. l,,,M o .) 
Sr . Pr<?sitl·lllté . V. E'.'t. Y:t.e w r o qu<i ln n. 

re.~peit<l. (.!1111.ndo o 1!Justrc l>;ip:ita·'o p~lo 
Pa.r:\ 1lesccu rl:a. Lr1bun:i..eu rfü:.-tc· lll\~ t\lll•l:1: r.(I 

Miniiltl'I) ni1) p.'wlé relnv:i.r 11.!l 1l iví•!11~ c.)n~t:lr.· 
~ele ~l'gll por adcau:4meal(l:I rle 1li11h1•!:-o.<. 
p~ J<·~;w..•1.ii,. ~cm d•..:11111c11 to c..•!mp"\lh •t iv .. 
dõ$t.'\S•; e s. E'.'t •• l'Oln !!'1h11-ce111lo tr;1c:rn•ll• 
respo:JJeu-me: •uunc.·l $ .) füz l~tn•: f. /fri:1i.1o 
do-s~ "º Sr, s,·r~ddlo (.'or r 1;1: ) é \I li n:iu '""' .. 
dlldo 1 

I-'iquei bG$itr.ntc ; rr.i pc·~ivcl qur . (.'ira. da 
vid:i. militar. e ~m uo:mip:i.r:bar ;is t'•.•íorm~~ 
da lci;bl~ç;t<) attiul!nt.cs 11.0 c.'\~o. eu ostln~•<' 
em erro. 

Fui :l Co:it.a•lori:t 1la. Gucrr;i e ei>< aqui a 
nota que nlli oliti \'C : 

cO coronel Pa Iro :\unes ílaptis1::1 F•:rr.·i:'t1 
Tama.rin•lll r~-eb;>u d;L C'\ÍX!\ mi!;t:1r1l.i. . .; for~ .. 
'ltn opcrar;•:ie~ no s .. rt<ll.l \h Ha l11a.por or1le111 •lo 
coronel ;o.101·c:r.i Ccsal' 5:0!Jll,; pa ra p<i.ga mc;;tvs 
a prn\'as.a. i.le :li'e<;r Jo C·.•m :i.s lf.'is r!e F;1Zl'nd:i. 
de~~a imp:1rt:rnem se fa. e;u·git. qno ·l<:s p 1-

reccr i:l. ..:om a corup"centc prcst.1ção de: e< •n· 
tas. a q u:il nã.1_1 se rr~tlizou p.ir ~r füll.~<:it.lo 
cm combato o rcfori<lo co:-01;d e nib e~bti· 
r ern 1lvcumeut0 :1, re.,t>aíto.• 

O Sr. . Simn:::u-."Lu; r-00:. d :A - Pci;o :i. p .t• 
ln.vra. 

O Sn. LAun.o ;o.rcr.u :r:. - ?Go ü o~tc o u:ti..::o 
mciC> do quitn1,;5.o. 

O SR. flu :-;Eu :\L\Cll.\llO - Ifa casos rle 
forç:a ma.iu1'. 

o si~. i\I ELT.O REc;O (d irigi;Hlo ftlJ Sr. l .aur-o 
Muller-). P~'l'dio, não Ot\ \"i o apiu·te do nnbre 
Deputa.do. 

O SR . L,~u1w l\.Iur.u::i·~ - Disse que niío é 
este o unico meio de qu itaç-;'io, e quo houve 
um desa~tre que acarretou a perda. da etüxa 
do batalhão. 

O Srt. :MELLO REGO - ?>fas quem é corupo
t eote ;ia1·:.i. dar quitação, sem 3.justE\ <le 
õqlltil.$ ? 

O SR. LAu1~0 )for,Lc:r:. - E' o Exccuti;·o. 
. O Sn. !\IELLo R EGO - O E:-;ecuti vo ·1 ! Pdo 

e.mor de Deus ! 

o Sic rRDi'.Eu :..r. ... crL\DO - o govcruo deve 
w~mettcr o :Lcto ~o Tribun:i.l 1l e Contas. mas 
co:n as dcvio.1;1..~ iutbrmn\·u~s . 

O Stt. :.Iii:LLO lt1::,•o - on,lc o nob t•c Depu
ta lo achou a lC\i que p!·e~cre,·e este oruces~o 
ptr:l o c,,~o vertente ·r di;;•L·rno qné quero 
l•!l-:1. 

O Stt. I!u~Etl '.\1,\cn.\DO - Está na lei do 
tJ 1!" outu •wo -lc lh'1lti, q 11e v i·;;an ii •m o T t'i
bun:il tlc Cont 1Ls. 

n S1!. ;o.11>1.1.\J l~i-: cio - 0 :-:l. is to n:io vai ao 
T rihu na! t.!c C•Jlll.:ts . que só d i:-;X'e :ml1re pa-
~;a.,::t'!'Ji,,~ . • AJmi·:c.'f. ) . 

~J .t~ . :-; .. _ l'rt·~i ·lt· ;: t<'. l"n:itiaún t\. 11<lt.'\: 

.. ~:\ ;:ni:i. qu1• t·~m •!<' ::1<.•r n.· 1:1c1..~ hl:i. ;i. ~ Tho· 
J1 u1r~) t 't! !etaf i :-â. <'fS.'\ ··~u·;::\. p:\~ i:tJt:tnni· 
z·1•::i.? pcl•\ ntci••·11<1l·l·• q110 '">i:t pN ir il. :m:i. 
\" iU\'a. s.11\·11 •li ~pn:;i•;.:1> lc;;i,.h.Li\·o. que u 
1-en•r . .. 

l·:<:r:t i' ;\ 1li~.P'>Sl o;:io •bs b li; Jc !'ll%l'l>llA :i. 
re.<ipclto. 

t) -.:1;. l .. \t'l~o :'>ll'l.1.1:1~-1.,to ó man s:1nplcs 
lnfürm:1.1;.1o d11. c. •11t~d1.H·ia. 

O ~n. :.1~1.w RF.c..i-~fa~ t.lc .l\ccvrJo 1..-om n 
lei qu~ r~·i:c o. m:i.tcriu. 

A ;:nin. ~r. Pr••:>i•fP:it., <'!!Là na (',ont:vlot•::i. 
e nl1i·l:1 n:lo r..1i p.-i1•:i. o Tlll'~uur:;. N::ula m·ii~ 
,iu ~t,, rio 'tue cximtr n •in,·:;i. <lc~ t:i. côl.l'~n. 
por1111e o coron<"I Tamarin•lo, tenr!u fl!ito os 
Jll\:!"' ª ''lltoro;, não reve tempo tla l\'culher os 
r lOC1 1' ~ 11·n i..is p.;;· t<'r m"r;·1uu cm comb'.'i.tc. 

)t:is nem a c.m<ud1·r ia , m:m :i. Cai~:i. )Ii· 
li:nr po.t i:1m r11tr:1r m"ta ap1-.'d11.~·it.t. A 
1•1·;.:r<t ó que to•lo o i11uh·i1luo 'lU~ l'·~ccbo Ji-
11lieiro p:ira. t.le~p"ntl-:-1· em ~l<rvi,'O :~ ~cu cru·i;o 
1ica J)(•r ell"l r csponsa\"C! , e só 1!ep1,is tia pr c. 
"~• ·:•i" • 11~ c<>ut.i.s, 1.ks.•ppJ1-ecc a s:1a re:<p:·n· 
s:i.bi1idade. 

A C:11x:i. re111~lt~u :1. gui:l com a carga. ;i. 
Cunl:i.·loria. 1111. Uuerra e c~tn. <e :;:c111ettcrU. a
Tlte..-:r;m·o p.im, q ua:itio liqu itla: .. so o meiw 
>'Ohio rh \'!UV:l., f:l.Z!<l'·Se o 11.evt .. lo il0$<'0llt.o, 
~LS•> r:lla. uii.,, npl'<:s;•ntc do._,umc:-nt0$ justiti· 
cath-.1s cio ompl'c;:o tia qu:lllt h :a.lcant:~· l<t . 

Es>c expediente n:i'.l corre. i;umo sa.loe o 
Sr . Serze· lello C•>l'l'êa, pé'la sco1•et."1.ria elo Mi
n:sterio •l•i Guerrn. O :\f:nistr·o de imi.J" ~ou; ó 
e ningnem conhece melhor este processo do 
quo S. Ex:. que foi Mip.istM d:t füzenda . co
obcce perfeit:tmente as lois de Fazenda. e, sc
gunoJo estou inrormado, quando occupou 
aque!le cargo. fü•mou <lesp11cho3 neg:mdo-se a 
attender pedidos de remis~ão de oividas em 
taes con1liçôes.p:ir ,tue o Executivo não i; com· 
pet .. nt e para o ia w r . 

O m1;u fim ó mr>;;r.r ar quo o nobre Deputado. 
por rnal infü:·m:ido, uccu;on injust~.uiente o 
S:-. Ministro da. Guerra . 

O Sü. Simz1;;11ELLO Cona.;;A-A questão ê 
outra.. 
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O SR. MELLO REGO-·-A q uostifo éque o nobre .
1 

Poe con~eguü1te , Si>. J?l'6siàe :1 te, me parece 
Deputaà.o levantou-se, e com o ca lor que tem que os preceder'.tes rnvoc::i,dos pela .com
a fortuna de transmittir aos que o ou vem, mis~ao,para deferir o requerimento da vrnva, 
profli"OU severamente o :.icto do SI'. Ministro não são inteiramente applicaveis. Alli houve 
da Gii'erra ao ponto de fazer patente que se favor, e aqui é de toda ajustiça. 
ia c,u,tigar assim a viuva de um militar que 
morreu ao serviço da Patria . o §ir- . §erzeti!elrno Corl!"êa -

o SR. TIMOTHEO DA COSTA-O f'acto é que 1 Sr. P1:esid~nt~ •. n~o d~~Pjari~ tom~r mais 
si não fosse 0 voto da Gamara a viuva tâo i tempo a Cama.I<:t }!> respeito deste as:sumpto, 
cedo não r ecebia 0 meio-soldo. ' ~ mesmo. porque nao .quero c~e modo .nenhum 

r: pre.iud1car a urgencia que tao patr1ot1carnente 
O S_R..: MELL? REGo-Ist) é . outra, cousa ; j t'ot votada pela Ca~ara para ter logar imme

a pet1çao da vm va e o caminho a segun· ; dia tamente a vo taçao de um assumpto d0sta 
pois o governo niio é quem ha de v1rpedir irnportancia . 
ao Congrosso que releve a divirla cm que se Mas, Sr. Pre>idente, o facto do nobre Depu
acha e8te ou aq uelle para com o Thesouro. tado por ivlatto Grosso ter feito algumas 
O nterbsado é que vem rnclarnar. O obsel'V<.ti;ões ~obre o a~surnpto, me obrtgu. a 
meu Jim, puis, é protestar contra a accusa- demorar cinco minutos na tri':mna, afim de 
ção que o Sr. Serz1orie llo Gbrrêa fez ao M1 · dar unrn r0sposta ·ao que disse S . Ex . 
nistro, que, como já disse, não interveiu na ' ome~'are i, Sr. Presidente, atfirman'lo no
questão, nem soube de cou sa a lguma . Exph- vamente a Gamara e ao nobre ueputado por 
cacto o ca:.o, acre11iw que o nobf'e o~putado Mo.tto Grosso que ma ntenho, em re laçã.o no 
recolhido ao si lencio do lar , recorclando-$e :St'. Min istro da Guerra, as censuras sincera
das leis rle Faz3a r.lt1 .. que tamo nun useou e as mente rorm aladas no cUscurso que fiz a re
conhece, ha de ta lvez ter se arrependido da s1,eito de::>Le assu mpto. 
direcção que deu ao debate, e :-;intét te;· feito · Sr•. Presidente, reputo o acto do governo, 
tal injustiça a.o marechal Machado Hitten- em relação á viuva do cor onel Tamarindo, 
court, injus tiça que não faria , si não fosse.ª incorrecw, inconveniente, e, até de::>hU· 
paixão part:daria qu e o anima . E eis aqm, mano. 
Sr . Presidente, porque não acompanho os 
meus collegas mi1ital'es nes te t er reno. 

o SR. HENRIQUE VALLA.DARES-Não acom
panh,, ern couso, alguma . 

O SR. MELLO REGO-Acompanho no que 
entendoq ue d0vo acompa nhar,d" mesmo modo 
porque os nobres Depurados não sáo obri,;arlos 
a me acompanhar. Caclil. um serve á Patrja 
segundo o seu modo de pensar . 

o SR. HB;NRJQUE VALLADARE >-Quando se 
decretar a d1s:;ulu.;ão do exercito, V. Ex. 
ha de acompanh3,r-nos. 

o SR . TIMOTlIEO DA COSTA- Verdadeira 
crueldade . 

O SR. SER.ZEDELLO CoRRÊA-0 nobre Depu
tado por i\fot.to Grosso acaba de ler a i nfor
mação presta r.\a, pela Contacioria, informação 
qu<J esclarece a natureza das dividas ·do coro
nel Tamarindo. 

Entre e.-;sa:; divi,las, Sr. Presidente, figure, · 
a de 5:000$, impor·tancia dada a esse bravo 
ollicial para occo r·rer ás despezas com a mar
cha do seu batalh~o. 

o SR. VERGNR DE ABREU-Que é sabido que ' 
O SR. MELLO REGo-P<na que vem o nobre foi roubada. 

Deputado com estas iclée,3 extremas ? ••. 
Emfim. Sr. Presidente, fica eschrecido este 

ponto: o' Ministro da Guerra não merecia a 
accm<:çü.o do illustre Deputado pelo Parú, 
S. Ex. não interveiu na questão de respon
sabilidade que caiba ou deixe de caber á 
v iuva do coronel Tamarindo. O adea.nta
mento foi feito pela Caixa Militar de Canudos 
por ordem do command:.i.nte da expedição, e 

. o Ministro só soul1e disto depois que o nobre 
Deputa,10 fallou aqni, si é que soube. 

Este foi o meu fim. 

o SR . SERZEDELLO CORRÊA -Ora, Sr. Presi. 
dente, t odos sabllm do desastre que so:!freu 
a moJ!'adada expedição do bravo coronel Mo
rei l'l1. Cesar; todos sabem que o coronel Tama
rindo foi morto e que seu corpo foi pa:;to da 
s;;.; 1ha 1

1 os jagunços,sendo até roubada a caixa 
do seu btttal!i ão. 

lJe tudo is r.o foi inforamdo o govemo ; de 
tudo isto foi informado o Sr. Minbtro d<J, 
Guerra. o governo, portanto, sabia e sabe 
qua es ta divida de 5 :000$ não constitue, por 
assim dizer, uma divida.pessoal, pois que e.;se 
dintwiro foi entregue ao coronel para mo
biliz,11' o seu batalhií.o ... 

Devo ainda informar á Camara que a r1i
vida da viuva tem duas origens, uma do arle
antamento de soldo com descortto, na fór m(l. 
ela lei, e a outr~ da car1~a i~e 5:00U$ por cli- O SH .. ~i/ÜD . r .. r_{) REGo-N'fl,n ~.110i.~.ri. o; Gsse rU. .. 
nheir·os recebidO:..i. 111. p1 ~i1n E\ira ó. - .i 'T 1'1 r-~>t1 .... "· :i.. , ;_'.f!. c-;.~'l).{-; ~--:~.;~·:i. d r~· . s 
ficante, segundo e~tou infor.trn1do. l ~~;t~"'ª·~, , 

Canrnra V. I V 5 
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o SR. SERZEDELLO CoRREA .•• - para des
pezas essenciaes e urgentes, para aileanta
mentos que permitissem a prornpta mobiliza
ção do batalhão. Não se trata, pois,Sr. Presi
dente, de um adeantarnento particular feito 
ao com mandante do b 1tGdhão pa,ra o~correr 
a clespezas suas particulares ... 

o Slt. MELLO REGO - Pa:'<t pagamento das 
tropas, diz a guia. 

o SR. SERZEDELLO CORREA - V. Ex. vem 
em meu auxilio ... pa1·a pagamento elas tropas, 
para que pudesse mobilizai-as. 

Pois bem ; a Contadoria não fez, não podia 
fazer carga à viuva do coronel Tamarindo, 
que havia de3apparecido de entre os vivos, 
morrendo no combat,e por sua alta recreaçào. 

A Contadoria, portanto, Sr. Presidente, não 
podia füzer carga á viuva do coronel Tama
rindo clesh importancia, pot'que essa repa1·ti
ção sabia pel'feitamente que est:1 quantia não 
constituia divida especia.l elo rnallogrado oifi
cial. 

Para ainda ma.is uma vez, Sr. Presidente, 
provar a indi:fferença qne o governo lig;i, a 
essas questões, basta notar-se o mo 1o por que 
remetteu a C;wiarr1 a petição Ll;i, ini'uliz vill va. 

Eos'l. pet.içáo, Sr. l're-rn!ente, foi en vm1h á 
Camara, ~em uma, infü!'mação, ;;em uma ex -
plwação •la n.,tun;za da d1 vida, de mod.o a 
esclirP.cer a ouinli·J .ia. C:1mar'a. sobre <L .JllS

tiça d:1 cau,;a, 'que ess:1 dt~sditosa viuva plei
teia. Eis pot·que cemuro o governo, eis poc
que censm·o o Sr. Muli,tro da Gtiec·m. (Muito 
bem ; muito bem.) 

Ninguem mais petlinrlo a pafavr,1, é encer
rada a disc ussü.o. 

O §r. Coellho ~::;initra (pela ordem) 
-Sr. Presidente, attenta a natureza d11 ma.
teria, que se vae votar, e ;tcred1tanclo que a 
Can:rnra vot,:i.ni. urrnnime:nente, em llome
nage!ll precstatla a o ill ustre morto, peç.J a 
V. Ex. que consnlte á Camar;1, si concede, 
a pós a votação, dispensa de interstici", para 
que o projecto entre immed ia tamente em 
2ª discussão. 

O §r. Pre§k1lenite-Já existe sobre 
a Mesa um requerimento do Si·. Vergue de 
Abreu, neste mesmo sentido, e que ha ele ser 
lido opportunamente. 

. E' posto a votos e approvad.o em l" dis
cussão o seguinte lJl'Ojecto n. 60, de 1897: 

O CJngresso Nacional resolve: 
Artigo un'.co. E' o Governo autoriza.rlo a 

relevar as dividas contrahida,s com o Thesnuro 
Fe !era! pelo cornnel Pedro Nnnes Baptista 
Ferrcir•a Ta.rnr1rill(lo, mono a ,1 de março do 
corrente anno, no combate de Canudos ; re
vogadas as di8posições em contrario. 

E' lido, apoiado e approvaclo o seguint') 

REQ UE RIM illNTO 

Requeil'o que, <le conformidade com o Re
gimrnto, se consulte á Gamara para que o 
projecto n. 60, deste anno, entro immediata
rnente em 2" discussão. 

Sala das sessões, 4 de agosto ele 1897 .
Vergnc de Abreu. 

Em s~gllida é sem debate encerrado e appro
vaclo em 2• discussão o seguinte al'tigo unico 
do projecto n. 60, de 1897: 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o Governo autorizado a 

relevar as dividas contrahiclas com o The
souro Federal pelo coronel Pedro Nunes Ba
pt1sta Ferreira Tamal'indo, morto a 4 de 
ma.rço tio corrente anno, no combate de Ca
nur1os ; revogadas as dbposições em con
trario. 

O §r. ;'\\leiva (pela ordem)-Sr. Pre
sidmüe, t:i.mbem venho requerer <t V. Ex. 
que consulte á Ca.mara, si concede dispensa de 
intersticin. para que este projecto entre em 
3 · r\is,:ussão, na ordem do dia de amanhã, em 
primeiro logat', 

O §r. Il..,.re§:iid.en!Le-Observo ao no
IJr-e Deputado que é attribuição da Mesa ela
born.r a ordem do dia, collocando os projectos 
no Jogar que entender; a Camara, ent.retanto, 
tem o direito de a:temr esta ordem, por meio 
rle requerimentos de urgencia. 

() §r. :'t>e~va (para uma expliçação 
pessoal)-Pedindo, Sr. Presidente, dispensa 
rio interstício, par,, e.-;te projecto, não tive 
absolutamente intenção de su,sceptiúitizar a 
Mesa que tão dignamente dirige os nos~os 
trabalhos; pr·octu•ei sómente dar mais rap1do 
andamento á solução desta questão, que me 
parece urgente. (Muitos apoiados.) 

O Sr. JP.re§iident.e-A i\Iern não se 
sasceptilJiliza. Respondendo a V. Ex. ela 
maneira pm· que o foz, cumpriu apenas o 
Regimento . 

Posto n, votos é approvado o requerimento 
do Sr. Neiva. 

Continúa a discussão unica do parecer 
n. :29 A, de 1897, sobre :is emendas o:ffereci
c1as n:t 2" discussào do projecto 11. 29, do cor
' ente armo, que fixn, '' de,,peza do Mini~teno 
das !telaçôes Extel'iores pa'.·a o exercício de 
1898, com voto em separado rlo Sr. Urb<J.UO 
Santos. 
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0 !!ir. Px-c""ideute-Tem a po.laua. l'r>•luzir o.s despezas com o serviço relatiYO ás 
o S1• .. Barbosa Lima. le%lcúos. entre as quaes es:á a Santa Sé, é 

sabido q_ue fora:n post:i.s no mesmo plano 
O Sli". Darbo~a Lima - Signa· tod;;is as •.lemais emendus para concentrar a. 

tario de ,·arias emen<las npresentad~s i 01· (IC· discu~são nt!:$tO ponto capital ii. politica re
Cllsiii.o d:i. 2" di~cus><i.o 1!0 01·1;0.mMto •ln Exk· 1,ubli.::a.no.: se convem ou não supprhnir a 
rior, •las quaes umas vbnm coi·tar de•p1·za~. kl!a~;iojunto ã. Sauta.Se. 
que se lhe afiguram 11ispenrnn:is 11::1. ~ttuoç-J.<1 Est:i thes1~ tara sitio lar~arnente discutida 
;ictu~l. e õutrns rcduzc111.;e simp!Ei~mente n n:i presente :,:es;iio, corno na legislaturo. pa.s-
11mn rnNlidn :ziu•nntiil:L pcln Cou~titui<;iio. s .. sada. iro!1 clnui; pcmto~ i'e Yhsrn.: o primeiro, 
l1em qU•) ~ophi~mmln. na l'r"tic:l, jti. p!~lo Cvn- mais tratulo J'olos diwrsos oradores, porquo 
~r•':'.SO , j:í, pelo F.:ot .. cntivo, cn1·r1.•·lho o 1!('1'1)r füi 11qu1>1le ~m quo se coll~1Cti!':1.m o~ lt>:,:is· 
do tom:or p:irt.i na mal·•1·in r~m dclint". l:11!ol'C$ co::stitu1n1('.i, pois IJll'' por .~-iào 

!\<!(.:~. ncst:l ultim:1 pwt•~. à çm1':1•!n •le tie 1foPur.ir o proJNto •'e Cl'lnstitui~ão. 
que ,-11pr1·imll n l(lga~ão j11ntu à ~:mi-:1 )O:t'>. npre~entndo 11c!o r.o\·erno Pr<1\-bmrio_ ~ •1ue 
Dl•:.<I(• !ogc> Ullll~ •1ucsl:lu i<urge, a qu:il ll'll\ so coinpNhendcu que 11ud<.':<.\l<l ter h:ii.'llr o 
sitlo moth·o p.i.r 1 quo nli;un:s Depatad""• 1l•• dcl.J:J.to ~oh est() •L'f't'Cfo - c<mYcni,nciu. ou 
h1leiro acc<'lr1!0 com o~:<.'L mcdid<i,r•!o:U'<·m-s·. niio 1fa inlcir.l. M'p:1rnç:io ont~o o poder t .. m. 
todn.\'in, w1tnr :~ ~UJ•l'r<),;,;io 11:1<111o-llu. l1>~a~;'lo. por:•! ~ :, nur.orJ.l1t•l1: o~pirit.11~1. cntrt' :t Igreja 
J-~:<a. qt1ri.tz"l11.jlt. r··~olvidn (M;l:L C:1.m1Lm, cv.1· e o l·:.~t.;ulo. 
~fs!e n:l com11<:t•lMla que !SO •'OHl~:i1tou 1~ qnc Hoje :a di~c11·si11 t'•t~i. por snii u:i.tur.~m 
niiu ~e C·•ntesh\ tn11I~. l>Ol"JUO ri:io s•;· comb:•f<.' circumscrlpt;t., llmi!.'\nclo-~ a \"erificar i;i, cm 
o ,·cnctdo. <lc snpprun l"f•m-~ ~Cr\"1ç. i; ~on- ro. .. ~ •lo prindpio co11i.i;;i::1<lri no. Con~tlt12itão, 
st.1uú!S de dh·crsos (lr<:nmcaln~ por oc~a.,.!:i.o pc'idc·sc llllUlt<·r :a. 1!'~'11.<;iio. ou a.nt.es,. si o 
•le ~u:\ di~cn~,,,l\o. A m:aíoria d:' Cn1m'r:~ pe1us.:uucn1<1 do l~gistaJor ~n..<1titulnto foi 
dccidl11 quoi:l!a ó com11etcnto ~r~. n;L :-?· cxcl11ir t.odns ~ rc:laçiíc.;; com <ru:i.('squcr re
discus,ão dos ortamcntos, rcdur.ir ,·crl~is e prr~c11t.:i.11t!':!1lasdi..-crs:as 1~H::iõe.;;ex1~tcntes, 
supprimir SN'\·i~·o.i. o d11hi o. con~')uenci:i pa.r:~ o i('l:i>illtlo1• orlli-

Antes mesmo da \li;;cns~o tmvadi1. ~obre nario. rc~peit.acrlú c~tc l)Cmsamento, níi.I) 
est.'l competeoci:i. cont.~stada, cm virlu·~e 1la 

1 

podm· e..tnbekcer nenhuma. i<'J.'!lciío P.iplo· 
intcrtu·cta.çiio •la ).fesa. a um nrti~n do I~cgi- matic:i. junto no supremo r(•prescntante de 
m1•nto. o orador havia. rerligido as suas uma. <lada. lg~jn. 
emenrl:is no sentido 1Te re.:ili1.a.r·~e a economia. Não é de h<'.ie. e menos no Brazil. qu~ a 
que ~e tinha. em vista. sem. entretanto. snp- questão da se1r•r:t~iio d:i. lgrrja. t!o Estado 
primir se1·viços,nern desorganizar (JS exi~kn- u:fl'ect;J. prol'un•fa.rucnte. toilos os e,.:piritos que 
te.s. se occupam dos pt·üble11Jn.s politico-sociael;, 

E.;tmfada a. tabelln. do xiinisterio do F.xfo. o por w.l fõrm·· pel'Sbte e>fa situação que, 
rio:r, re1luziu,ern rcla.r;iio a ca.d;l uma tlas le- ma.n grado a victoria nlcan<,,;1da na \•ouu,:·.'i.o 
gações qne lhe pareciam úispcns:1vois por rli- d~ Constitílí~~o. aind(l. a questão ú ropoi;ta. 
...-~rsos mvtirns, a ver•uiJ. t·e!ativa i• gratifica.- nos term')~ em f')Ue o suria si de novo f.·s~e 
ção a ser pag;i. ao~ t'e~pectivos se1·\·entuarios, discutida a C(ln,.tit1r"1ção. Todos Yira.m. desrle 
mantendo, todavia., a v.~rb:i. r.fativa ao or- o Congr~so Const1tuit1te. os symptomas úe 
tleniv1o para Ct'W os mesmos licn~s"rn a.drfüks uma rcacçãn tenn:.: conr.ra este principio, 
âs repartiçô•'S cornpcteutes, ate ulterior deli- reacçiiõ que se prolong:riu pdas ses!iÜC~ ordi
beraç-:io do Cong1·es.io. n:~ri:.i.s. que ~e ,,;uceedn:1m de lS~:!. :i. esta 

\'ê, pois, a Camo.ra que não se tr:i.ta 1le i'O.rte. Em 1891 resistiu-se em nome deste 
cmon1las anarcllicamente dumoli<lol'as, mas e~pírito r~accionario conr.ra. a füppres::iio da 
ele uma. delilieraç<io que se lbe afigura pa.- lPgação jun.to :\. Santa Sé, snstenr.ando·S~ jã 
t1•íotica. eut;io que tal medida não prom•l!1a.va !ogica-

Taes foram os moth·os qne nctua:rom em rne11 to tla8 1liverws pl'e>cripç0e::; constitu
seu espírito pa.t·a redigir, por es~a. fónna, as cionars. Largo deb~tte trn.vou-~e sobre o 
ernenda.s que apresentou por occ:a~ião <la. 2" a~snmpto, a suppres~à.o lbi approvada pefa. 
d iscm;~ão do nrçarnen to d o Ex:terior. C:tm;.i.r:t e pelo Senado, e e:;,sa.~ pa.r1.es compo-

ü seu dis~inctis~lmo collega, o Sr. E1'ico nentes do Congl'tlsso Crmst[tuinw \'ieram 
Coelho. apreseniou uma emenda m~is radical, trazer assim uma ioterpreta.ção authentica 
que motivou a füscu:ssiio leva.nt(l.da, icerca da. dos textos constitucionae~. cootrariamente ao 
possibilidade de ~er ella, em face ao Regi- que pensa u nobre Depututlo pela. Bahia. que 
mento. leg:i.lmenie i;.dmittida pela Mesa. De- invocou o pronunciamento llos ln!'!mbl'oS 
cidiu-se a. questão nu sentido de favorecer a: d:i.q.uelle Con,1,rr~sso em ~éu favor. · 
emenda de s. Ex. 1fas, ou tmtc-se de sup-1 O Pcdet' Executí,,.o Uio se coniormou ille· 
pr·imir de vez a leg<lção de Romri., on trate-! ga.lmente>. co1n a.s consequenclo.s naturaes ~o 
se de indicar ao Goo;el'llo a convenienc.io. de preceito constitucional, f')Ue separou ~t fgreJa 
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do Est~Jlo, ra.zcnúo C0El ano cont1 ri112,~·~:'G 1>:·01 1' is1-,Gii1a d 2 .. ~~-·G-v~clvc'fo frr,j ·.icczs. ·'i~ ~'.·0 }J us~ 
ju_r: tn a~~V:::dice~nc :) n 1 Tf>r.1re."· c:ntP. n.t:: elo D2~;. zd. ,.,.p-, e ~.; tr"' eor.:, Cíll''!-'te te~"·'i~~-;.-u 1 s dv j nco 1 · · jní~n10 

~ dr.1 :s:~:~jto dD ·ac.:..l'l''.'.:.I'~.c'. ·1o ove ,,.,, t~ á _r•·1e- p(,;.
1
I·o ... p r- ~~,",~1~

1 

qt~·'~- n~.~ -:3ão"''id('nticos o~ · -~~nti : 
m~ria vo~ er;th ~sin.~~r;o q~e tôo=i l'~d·u; i;ol~i- m21,tus q1;e áque!les ~rnimava.m e que hoje 
daveis serviços pC'estados á Rep<.1blica pelo i11cit1m os ardores patrioticos dos que amam 
beneme' ito Marechal F1.m' iano Peixoto, r1is- v. fü:pl~ blic<J., gnar@ndo as tradicções glorio
corda hoje, como então c'ciscordac·a na. irn- sas ('.os mart.yre~ da liberda.de em no~s<1 t erra. , 
mensa_ dessa medir' a inconst itucionaL cujos feitos o orador rememora, a~signalando 
• Não é um i.cono,~lasta , não é um demoJi'1or, períodos 1~:'1. hi storia. gloriosa, da nossa eruun
rnas urn dos De.) uta dos á Constituinte que, ciua 1·ão polit ica. 
coherente com a, doutrina que sustentou, ·Dis1·u te especialmente a questão da sup
vem pleitear º' suppressi\o . de~· sa legação pres:-ão da leµação junto á Santa Sé. impu
illegaJ . gi:ando os argumentos o1Ierecidos pelos illus-

No sentido ele dar a inte;'pretaç§:o rigorosa r.res Deputo.dos pelo Maranhão e Minas Cie
ao texto constituciono.l, o- orador esturh as raes, 1k monstrrmdo primeiramente que, cm 
pha~;es por que lmssou a que8t.ã.o do e isa- reln(;i':o ao Bi·azil, o Pt1p3. nii.o é res::c.a intf.r
mento civil, lemlJ:;·.:nclo que o Codig8 Penal naeiornd; era sfgnndo !ogar, que a suppre~são 
registra pic•cafofa. 'es paré: obrigar o cl.ero ca- rla Ieg<l(,<ão junto á Santa Sé r1ecorre natura l 
thn1;co á obedi cnc"J, (lC' r --'e"ei to Jrp;:Jl e logi cu rnente do prnceito constitucionaL 
~'~r~is tar·de ~0~1b~te1~ ~- ~rs dm' "o--pi'ojecto Respol1f.:er1do aos e.rgurnentos do Sr. Depu-

qne crear <', pem:g prcuniarias p2.ra o padro Ü•do Gued elho, Mourão, o orador propôz-se a 
que tnJ,:•sgrecliss•3 E:s~e p:··ec:eito . c:omnnstl"a t' que na.o lia netess1daiie nem 

Conl;ribuira , pc; is , o orador p;1rn. que ~e con veniencia n:1. pe;'manencia da legação 
effe<:tivas~em Gs r:; rincípios r epub'.;canos sem j ::uto á Sunta Sé, perrnaner!cia aliás incon
vexame r ara. o clero cr, thoiico _ sti t uciotml . Pu::·a o orc.dor. o arg umento de 

O orador faz uma minuci osa ex posiçiio his- Hcl' o P<i pr.. pessoa intern2.cíona.l n ã.o t em 
torica rl<s relaçô:m entre a Igr<>jR e o im11errn fund >; rnento, mesmo p1.rqu0 o dil'eito i11ter
pv.ra. prnvar que aquella em wbc~ltemize.cla 1 nacional nã.o é sciencia como é .ª ~stronomia : 
a e,te, qne inter"Ü'ha :~.té llK,sn,o !JP, eco- o crmjrnrnto de urnrn;as rlos povos. P.m rna.
no~nia intirna e r.tdrn ini~itrativD, daqu eHo, . 

1 
tel'H1 d.e d.itetto jntern8cional, nas &uas rela

Cittl tts dbposi<;ões do Codigo Penal do im-1 ç-õ:".:'J r eci.p1•ocas, tem var-L.tdo constantement e, 
perio ''o aviw dd 29 (ie ago~to 11e 18,13; dos 3,CC(:)i tvndo umas n<: ções aquitlo que ou tras 
qua,es &e c"nc:Ine 3, tute .Ll. oppres;;orn, que o 1 n1ío é1ccehan; , como a abolíçâ.o do corso na 
Esfado exerci<:\. sobte a lgrej!' .. e . coa1:par:1.rnJ.o j gue;:·;·a, QW' é nccoitn, por quasi. todes <:S na
e.s ~ es â cto::.~ co1n os p1·e8e:1tos eontiiJ1,..if") ntt Con ~ I \,'. õ 2~~ 1 rna ... q ue n ~,o u ó pelo:3 Estados Unidos. 
stituição e rms leis r epubl icanas, conclur~ pdn Tvbias Banek· já di ~sc que o direito interna
picna Ji berdade de acção qu e dêve existir ci om:J é a bocc:::. do can\1 5.0 ! 
entre 1'.mbos, agindo a igr r ja cornpletarr!ente Por ta nt o, o facto de diversas potenciaG 
livr e d.o p1 ,de~· ternpor;11. A proposito d<1 ternn rep1· e~cn tan tes junto á Santa Sé rião 
doutrina de s10par ação <:om pleta do poder pócle sn-vir de argumento pai·a que o Brazil 
t emporal e do poder· espiritual, o orador o. teJJha . Si a Consti tuiç&o deEses p<iizes per
dissertê, longa.menk , r ecm·d;;.ndo a lu ta tra - mit.te que elles mantenham legai;ões junto á 
vac1:1 dt°sd.e o tem po de Bomfacio Vlll até a j 8anta Sé, a nossa não consente . A Santa Sé 
no~oa ép<JCa. niio t em um só dos requisitos de um E~tado ! 

O orD:dor assigmür, a: corrente que. se vae 1 O P?.IJ:;t n í3. o ,tem urn só dos prndi ~ados_ de 
fol'manr.o '"outra ss (1outrma.s contidas no ' d1er,., oe Es~ao o ! Onoe lrn, uma 1egaç<w, pode 
pacto fundan1ento..l ele 24 de f, .. nrereiro, arnea- h c. ver un1 cor1su !at~o: pe::.·guuta o orador si 
•,;v,ndo '' té o ~e;;. desmor·onamento, sob o pr'li- irndemo;: ter conrnlados no Vaticano e para 
texto ele uma paz publica ap1J1nente . que? Podemos f\l.zer tratados de extradicçfio 

O orador concebe o prcgredil' inherente á c0rn a l·an üt Se ~ A bs(Jlu tarnemc não ! !:!; tra
natureza human<1, náo póde, porém. placitcL ta.dor> <le oomrnercio ~ T'1mbem não ' Entii.o 
a retwgra·.açào qu e se procu:·a af'optar_ A qu e reh çõe:; c iplc·ma t icas teremos com o Va,
pr op:.;sito. r efare-se ás git:rias e.pi!enier·as de ticano, s i. eile nã.o tE-m um só dos requisitos ele 
Napvleã o Borm ;·arte que , c<-.m o ter conquis- l i.erritorio, dos cit ados por B!üntschli? Qual
tadu renome beHkoso, nem por isoo assigna- quer reclamaçào de italiano será dirigida á 
lo: : o, suG. ra~:,n g-cm pel:i_:s v .ir'. i.C-r i:w mor0.es, 1Pga\·ão da. lta fü•, e n iio ó. da S1.nta Sé. Para 
f'.cmae:; e po'.1 í.ica;; , que sene ter o Brazil um i-e1; rosent&,nte jun-

(.J;1nb1te a, .t"r·i çü,o quf:·: 03 C-'~"i }) f:'.'C:l11a.d1 Tes po- to no P;:~,p ~J ~ · 
li iieos queren~. de.r 1:;.0 J.~é01Jbisrn o lJra ziJ:;,ru e Cita-se Iara. tU<lo e a pi'Gpo;: iio de tuilo os 
toDfesSii.-SG j1,t'.ubü1u nus turn~os e111 qne delJe Estado~1 Uúidos: porq ue não citar nara E'ste 
ex ige;n a sua cz 1n;:; cJ1jn(·.ivJ e o seu eorDçD,o de ~? .. ~jO (t .ot~ :~~ta~J.~8 .Unfdos_ nãc tee1ll legc.ção 
paGrio ta . JUHW a i.:u,Ern ,:;e, t;ülllü rnw P, t%m as Hepu·" 



blicas c!.o Chife't Reptl.~~·ii(.; ~:, ~ ... :'..~g ~ ~ ,1: a S :.Ü:J:~ ~ :. 
e outr,1s onde os cath•)lic"8 sii,o numoroSé•il. 
Si essas republicas de povos catLolic"s n?!.o 
teem legação junto a Sant•1 Sé, ;1pez:ir 118.s 
respectivas Constit.uições não o peolühlrem, 
porque havemos de tel-a nós, que posrnimos 
uma Constiruiçã.o que aboliu as telnçõ'=!s com 
qu,.!q uer culto ou Igreja ? 

O Pa.pa não e pessoa internacional: a lei d•l 
garantias tornou-o um empregado pablico, 
tanto que elle tem no orçame nto c!.e ;:k~pez<1s 
da Ita iia uma verba rnancl;1rh dar po1· essa 
lei como uma dotação annua.l. D!:m.üs . q ue 
soberano é estoque está sujeito á jur[s•licçã•.} 
civil ela !tal.ia? Q;rn tratados v:i.mo:; la vcJr <;vm 
a Se.nt~" Sé? Os reLLto1°ios (lo Ministe~·io do 
Exterior foram con~ultci. 'os pelo oc·ador e cm 
nenhum rlelles figura um só trnt.f1<18, uma só 
convenção, na.da !-! 

Como o nobre Deputado pelo Ma.ranhfio 
citou a autoridade do illustt'e Sr. Barrw>a.:,; , 
o or;1dor op pôe a essa uma outea autoridade 
-a. do Sr. l-t uy Barbosa, qu<i, no pref:i cio de 
um Jivrn tl'a luzido, ai.nda na vigencia da 
Constitu[ção do imperio , dis :;e ser preciso 
extirpar até a intima raiz o a .. t. 5° dessa 
Constituição . que estatuia a. religião official., 
a.ccrescentan 1o que, em face elo reg1mr"n 
separatista ou d·~ inteira distincçào dcts ,,,::;p il e 
ras temporal e espirit.mü, ~t extinc::;ão de. 
legação e a consequenel'" logicil,, poeqao 1i 
SUJ. parmanencia nes :.~e c2.so é urn:1 «anorn:.-,:,lü1 
ana3br·onic<t!» 

O orador pas~nu a aprec'ar a marcha de· 
crescente d :; catllolici~mo desd,, que cl1eg-ou 
ao sel.l apogê.1 , c .. mparancln-a eom a irnncb.a 
:wcencional da seiencia, oue k m n.os p•.<ucc.s 
vencido a oppo;:ição const;rnt e da re ligCiio-

Quanio á pretensa. ci.•ei Ç''" cathol ca dn. 
maioria do povo b,.azileiro,pryle P""l'Gl • 8~ão a o 
digno Deputfl.do pelo :11an,nhiio para. cor;tes· 
tar. Catholico e o indi vid.uo que ecceikt e crê 
em tudo qlnnto a Ma'lre Ig r·eja m:.rnda cre i' . 
sem a rnimma exce])(ião. O mais é catholi
cismo acommodaticio. O Lfast·esp3ii;o ''º c.l1wo 
mcs capitaes e a:i scsnas de supo1·st:ç:ão da.s 
cla~ses sertan ejas pl'ovam ern demasia a sue, 
asse1lçã,o. 

De1mjs de outras cornideraçi'íes, concluo, 
ler.c.bratJ_ .Jo aos sous culie,-:'.:as a ncccssid'.<d.e f~ .e 
B, ~-,lJ"J,relharem-se de <3Si)Ü,-i t ;J e d B Ci •I'ii .Çr~,o, -parrt 
qct3 s n1~ a.ct.o~ trn.:iuz~:n1 a sua, ré~ Si:-:. t._;..n 0 in, 
invencivd contr11 e 8SJ, con··ente q c~e S(1 <'..:;,:1-
gnala de dia. a cüa pa.r ~"1 d ~--\n1oliç.;ã.o ·dn.s n1elll~l~ 
res couqubtas r0publican<>s consig2cc:la::; no 
pacto de 24 de íi:ivtireiJ.~u . ( 11Í'o~ito bt í'n ; :'aHit'o 
bem .) 

Fic:1 a d iscussfío ad\ar'a }Jela hOT:1 . 

<:) 8 :."' 0 G~·.2c:~ · · ..:;; :s:...· J1 .:_:., 
pi~ ucec~e a lei ti;.ra. do segu_inte 

Officioi: 
Do Sr . l 0 s o3cretario elo Senado, <le 2 do 

correu te, commnnics.nclo que o Senado arlop· 
t.ou e nessa daca envia. à sancção a. resolução 
desta Gamara, autoriza.n<lo a retorma d.o íe
nente honnrario do exercito Arcilio de Fre[
tns. -Inteirada. 

Dn Ministerio da Indmi.r ia, Viaçílo e Obro.s 
Publi(;as, de 2 do conente, E-nviando ~. se
guinte me:Js2,g":m-·Srs. M~mbros do Cou
gresso Naciona l - De acccr do com o que 
1·xpõe o M.in i.stro da Indusfria, VJt;.ção e 
Ob;·as Puhliç:lS, tepho a honra de su br11et -· 
ter ao vos,,o conli0cimento "· exposit,:ão ds 
motivo;, e a fabeUa expl:ca!".iva de credites 
extrnm'dii1f.u•ios e suppbrne:itares e qu.0 d.<) 
vc:m substituir as que vos f'oI·am eu cê,mi·· 
nhada:; sob::.·e o mesmo as~umpto 13m ;2,, do 
mez proümo passado . 

Capital Fer1era.l, 2 de agostn de 1891.
Priidente .J. ele Jlíoraes Burros .-A' Commis
são Lle Orçamento. 

Do Minister·io da Guerra, de hoje, elo Sr. 
gener;d dí" Divisão Jo5.n Thorn az Ca.ntu2,1·i a., 
cc:Jnrmrnicm1,10 qn e por deer'eto dç 2 do cor
rente o Sr. Pre.'iidenw da. ~~epuulit;a, cnoa1·re
gou-o do oxpodien te do rviinisn;do rla Guscra, 
durante a ausencüt do St'. lvfareclld Ce1.l'los 
M:whad.o de Bittencowt.-fateintél<t. 

Do Ministerio da Marinb?,, rle hoje , e11vi
ando o r2querirn 'i-n1t ~J 0rn q-..:.,e o Sccr:c; ·~D."i 'iO ;-l:JJ 
ln~pec 1;fio~ do At·sena1 de ~[;: :i::..1 i nna dü P;1:""á, 
:>olicita. a 'c)quipa1·a\ iio dos ~eus vencimH'i
tos actutJ,e~ aus do Sec~:et .:·.n·io do Ar;·<-.neul 
d(>sta Capifal, etc. etc. -A .. ' Commiss3.o de 
Ül'ÇRillO!ltO. 

' 'º mesmo ivii;listei-io , de S7 do mez finifo, 
satisf';1zend0 Vi rcaui3ição üesta Carnara !lO 
ofILio n . H10, de l\J de «g-,,stc> do anrw ~:as
sado.-,-A' quem fez a r0q uisiçií.o.-A' Con:l
rü·is::5ão de fdar1nha e Guer:ca. 

'-b § _·i:·\, I?rr-esii. t.1!011rt0 - Te1n a pala .. 
vra. o Sr·. ;'...ugusto Severo. 

·O §1!. ... J~1r.-'!%L':.·-a.:t~11.:.o § .2:: 1Uetr"-o-Sr~ i:~1) :. ~ ... 

:>ide nt.e, ven l:o renov<n' o 1·c:querimento, QU'.1 
forn1ulei no d.ia 2 do 1nez p3-ssado. 

O S.R. PRF-SJDENT:m - O r 3queriment.o do 
nnbl'e Deputado foi apoiado fic,m:Io a disc\1s:; '.,o 
ad ili.ela por t er pedido g palavra. o Sr. Coelho 
Cintra .. 

o SR . AUGUSTO SEVERO - Mas, veni.o re
novü.1- o. ::Hten~.nd o són1sn1· .. ::1 e. (};".~ta, ~~ o:' i,1l:J 
1..=:~e, , _ ' Jv 1_~_2. s -.:~: :i.1 t; . .i;_'. _TúH A~u -:.i u :)·1. • .J o .i..: ::_. L,.r.j ...... , ,-;.1. 

ta.~~0 1 que s-3 inscr0veu rxtrt~. ütlla.t 00J1·.::. o 
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requel'imelito. desistirá {1a palavra. e o.s~im 
V. Ex. :poderão,- si não houver m~is quem 

. sobre elle queira fm:er t-.bservações. encarl'ar 
o debate, ti.cando a '\"Otaçiio reservacht iiara 

. quando lwuver uumero. 
. o Sn.. PRESlDl!!:-;TE-l:°i. ma.miei vir o rcquc

..... rim.ento: , 
o SR. AUGUS':"O SE\"ERO-V. Ex. m:rn·lo.rá 

proceder do novo â leitura elo t'L'(]llerimento. 
sujcit.1r.'.L 3. apoia.m•·uLo. e à tliscu!tsio. scre
cllto. Cie:ll'll CTIC<' l't':Ula . 

() Stt. p .Ul.\:SUOS ;\lo:•m:.'\'EllltO-EU ].)('direi 
11. p:ll:l.\' l':l. 

O S1.·. P1·~"'iclcntc-O l'('(lUt'riment.o 
Ó O ,;:('i;Uillt(': (/é), 

llt."tUéiN 'JUU. por interlOt'clíO clil. ;\la..4'. F.
Jnrn pc.Jid.1..,; :i.o Go.,.cr:it• :t...• M•;;uintci; iut.;r. 
IMÇÕCS: 

a) Qu:il o Tll't'C:•~ por qnl! r.,run c.>mpr:i..1.:s 
OS \'llPCl!'t~ Jtn!IP" l' 11.t; C(e; 

b) <,!ur. propoi;t~ für.1111 foitas n.:• Go\'Cl'U<I 
1in:·:i. :i. venda do u111 nu. \'lo O:ll•;ln:i. 1i:ir:i :-e· 
paro dos ph:i.r<'oo~. :L<;"itll wmo :i. .. cimdi~ws 
Jaz; mcsm;i.-; propo~us; 

e) Cópia <lo 011ldo soi. n. ~. d•) 12 j.i.uciro tle 
1897', dírigido pelo q11:~rtel·1t<·:icr;ll J;~ :Lr
mada. ao ~r. ct1Jitão de mar e guerr<1. Ro
drigo José 11.'l. Rocha.: 

d.) Cópia rlo olllc;o do comm:mdantó:! dG <m· 
couraçado Riadm~l<> pedi:11lo ao c;ovcrno :1 

-liquidação do inc:deotr· quo lhe e:;w.va CU.5· 
tanto a pecha c:•lumniM:\ 1!e •.lilfa.ma<lor, 

e) Có11i: ~ ·~o requerimento •lo me:;mo com
m:mdaute <lo Ri.:clwcfo 1x.·1.l!n1!0 a public-J.ção 
ofilcial da i11f,)rmu1;ão que pr~-ia.rn , vi>to j:i 
estal' o ca.su nv domiuio pubt;co; 

ver-me na. hora do expediente da prox.ima 
so:;são, atim de tt•atar, não só (lc as>umptos 
nttinectes à a1lministração do Ministro da. 
Marin lui. como to.mbem de um assumpto re
ln.ti,·o á demiss:io illeg:i.l de um chefe de re
po.t•tição • 

O .Stt. PttE;;roE:-;n~-0 nobre D~put.1do sorá 
:~ttendi11o, 

O ~i· .Co,_•lho Oinlr:\ (pela 01·dc111) 
-Pl•r;runlo a V. Ex. Sr. Presidente si. o.lêm 
tlc) n111t; t Dt.•puut!o, que acabá de rallar ha. 
1\l;;urn t>l'l\<.!1Jr inscripto. 

o S" - Prt~!,>ll>~TE- Ifa.vlll. o Sr. Erico 
Coelho. que desistiu da ~a,,-ra. 

o S1:. C·•~:u10 Cr:J.'Tlt.\-Pc.lr C!On.iequencia. 
'"~nh" rct·luin11r •lc V. E:i:. o cumprimento do 
ltr::lmcn:o. 

O reqUC!rimcoto que nCllb:l do ser lltlo ~ 
l•l\"ll adi11do pnr ha,•cr'Jutm ~bru cllepedi&JO 
11 l':\lnn'll: 1ior con~'(IUODcla. não lia.Tendo 
<•r.i•lur h:$Cripto n:i. hom 110 exp<'dienw. V. EL 
tem Jo pôt• u rt.-quorímonto 1!!111 •li.-;cu:'l!Ao, 11.ftm 
J~ c'•rrcr os tramites reglmentaes. 
OS1~. · 1'1tt:$11>~:."rt:-~;io f<.>i o primith·o re· 

qucrhncr.to que i;uJeítei li.discussã.o; o requc· 
r irnento. cuj;L <liseul!..c:io nca.bei úc anuuncl:ir, 
ú UO\'tl e \'. Ex. ti11ha.pe1\11lo apa.la,·ra sobre 
o l'equcrlmcnto anterior. 

o si~. Co~:J.110 Cl:STnA-,\inda 3.l'Sim, o Re
gimento n:io e obc:!ernwo. porque o requeri-
111-::n~.. w pót!ti ~er 1·etirailo em Yirtude do 
co):;~cutimento tla Ciunara e a Camnra. não 
e.>l:i. constituida po.ra \'Otar. 

In~ist.o. portan to. em pedir o cumprimento 
(10 11.t-girocnlo. que e pôr em •liscussão o re· 
querimento, vi,;tu nãoe:.tar ter;uina.da ahora. 

O ~t·. Pni.·a.nho.,. :i.\Iont;enc gro 
-Pc~'<> a pala.n a sobre o requerimento do 
:S:· _ Augusto Se\"ero. 

f l Cópia do offid., n. :i19. de :.'2 ele maio de 
18~17, ou1 qu<: o c.qiiti:.a <!c mar e g u.;-n.l. pcrli;t 
llceili;a p:na 1·epri'i;ent ::r coo Cl~L o '.\linis t ro 
da ~farinha e ajudante ,'!ene!·:L! d:\ :irmuda. 
assim COlfü• a rtsposta ul) quartel genc1·al svb o SR. Pru:snn:srE _ Tem a pala na. 0 Sr. 
n. 362, ,fo ~4 de ma io do mesmo a11:i•.1, e a Pa:·aullos )tonteneg-ro. 
rcplic;i. do commaaoü:ite do Ri,1drnelo ,;oti 
n. ~25. de 26 tte m~do. 

O Sr. P a ranhos ))J:ou~enegl."o 
. . Sala d:~~ sessões, 4 de agosio de !897.- - Sr. Presidente, motivos muito plaus1veis 

Aug :.01.o ,etJei·o. iu!l uia m em meu espirito para suppur que 
· Estti. em <fücus>ão 0 requel'imento. que meu no_bre a~igo, autor do requeri~ento em 
acaba. de ,;er lido. 1 discussu.o, o ::;r. A?gusto Severo, digno re-

. . presentante do Rio Grande do Norte, não 
S1 nrnguem pede a pal:w1·a s obre elle ... persis~ is;e ~~o intuito de se continuar a tra· 
O Srt. PAR.~xuos Mo?ITJ::;o;i::ono-Pe~o a pa- tar (.e.te n.~sll!npto. _ 

lavra S. Ex. t 1aha, conseguido o seu fim, que 
· · era desabafar- ~e contra o distincto Sr. Minis-

0 S1~; PRESIDE:-iTE - Fica adiwl:i a dis- tt-u fa Marinha :po1· caus:• de um incidente 
cussiw. · aqui ha vi1.lo d ias antes ; inas. devendo ~star 

convencido da impr-oce<leJJcii-. de suas accusa-
0 Sr --~UgU8LO §evero~Sr.Pre- ções, me :parecia que não devia fa.zer questão 

sidentê, peço a V. Ex. que se d igne insere- d;is informações que pediu, pois estas-seriam 
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a. innis cabal def(;sa. uú Ministro, que ::.bsolu- e 1.:om vert1arlei1'o coúl1ccirne11to <lc cau.;:a 
t"J.mente nuo reeeia, eu o posso garantir ·a. alílrlllil.\'ll. que aqi.idlc ltour:i.do :i.lmlrante era 
S. Ex. e a Ca111am. 110 n1àis severn exa.111i= e um cult1:wsiucm•o1los príndpiosrepubJiC'2.u1Js • . 
a.prcci:içito dei ~ua. a.1l111ini~lr11r;fio. um leal ~rvido:· do p:d:t. 1) 1n1.iito merece<lor 

O nobre neputarlo uo. pl'imcira pat·tc do ~eu tJa conlhu11;a, r;ue tiuh;i, im;pir:i.<lu ;i.o chefe 
requerimento m:i.níf~st'1o1~csL•jo ile ~Iicr i;i •fo C:stario. nii.•) lhe podcucJo a.~tiogir o.s.ar-
for:i.m com p:~•<los t\011,; vaporo~. (l ><i l\()U \"1\ )l'lli.;.Gi:s fl·t•ina~ que lhe eriun feita$ . · · . · 
pwpc,i;;ta p:u·a :' :'Pll<\:, cl" um n:i.vio·<1llici11a · Por motivos que niio vcll\ âppello :i;;ior:i.. · 
p:;m reparo de pho.1ú!s, o a.s co::dk1ic1l ela~ ;ip1U1:iar. o Sr. nlmir:mte Elisiariu. e11tendeu •. 
lll~l.'lll:IS propv~t:(S . (\\\~ ll:it> po•I\:~ Cnntmuar P. {ll"•>St.-ir StUi 881'- . 

Co:n·cu1:i1lo 1l•i <'Orrri:ciio com qm! o ,·cn<._ \'lc;us 11:t !' · :<t.:1 1!;~ )l:l.l'inl;u.. iwndo 1;scolbido 
l':lnoh) e h••n:-:ulo ~r . l'ri•Si•lcutf> •li\ 1:t-pu· (~11'a ,..u!l.'tJ tuH o•• ri:i.11 111t•11<::$ r!i$tiDcWt:utl(,fll· 
bl ic:~ e i:eu~ rli;tllOí' ministros 1•r01.'t'<ll'lt\ \l\h 1<\mirnntt! o Sr •. \lv~s i~rl10~:1. 
k>tloi; 11s iie11~ .1.:1c>:;: •1~1·to •li~ qu(I :iquclh·.~ 111,-. .~ it rc111iui~c~ia4.l<1~ 11ohrn,; [kpllt..'\tlot 
r.ontr.:cl·~~ oh·\·Nu ter ~Ido ídt••s COlll o 11111lor "<11· tO<lw• u.< que :.1.·omu;i11lm111 U!i 1•\'Q!UÇ<.':es 

cui-':1d .. (1 lh:Ul':1., :i.~:1. 1:t1· !.1t:1!t'"""'~ lllll'I'<·~~~ po\it\c.1l'o J~ n0•:-<1 Jl.'\Í7.. z1i1u<'lla 1·~0])1:\ r •. i ill· 
olll ;\:\\,':ÍCI 1• ?.<:hu1<lu-~: a (:1;1.1>:1•1ii J•U t.oi Í<.'ll. e• th U~la.·lkiuneutir !1.ptrkl.U<litl:\, l>\'ll'llt 1-:lo!i·~· . 
l'l'C<•lll:CCCu•!o 11 .!a·,·ito fJUi! t<•m o \'0:1;.:ri~·~· ;1C·t.1s que ~ con·ider:un i11tr.1ni'l;.:c:nu·ic no 
de mÍ< •1·111nr·~ 41,, ttult'\ quauto !or r<!\:.ti\•(\ M ~\ll\u 111>~ i1riuc\p1v,.l'>·pul.l1r11n· ·i;,pe11)1> l\•~tU:P.t!ll 
d ii-J"'ll•liO 11-0• illn lw füs pu hlit~ ·:i, lliir• "!M'l'll• cci111t>:i11ll\·i1·Q,o cfo uobrt: Dl!plll.=l•!u, q UI' :v1nl 
J>llilz:i.r.•i 1·111 1IRr o m1:u 'l'i•t<.• JIUl~t 11 :t;1J•l"C'I- r. ua ~"'' u111u,-11s;t lilZl."111 :' n1111a fürrcnlla 
v;,.,.:lo cio r(.'('tll\•rim1.!;;1.o n~tn p:tr1.1-. :1h•. }ti.li'- t>)'l~ll:i\1,1 ® :wtun\ 1ôn\'(•rno. e qu~ •.•nt:iu ro
que u:iu l<!11h~• 11 1111•1iur 1!1H•itl~ elo IJ!ll! s in· ;:lliltj'\\':tln·~~ P'•I" ,.~~m 11. fr•' nte 110>!\ U(~i:ocios 
form:H~:io p:itttUl1!11rit 811 J-:1i;!. a S•.•111 M\1.fi() 110 1!íl. ~1arlllf1:1 UUI Jll'ull,.si"11/ll l"Oln}1Cf611ltl () 
nohrc. IJ~tmt.:iclo. •;uanclo •1«·ixou !í:i.ir~':' 1:u il\u.,tTiuh>, \:m repubhc:mo !ii·m j111:11.. sobro o 
l'l<J>irit•.• pubhco•l11\'11~a~ ~1!1rC :i.J .. ~nJ1d:1· 1C (') q11nJ não J?Odlll recahlr l!USpaita lllgumn., at· 
e rf':;:nl:"Lridadc 1~0~ rc~·,,l'i•~u5 c:onu11.1:t'·~ . rcntos 011 xculi hon:-0:'4.ls p!'t!éerlentes. o o nobre · 

Ait informuç(i(•S. {'~toll Ct!l't15$irno, b:••• de \){•put:\li\> QUC t:1nw detenll<!u. ao que ora. 
for<;;ir a .. s •J ue não l't> d(lix:1r<-m ~1:i:1r 11nic-J.· accu,..i.tl.1 por seus nctunes a1mgos. e quem. 
mente por p;~ixo':.e~ })11.rtílbrius, i1 fazer jui,.Li\'ª -rcm ;i;;vra \'erberoi• ao que foí por clles 
11.0 l:.'r. nr. P:·111l<'n te <I~ Mura.es ~ :\OS ~CU!! \;'m ~\1>:;:iailo e con~\üera1lo 1.-umo um cid9.di.O 
dii:;tinct~ auxiliore~. ·ll~ti::it:'to. e um ti<•litíco de crcncas firmes, 

p.,rmitta, porem. :. Cll!nara. que eu !'$tr:>.- ioi.t1•1..eitu :lt)!; :-cpublie11:0:; mais exaltados ·e 
nhe . que sej:~ o nobre ncput:i.r!o \l(\lu Rio int!'ltnl!-ii;~·ntes ! · 
Gr:1n:le tio !\orte ']tH?tn ~e lc\·;rnte par:i. fazer N:io pOii>O ··-0mprahen•ler e:ot.a. mudanç:l tão 
:11;cu,:lo;i'.e~ :i.o nct.uul ~r. ~!inistro •la ~11u·i- brusc.i.. 
nh:i.. W.1t:rnclo·u •le pala1::ttno. 1.!e traidor ::.~is E.º nn1ito c:onhecitlo o principío ttcmo re-
prinr:ipios rcpubli1:.1oos e ;ué tle deshonc;:to ! p.:ati:1n~1{1!.< . 

A' cama: ::i uiio é estrnn lio que o Sr. Pru- "\otes tia. ~i,ão que st> ileu no seio do par· 
dente de .i\!C•?"Ues :w tt~surn ir o Go,·ern<:l e m t\,\,>. Q S.1•. ,\\Vê.~ B.."t1·ho~~ era não só um 
1:) ele no,·emliro 1le 189.1 muito a1·e1·t:i.r!c.nicntc cidaciiio cli!;tincto por tecles e,; tiwlcs. l:Omo 
confiou a pasta. da. '!llarinll:~ ao integerrirnoc nrn repub!icanosir:cero. e fnuccionarío mc
illu::>t.r:\do Sr . :tlmir:u1tu Elisi:i.rio I.larbusa. Mh'. bonl'stn :?> to<la a pro.-:1; 11ej)ois d:i.qu.el]a. 

Estn e~colha J!rovocou t• ntrc us r~dicue:~ e svi~ào. vr m um cl°'l mcmi11·0~ d:i. oppos1çao 
exaltados l!mmle celeuma. cl'n~urauào-,:e com act·imal-o <lc v ·, J:tciar:o. de auxiliar de um 
o mai<J r• azcrlumc e virul~ncia essl! distincto tra\tlcr dm; pii :1cipios rC'publicunos e :~té de 
ci1!adiio. a. quC?m ~e (l.ttribui:i. o facto 1le ter dc;;hé• ~1csto ! 
se conservado em n~utra.ihlade deante da o.le- Quando ll:i. sillcer-itl:i.de ~ No elogio ou uas 
sastr:i.t!a revulta. de G c1e setembro, 3.l'guin(lo- 1'.enl\m'<.\S'° E. de la~tim111• i. anta. perve1-sii.o do 

·se-lhe do ~i!r pr"otector. dura.11te sua. :tdmi- espirito hum:i.uo ! Muita força.tem a. intole-
• nistl'ação. rlos revolt:Jso:; , <: ate de moaar· i·ancía politic..1., que fr:>a cs homens n tv.es 
chista. i1,cob~!encias ! 

Poi~ bem, quando D.'JUi com :i maior injus- .Sr". Presiàente. conheecn1!0 corno conheço 
tiça se fazi:•m taes accus:\(;<ies. que }iarti:tm 1 o a.ctua! Ministro da ~foriu h:t. :i.flir mo C<•m 
dos que b.o,ie, corno o r:obre Deput3.do, mt· tc1h\ a. soilrance1•\;i. qne S . Ex. nlío se receia. 
l.itam n:< opposiç-3.o. S. Ex. apresenta.va.-sc do mais ;ninuc;k,w ~xarne, tias mais 1·igol'O· · 
s~mpre em . sua tlr;fes<l., mostr:intlo .que nii.o. sa,, pcsqui:zas de totlos os :oeus a.ctos. ·. · · 
tinham ~bsolutamento razão, e que. eram Etl~ e.sti1w;w:\. mesmo que assun se proceda. 
apaixonados os que .. assim se proouucinvam , 0:1ra. .fh:r.er" e·mmu!lecer. os seus a paixonados . 

· · Í!esa.ffectos. : · .• · · · · · 
rl .A compro. foi ioii:i. em·. ~irtnd~ ão. . o.uto!lt.atio . Ctl.\>~me repa.ro,. repito, que tii.o· serias 

d o.d~no .Orl. 2" d:i lei n.4~7, do 9 d• doze1t1bro do i SOG. ·a.ccusa.ções sejam !evantil.d;i.s ao actua.l Go-
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verno pelo nobre Deputado pelo Rio Grande ·que se vê na arguida expusição, onde, por 
do Norte, porque S . Ex. é um dos que mais m1.is que se procun., não se pOdt;I'á encontrar 
t inham razões para conhecer que o Sr.Dr.Pru- uma proposiçãu ofi'ensiva á honorabilidade 
dente de Moraes t em sabirlo honrar o cargo do Sr . Dr . Anton io Olyntho. O actua.l Minis· 
que em bo hora lhe foi contlado pela Nação. tro não ~eria capaz disso, porque estou certo . 

O nobre Deputado, como membro relator de que, como eu, s. Ex . faz inteira justiça 
do Orçamento da Marinha, durante dous aq uelle '1istincto cidadão e, porta.nto , não 
ou t res annoB, teve muitas occasiões de porlia ter o intuito ele offendel-o. 
estar, e realnwnte esteve, em int imo contacto 0 SR . THEOTONIO DE lVIAG:nnÃES- Perrlão, 
com o ex-ministro, o Sr . almirante Elisia,rio, 
a quem fez sempre justiça, e, si e~te ci- mas não é com um documento como aqm:Jle, 
dadão era, e é, 0 que s. Ex. affirrnava. elle em que se atasalha a reputação e a capaci
não podia servir com um Presidente tão ín- dacle de um homem · 
correcto, como o nobre DeputRdo e seus com
panheiros rle opposição actualmente affi rm;im 
que é o Sr. Dr. Prudente de Moraes, o qual 
de certo não se desviat>ia do verdadeiro ca
minho já ao findar o prazo do seu governo. 

Não se pócte admttir um ministro bom. ser · 
vindo com um Presidente máa . Absolu ta,
mente não. O dever daquelle seria imme
diatamente exonerar-se . 

o SR. TrrEOTONIO DE MAGALHÃES-Lembro 
ao nobre Deputado que o Sr . Prudente de 
Mora.es subscreveu uma exposição de motivo-; , 
em que o actual Sr . Min istro da Viação 
atacava o Sr. Olyntho. que tambem fot mi
nistro do mesmo s r. Prudente. 

o SR. PARANHOS MONTENEGRO-Não houve 
ataque ao Sr. Antonio Olyntho. 

Ü SR. TIIEOTONIO DE MAGALHÃES- Elle foi 
indignamente vili pendiado. 

O SR . PARANHOS MoNTENEGHO- Peço per
missão para dizer a V. Ex. que não é 
exacto. 

o SR. THEOTONIO DE MAGALHÃES - Então 
eu não sei ler . 

o SR . PARANHOS MONTENEGRO-V. Ex. não 
tem rnzão . Já o d• sse e rrpito. As questões 
foram encaradas de morlo diverso, e, como se 
dá em t nflS casos, é natural que se combatam 
as opin iões adversas sem, commdo, haver o 
animo de offender na franqueza talvez rude, 
com que se faz a analyse . 

Sr. Presidente, a hora de expedienb está 
bastnnteexcedida ,devido a ter sido em gra~de 
parte consµ mida pelo brilhante discurso que 
acaba de ser proferido pelo nobre Deputado 
por Pernambuco, de modo que não posso dar 
maior desenvolvimento ás minhas aprecia· 
<;ões, até porque fui surprehendido e não 
esperava que o nobre Deputado pelo Rio 
Grande do Norte r evive>se ou restabelecesse 
o seu rerequerimento, cuja discussão t inha 
ficado adiarl a. 

Niio posso, todavia , deixar de fazer algu
mas considerações acerca da segllnda parte 
do mesmo requer·imento, pela qual não posse 
votar, e penso que tambem não o deve fazro 
a Carnara . 

V. Ex ., Sr . Presidente, sabe que em nossa. 
Cnnstituição, como em todas as dos paizes ci 
vilizados, está estabelecida a divisão dos po· 

O SR._PARANHOS MoN1:_ENEGRO-V. Ex . não deres, t endo cad>t. um a sua esphera, onde 
tem razao. Na expos1çao, a que se refere, o gyra sem depen<lencía dos outros. 
actual Sr. Ministro da Viação encar9u al- 0 . tn., d t t t- " d . 
guns assumptos de modo dí vel'SO , procurando s pon "8 e con ac_o e.~· ao m~~~ e os • 
mostrar que em mai ' acceitavel 0 seu modo ma~ ha assumptos que sao d .. exclus1 om
de ver, e que as ci:cum;:tanci&s aconseJhtl-1 pe:en~J }t rle,c~cla um , sem q.ue o~tros posrnm 
vam orientação differente, achando-se por! d111ec~; o~ m;l1'.e~ta~ente mt~r _ir. 
isso em desaccordo em alguns pontos com 0 j E"t..,s pc deres sao au~onon,10s e m;~ependen
seu a.ntecessor' mas sem atacai-o. ( 4partes ) ~e~ , e, _desde que um _111 ~cm e mter. ir _n~ que 
v. Ex. (para 0 Sr . 1'heotonio de Magalluie~) e mte1rame~~t~ - a lbe10 a suas attnbm~:o,es, e 
não faz mais justiça do que eu ao merito e pertence e,x-:,u,,1vamepte a ou tro, _a deso1dem 
honorabilidade do illustre Sr. Dr. Anta · e a ~narch 1 a surg1rao . os confiwtos appa
Olyntbo . mo recerao cnm gr ande _ mcop::,vemencw. para a 

boR marcha rla, admm 1straçao publica. 
o SR . THEOTO 'IODE MAG ALHÃES - E' por· 

que não quero interrl1mper a V. Ex . , 
sinão analyrnria a exposiç5.o. 

o SR . P ARANHOS MONTENEGRO-Reconheço 
que o Sr. Dr. Antonio Olyn tho procurou 
sempre bem cumprir os seus deveres, mas, 
encarando. o act md Ministro ceifas quescões 
de modo diverso . não podia deixar de com
bater as opiniões de seu antecesrnr, e é isto o 

Esta invasão c1e um poder no que é àa 
com.11eteocia de outro é urna verdadeira in
frn.c<,:ão do pacto fundamental. 

Arlminístrar o exercito e a armada e di.ri
gir tudo qu&.n to é relativo à di ccipl ina mili
tar, é da compotencia exclusiva do Poder 
Executivo. 

Esce a,sumpto é inteiramente estranho ás 
nossas attribuições. 
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A ad verteu cio, ou censura infl igid:,. pele ~ S. Ex. já se cl.ernbafou, já conseguiu o seu 
Ministro da !\farinha a um ofüda! du, urm::ecla [ fim, portanto, não deve t0imar em pretender 
não se pôde contest'lr que é as~:urr:pto Je que a CamaI'G. sujeite-se a receber um<:. lição 
méra disciplina militar, com o que o Poder de outro podel', que póde não attender âo 
Legislativo nada tem que ver, havendo toda pedido, ou ;por não ter obrigação de satisfa
a inconveniencia de sua parte em pretender / el-o, por se tratar de negocio que exclusiva
inge1'ir-se nes>a matel'ia. mente lhe compete, ou de assumpto que 

E' o caso de que se occupa a segunda parte exija segredo mesmo para o corpo legi~la
do requerimento. O Ministro.usando de urna tivo. 
attribuição legal corno superior legitimo que E' preciso que não levemos as divergencias 
é, censurou ou advertiu um ~eu subalterno. políticas a esse ponto. Tudo tem um limite. 
Si este se consinera victimarle uma injustiça, Dadas estas li geiras explicações, que não 
tem na legislação militar os meio:> de pro- são mais minuciosas. porqua fui apanhado 
curar reparal-a. Nós é que não podemos ee- de sorpreza, e por estar a hora muito exce
gularmente interv ir no assumpto, que póde dida, concluo declarando que estarei se.mpre 
e deve ser liquidado sem nossa intervenção. na estacada, disposto a enfrentar todas as 

Não conheço pessoalrnento o official, a quem accusações feitas ao distmcto Ministro da 
se refere o requerimento. mas estou infor- MaTinha pelo nobre Deputado pelo Rio Grande 
.mado de qne é muitr distincto, e que tem do Norte ou qualquer outro, rebatendo as 
prestado relevantes sePviços ; ma.~ é facil invectivas ao mesmo dirigidas, e defendemlo 
compr-ehender-se que é possível haver um os seus actos, pela intima convicção que nu- · 
desvio merecedor de uma pena d1;;ciplinal', tro e razões que tenho para estar certo de 
iem que com isso se possa considerar man- sua correcção. 
chada sm. fé de officio. Votarei, pois, pela ia parte elo requeric 

Si passar nesta parte o requerimento, po- mento e contra a 2'. (Muito bem.) 
demos nos sujeitnr a receber mna lição do . . _ . 
Governo, recusarnlo-se elle a dar a informa- Fica a discussao ad1aaa pela hora. 
ção pedida por se tratar de assumpto de sua 
exclusiva competencia, e inteiramente alheio 
a nossa, sendo mesmo possivel que não con
venha que o incideme venha á luz da publi
cidade, o que é só da competencia do Governo . 
apreciar. 

Dada porém a, informação, que podere
mos nós fazer ? Mandar trancar ou declarar 
sem eífeito a advertencia ? Absolutamente 
não; po1't<-1nto não ba razão alguma que jus
tifique a approvação do requerimento nesta 
parte, 

o SR. THEOTONIO DE MAGALHÃES- Tem um 
só effeito, que é passar da Secretaria para a 
opinião publica um acto injusto. 

o Su. PARANHOS MON'l'ENEGRO- Ainaa as
sim póde haver inconveniente, porque ha cer
tos actos que devem ficar em segredo, ha
vendo .nis;o um mal menor do qué o prove
niente elos eífeitos por ventura produzidos por 
sua publicação. 

Não deve partir de nós o exemplo de in
fringir a Constituição, immiscuindo-nos :V:a
qu.illo que escapa ás nossas attribuições, e 
cabe exclusivamente a oatro poder'. 

A harmonia entre os ili ver~os poderes, a 
não invasão de um na esphera. do outro, é 
uma. necessidade para o regular andamento 
do:; negocios publicas. O contrario será plan -
tar a con tusão, a desordem, fomentar as re
presalias, com grave pei0 tu;·baçlí.o do meca 
nÍ81110 SOCÜJl. 

Por G6tas razões não posso votar pela 2'' 
parte do requerimento dQ nobre Deputado. 

Camarn. V. i V 

V:ie a imprimir o seguinte 

PROJECTO 

N. 63-1897 

Permitté que os al1,1mnos da Escola Polyte
chnica que se matricularam de accordo com 
as exigencias preparatorias do regulamento 
de 187 4 concluam os respectivos cursos pelo 
dito regulamento. 

A Commissão de lnstrucção e Snude Pu
blica foi lJresente um memorandiim dos 
alumnos rJa Escola Polytecbnica em que 
pedtm que lhes seja permittido proseguir 
nos seus estudos (le accordo com os a,ntigos 
estatutos nos termos da aviso n. 828, de 4 de 
novembro de 1876. 

Allegam os peticionarias que, apresentan
do-seca ndidatos em 1895 á matricula daquelle 
anno lectivo, pre6taram os exames do respe
ctivo curso segundo o regulamento de 1874, 
e que approvados em todas as materias pre
par:atorias matriculiJ,ram-se no pI'imeiro auno 
ao curso geral. 

O re:rnlamento de 26 de ja.neiro de 1896, 
vei.o modificar o r egimen até então vigorante, 
augmentando o numero de materias exigida<: 
pelo regulamento de 1874, não só para o 
curso preparatorio como para o primeiro 
n.11110 du curso ge1al . 
. Ness~1s concl!ções, pensam os peticionarios, 
não devem ser attingidos pelas exigencias da 

6 
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reforma de 1896, os alumnos que iniciaram a 
sua carreira na vigencia do regulamento de 
1874, sob a pena de serem feridos em direitos 
arlquiridos. 

Para justificar as suas solicitações e fun
damentar o seu pedido, argumentam os alu
mnos da Escola Polytechnica com a opinião 
do parecer da Commissão informante da 
Escola de 24 de novembro de 1896 que jul
gava de equ idade aos alumnos matriculados 
nessa época a terminação de seu8 estudos 
pelo regulamento de 1874 . 

A commissão examinando attentamente o 
assumpto e os documentos juntos ao memo
randum, e attendendo os voto3 do Senado 
favoraveis ao pedido dos peticionarias, re
solve apresentar o seguinte projecto: 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1. 0 Aos alumnos da Escola Polyte
chnica que se matricularam de accordo com 
as exigencias preparatorias do regulamento 
de 1874, fica sempre permittido concluirem 
os respectivos cursos pelo dito regula
mento. 

Art. 2 . 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala r1as Commissões, em 24 de julho de 
1897 .-Eduardo de B errêdo, pres1dente
Anisia de Abreu, relator-Mcwtins Junior
Malaquias Gonçalres-La martine-Rodrigues 
Lima-G. Godoy. 

2ª c1iscussão do projecto n. 49, de 1897, 
autorizando o Governo a abrir ao Ministerio 
da Justiça e Negocios Interiores o credito de 
202:882$ 11 9, supplementar a varias verbas 
do art. 2º da lei n. 429, de 10 de dezembro de 
1896; 

2ª discussão do projecto n. 47, rle 1897, 
providenciando sobre o preenchimento dos 
claros existentes na for, a, naval ; 

2" discussão do projecto n. 142. de 1896, 
autorizando o Governo a reorganizar diver
sos estabelecimentos militares de ensino, com 
voto em separado do Si'. Thomaz Cavalcanti; 

2ª discussão do projecto n. 75, de 1893, 
dispondo sobre conscripção militar ; 

Discussão unica do projecto n. 24, de 1897, 
autorizando o Poder Executivo a conceder ao 
sub-director dn, lccomoçi10 da E'.strnda de 
Ferro Central do Brazil, engenheiro Eduardo 
Claudio da Silva, seis mezr,s de licença, sem 
vencim~ntos , vara trator de sua saude, a 
contar de 9 de· maio do corrente anno ; 

Discussão unica elo projLeto n. 46, de 1897, 
emenda do Senado ao projecto n. 12 B, de 
1896, da Carn:wa dos Deputar1os, que concede 
aos a! umnos do curso su]Jerior das Faculdades 
de Direito, matriculados antes da lei n. 314 , 
de 30 de outubro de 1895, o gozo das regalias 
da legisfoção anterior ; 

DiEcussiio unica do projecto n. 42, de 1897, 
emendas do Senano uo projecto n. 33 C, de 
1896, da Carnara dos Deputados, que reco
nhece como de caracter offi.cüü os exames ve
rilicadrs no Lyceu de ,;,gronomia e Veterina-

0 §r. Presiden'te-Estando adean- ria de Pelotas, na AcaderniadcJ Cornmer cio de 
tada a hora, designo para amanhã a seguinte Juiz de Fóra e i1os estabelecimentos congene-
ordem do dia,: . res dos demais Estados; 

Discussão unica do projecto n. 43, de 1897, 
Continuação da discussão unica do parecer autoriz;i mlo o Governo a conceder a Canrlido 

n. 29 A, de 1897, sobre as emendas offerP- Guedes Chagas, conferente da Alfantlega da 
cidas na 2" discmsão do projecto n. 29 do Bahia, prorogação da licença, em cujo gozo se 
corrente anno, que fixa a despeza do Minis- acha, por um anno e com ordenado, afim de 
teria das Ralações Exteriores para o exerci- · tratar de sua saude ornle lhe convier; 
cio de 1898, com voto em separado do Sr. ia discus~ão do projecto n. 27 A, de 1897, 
Urbano Santos ; declar11ndo isentas de contribuir com um dia 

2ª discussão do prrjecto n. 54, de 1897, de soldo, mensalmente, para o Asylo de In
orçando as despezas do Ministerio da Fazenda validos, as praças do batalhão de mfaritaria 
para o exercicio de 18SS ; de marinha, do corpo de officiaes marinhei-

3ª discusoão <~o prt0jecto n. 60, de 1897, ros e do de marinheiros nacionaes. 
autorizando o Governo a relevai' as dividas 
contrahidas com o Thesouro Federal pelo Levanta-se a sessão ás 5 horas e 15 minutos 
coronel Pedro Nunes Bapt1sta Peneira Tama- da tarde. 
rindo, morto a 4 de março do corrente anno 
no combate de Canudos; 

Continuação da 3" discussão do projecto 
n. 176, de 1896, rnforrnando o Codigo Penal; 

2ª discmsão do projecto n. 50, de 1897, 
autorizando o Governo <1 rcbrir tW Ministerio 
da Justiça e Negocios Interiores o credito de 
90:000$, svpplemeutar á vorbét-Diligencifj.S 
policiaes-n. 14 do art. 2" da lei n. 429, de 
10 de dezembro de 1896 ; 
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SESSÃO El\1 5 DE AGOSTO DE · 1897 .··4.3 

Em ~a~uid;i., e approvada a acta da sessão 
aut(Jcedeate. · 

ORDE)I DO . .DIA 
P1·esid~icit1 do Sr.~ . • 1.r-tlwr Rios (/)residente), 

Va: de Jíello (1" ·oiccJ·pre.•ideiit,)i, .4.rOmr 
Rio$ (prcside1uc), JH!iu de ,lfcl!a ( f 1 ~e~)'f!· 
tario.} E' nnmmci~vl.:1 n continua<;"i'to 0<1 discuss:!o 

' unic:t 1!0 Jl.'.l.l'ecci· n. 29 A. cie 1891. sobre as 
emc-n<ln~ orreredllu.s nit ~· 1füc11ssfio do pro. 
jct:t•) n. il>. ,\o cor1~ute •~nno. que llxo. a 
dt·~pt·z:i .Jn \finhtt:ri" d:1s Rf'laç.·oei; ~;xteriores 
par<i ó cx,.rcich1 ~e lt\~I:{. com '\"Oto cm i;ep:i.
r:1.<lo d•)::-:-. L:rll:iu<> S;1r1,11s. 

Ao meiOo\lia proced~-~o :i. ch:im:uln. à qu;~I 
1'Q!ipontlem °"' Sr~. Ar-thur Rí•.•lll •• lnli•i d1i 
Mcllo, ,\l\•a.t~~s Rubiãn. Sil\';l \ll\l'i7.. The111v· 
nio d<~ Ht•itt.o. Rodri::nQ!ô F1·rnn11cJ1>::. ;:.tu•q•,Jo 
de 11eM'etlo. Heuri11110 \"t1llltt!llr"'· lf4!7••.rr1t 
Fontenello, U<l~I011~0 1.ima, Matinho ili• An· 
dr.i.de. F1"1lcr1~> íliiri:~. ;\u;:n.~to l'•·,·erii, ~) !!001~~ Pro,,.i<1•~nt~-Tem o. p4la.TI'& 
Tn.v:uocs de L)·ra,J~r<111<!1~co 1:11~.,t. Jt)•é Pot'"· o :;r. Er100 ~llio. 
Jri no. ,\ Pj)()/onio 1.1·111~ \"•f t-~ .~:rsn i 1·h' \~0111 ; 11 h~ 
Tel~elrn' e ~'\. Junmch> do A::ui;\r, t~·;ch4 O ~r. l'!ri""o Coc•lhu-Sr. Prosl
cavuicm.oti. 1\?'l\Uj.1 (ic1t"I. li1•1Ui!1i:1110 !Ir.ui!, •'i>nlr, Mil~> :í. tdbun:1., d~ <:'..llllQrmi1l11d6 CQIU 

,Olyllll)lo de l"AnlfX'll• 1-"disbcllu r're1ré, l~1><h-l· 1 !!. t'l'J::l':l <JUl~ V. · ~. (!i;t.l\.ll(l\Ul!l!ú, ft.t\m dê i;or 
~UC!' lX•rla. $!•atira, Mil'kln, Tc»tn, 1-'r:mci.~c" (IUVirb. nii.) •ll::o «'i>eutu1lu néllta ll.<;S(>IUbltia.; 
Soclró. :ihnoel C.1oa1110. 1-:11:.-Niio Tt.1uri11!al. e vii;~, <;ll<l íulh• ~in u11111. ~\I:~ l'Um conrllçües 
TolNltlno ito~ &m~. l'o.rn.nho~ ~tonfou .. ::ro., de :u::u"tw:•. IK'l.'O :i. V .r:x .. pnrn r:uwr l"ilcnclo. 
Pinheiro Junior. J~ !\turtinlu>, o.~r (IQ<?O\', l p •rflltillllo ,mi" pv~"'1 111(~/llO 1l:t. tribua~ 1!&' 
Au1.m~tod~Vlk"Coucell~.lt:rnl lhrroM).!>~·~ir:\l \JU\'Ltfo e a1nd:L m•~Ll<J!; ~utadq. 
d1.111S:~t1!.0S. 1-'c>ns..~~Portel.fa, EricoCQi;Jhn.:-;il·' o ~1:. P1:1:,.;m~;~Tc-Al,t<'nç.ilo ! A Cam!ll'3. 
Pc~nb:i. 01-oclec1nnC> 1h·~·uzo1. Burros l•'m.11~'!> <'.•t:l oU~ín<!o ;~ n-el:im11ç:io do 1Jrruior. 
ll?nior. CalO!:Cra~. Almeida Gum~. ~IN1de~ 1 . .. 
P1men.tel. r,arvnlho ~!ou r:li>. Vaz do .\!t•llo. . O l-'ll: r.1,ucu Cor..t.uo- Tol"~~ a. f~ll:i.r nesta 
Monteiro d11 Tl>~Trol't, llilél'onso .·\l ·•im, Lu;z <l1~~Ust•~o 110.orçam~!!W do :'llin1,.tcr10 dà.~ Ro~ 
Det..i. nonçi1lv1'..i Rnmos. Autero H•ttolhn. l~•:üC',.f.:tt·r1or<»1• m101v1ri;~e :LP-mendaque 
Fmncisco Vei:;:i. Alf:·édO Pinto. o,·L:i.vinno ole tl""'' n JJ .. nr:i. <l·· aprd;eot:i.~ a. Cn.mnra c:1~.a. 
Brito. Alvnl'O Bo•c!ho. Leonel Filho. Rtidol· 1!ro ~er ~\\$tclltad": ~!!" cl)ntr~rio. ello. ~t:·~ 
pho Abreu, Cupertino de :,:iiqueiro, Theotonio mm~ qu(o uunt~ v1e!o:-wS1i.depú1s d<;> a.stu~ndo 
de Ma,,,<>:i.lhães. ~o;;ueira Junior. :-1:1.nUl'I Ful· d1s~u)'j>" ;worl'~1do ho~tC!m pelo •h::;nr.. r~pre· 
goncin. Lindolpho C:•etnno. Eduardo Piu,t-n· ~en_.~tmc ,~e l ernamuu~. o meu d1,trncto 
te!. Olcga.l'io :O.fac:el. Roilol pho P;ti:dfo Luiz nm11?0 o ~l'. ~~n_:·bosa Lnnn.; mas para ra
Flaqµer. Ca.semiro da. l~oeh;i., D• iming~es tlc sp°.~1dc1• u 1tr;::mc:ue; q~c me for:i.m dirig-iolas 
Ca.stN, Gusta.vo GoLloy, Bueno <le Arufrau•t. pr,.,so?lm<>ute Pc'I' or:itlvres que :.:e succP.d<:I".1m 
Fernando Prestei:, C~s:wio de F1·dtas, r.u.;.ts na .u·it.unn.: ~ . 
de Barros, Edtw.z·do dafonsec;~. P<tulino Cal'· ~ :->ri~rC'nte1. '.''" Pr-"i<ttlento. que. não sendo 
los. Arttrnr uii:-derich>en, Ovídio Ahrantcs. ~=.~:~ ~ nt11l:l11c o l':tj•:l. p1.11ler tempoz•al.a. Santa. 
Mello ReJ,!o. Pauta l~arno~. ~·i·u ucisco Toh·u· s,'' iwo •kn• ser Cf'll"11lc>:·:idit pcs::oa intet·na.· 
tino, )farç:i! Escobar, Possiclonío 1fa Cunha .. Cl<l~:tl C?111 rine~ a Rep11hhc:t en~1·ete11h.n. re· 
Apparicio M:\i:ieu~e. Pi\lto da Ro~ha. Ye.;;pa· 1:1_\'nt>~ dtpl.111nttt1cal'. Es!e. e~nce1to e~t~ de 
síano de Al!Juquel'que, Pr Crespo e Cn;;.,!ano pe, n"o .. b.,.~ nr~ :i. ~·)nCr:L'licçao. que se •ligoa.
do Nascimento. l'am üpp(jr 1t mmh<i en•enúa. <li\'er~os srs. re

Abre-se a sessão. 
E' lida epostl ern rHsc:issão a acta. 

p!'esenta.ntcs. co111 particufa1·i1lade os meus 
tlístincws nmigos ~er1·eirn Pjrcs e Luiz Do-· 
mingues.· Deputados pdcs Estados <le Minas 
G()raes e ~faranh:l.1), · 

O Sr. _'Jl,.u;,:;•usto Severo dfa fJ.Ue ComP(,,arei rcspon\lendo a S. Ex. o St. 
&.c;1b:t de verill~nr· 11ela leitur:t 1b a.ctn. que Ferreira Pire~. 11ue ti um ornamento da. ban
sobre o requertmenco, que teve 1i honra de C8.<la minei1·:i., !tão só pela sua grande.· ín-· 
innova.r na. :rn~sii.o de hontem, !lcou cota a >trucçiio medica, como tambem pela. cultnra/ 
:palavra. quantia, entretaoto. petliu-3. no ex- Philosopl!ica que por vezes tem revefa.do nesta. 
pe1liente pa~a faltar• solJt•e a demissão rle um Casa. ("1p~fridos; m1d:o bem.) · ·· 
oll~ial d~ marinha., o 9uo taz p1·esumlr que O SR. FERREm.\. Pn:.1,;s - V. Ex. e extra· 
a dtscussao ·~o requerimento oito está en- mauiente b~uevoh). 
cerrada 

• . .e· . ·1 · O _S1c ERico Cm:r.no -.s, 'Ex. ·disse que :i. 
.. O SR •. PRESl~f;;•;"rE- ~rn oeca.sw.1) oppor· lgreJa.;eu,1a cabeça está em Roma., é uniw~aI, 
tun:i consult.1.rm 'i respeito a Camaro.. de 1.•nde concluo que a Santa Sé nii:o ê pess·aa : 
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i!lternacional, visto como os termos universal r o SR. ERICO C1ELIIO- ... alé~ de outras qua
e internacional se contradizem logicamenteº l liifades que lhe rec1rnhe1~0 •. ho.Je co. :no sempre, 

· - pec:o a S. Ex. para nao dar ao a parte a o. SR. FERREIRA PIRES - Creio que sao resposta directa e immediata, esperando que 
eqmvalentes. . ls. Ex. se digne attender ó. minha demo. n-

o SR. ERrco COELHO - Ou bem a IgreJa de stração. 
Roma, com a qual, em virtude da Constitui-
ção, o Governo Federal não póde entreter O SR. SE:'BRA- Ouço sempre V· Ex. com 
relação alguma, é pessoa inter·nacional, ou toda attençao · 
bem é uma organização universal. O SR. Emco CoELHo-Senhores, quero lem-

Como quer que se.ia, do ponto de vista brar- porque não é nada de novo- como 
constitucional, a legação junto á Santa Sé foi que Pio IX perdeu o poder temporal. 
não póde subsistir. Para isso não farei nenhuma recapitulação 

Pa~so a responder ao digno representante historica · apenas referirei as circumstancias 
do Maranhão, o Sr. Luiz Domingues. 1 dramatic~s da entrada das tropa:; italianas 

Referinr1o-oe ao tempo em que os Estados j em Roma. 
Pontificios foram annexados ª· v~va f11rç:~ ao o exercito dos mil, quer dizer, um exer
governo da Italia, ~- Ex. exprunrn-se assim: cito que tinha principiado a campanha com 

«Até então (1870) não so:tfre duvida que 0 mil ~omens ~pena.e<, tendo á frente Gariba.ldi, 
Papa era tido e havido como pessoa de direito que e urn do., heroes .que no Braz.Il luctaral!l 
internacional. na rigorosa acc.ep ;ão da ex- em favor da Republica.; o exercito dos mil 
pressão, na sua qualidade de clrnfe de Estado, estava aca~pado ,em ~or~o das m~ralpas de 
pois era 0 chefe dos Estados Pontiticios.» Roma e Pio IX fora mt1rnado a 1ei:i1 er-se, 

sob pena de ~er bombardeada a sua cidadela, 
visto como só ella restava ser conquistada por 
Victor Emmanuel. 

Ate' entao ! disse S. Ex., e é quanto basta 
para affirmar eu que, si ate' entao Sua S:mti
dade era considerada poder temporal e a 
Santa Sé pessmt de direito publico interna
cional, de então a esta parte não o é, 
na opiniã.o dos internacionalistas de maior 
com1mtencia, mas questão duvidosa pelo que 
dizem os tratadistas ultramontanos. 

A heroica Polonia foi varias vezPS vencida 
e partilhada entre as nações limitrophes, até 
que um dia Kosciusko, o immorta! bata
lhador, em honra e glor·ia de sua patrfa lan
çou o brado de Rgonia-Finis Poloniw ! 

Quanrlo ;1, artilharia troou e se abriu a pri
meira brecha nos muros de Roma, Garibaldi 
tomou a deanteira das suas tropas, entrou e 
com elle entr::i,ram os libertadores dos Esta
dos Pontificios, os libertadore~ da bella Italia, 
sem achar resistencia. 

Nesse momento Pio IX tinha mandado 
abrir de par em par as portas da Basilica e 
rezava missa. 

Pois bem, senhores, a população de Roma 
acudrn a festejar o exercito vicrorioso a cuja 
frente marchavam os paes e 08 filhos-familia 
que tinham sido degradados pelo Summo Pon
tifice, então de volta a. beus lares sau
dosos. 

De sorte que, senhores, f11i uma epopéa 
O SR. SEABRA-Quaes são as legações que humana, quero dizer, de lagrimas e de bPijos, 

teern as nações jumo á Polonia? essa entrada. tf'iumphal do exercito italiano, 
na vanguarda. do q uai HS victimas do poder 

Pergunto: nós devemos ter legações em 
Varsovia, assim como entretemos uma junto 
ao Vaticano, pela circu mstancia de que a 
Polonia antes de desapparecer do mappa das 
nações era um povo soberano na Europa? 

O SR. ERICO CoELHo-Pergunto eu: deca- temporal de Pio IX eram recebidas nos bra
hido o poder temporal do Papa, como chefe ços de suis máes e esposas, ao pa~so que a 
dos Estados Pontificios, será o nosso voto mui ti dão bradava-Viva Victor Emrnanuel ! 
platonico que lhe ha de restituir a soberania. e morra il Papa-re ! . 
perdida? 

O SR. SEABRA-Ha nações que teem lega
ções ,junto á Santa Sé; logo não se póde dizer 
que o Papa não é pessoa internaciomd. Este 
é o facto. 

o SR. ERICO COELHO-Eu não esperava o 
aparl;e de tão douto representante da nação. 
Entretanto, ao dia;no representante da 3ahia, 
notavel pela sua grande competencia jurí
dica ... 

O SR. SEABRA-Obrigado; isto é bondade 
de V. Exº 

VozEs - Muito bem ! muito bem ! 

O SR. Emco CoELHo-Foi assim que o Papa 
perdeu o poder temporal. .. 

O SR. ÜLYMPIO DE CAMFOS - Pela usurpa
ção. 

O SR. Emco COELHO- Ao som das acclaína
ções a G}.>I'ibalrli, pelo povo de que Slla Santi
dade se gabava de ser o rei, <o tanto que ha
vh rlenamado o sangue das suas propl'ias 
ovelhas e deportado, de envolta com os cri
minosos vulgares, os patriotas italianos. 
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E is porquo o povo de Roma festejava o a - .

1 

seute ('U presr•nte, S. Ex. me:' cce tor~a s 0 1 ;-le
ercito d1·s mil, que rom o heroico Garilxildi ú momtr,:cões rle mrn ba estim o, e a d'" Can:ara, 
frente,vinlla 11ar a Vic.:tor Emrn;•nuel a lt<dia argumentou com a lei de garantias, de 1870, 
unida de uma ponta á outra da pen in- pEra coucluir, a contra-rnnso, que ' ó depois 
sula. que a Fnrnça retirou as &uas tropas de Roma, 

Srs. Deputados, houve um padre em foi que o governo da Italia deu gurantias ao 
Roma, um poeta,, que depois de procla- Suprono Pontífice ; entretanto S. Ex. accre
mado o dogma da infallibilidarle pontificia, scentr-u que o governo italiano não tinha 
recordando os vexames por que tinha pas- dado de mr;tu proprio essas garantias, mas 
sado o povo d.e Roma sob o dominio do Papa, coagido pela. inte1'ferencia de nações estran
e solm,tudo o sangue que Sua Santidade ti- geiras. 
nha derr<.1mac.o em nome de Nosso Senhor Si foi depois que as tropas franrezas eva-
Jesus Christo... cuaram os e~tados lJOntificios, as~im cbama-

0 SR. ÜLYMPIO DE CAMPOS-Não ha tal. d(!s,. quando n@hun·a nação , estrangeir3. 
exigia que o governo da Italia de~se ao }Japa 

O SR. E1uco COELHO - ... escreveu estes as garantias de que elle gosa, com toda auto-
versos que ficaram celebres: nornia, ua ordem espiritual, cahe de per si 

Fallito es l'in{alli/1ile 
Sovrano dei sovrani 
Que in sangue di suo popitlo 
Ensanguino le mani. 

Era a voz popular que, pela lyra do padre, 
echoavC\ na ltalia, liberta do jugo pontifüio. 

Srs. Deputad1 s, o meu amigo, represen · 
tante do Mar·anhão disse o seguinte: 

«O nobre D"'putado pelo Rio de Janeiro al
leg11U, contra ti, soberania do Papa, que elte 
não tem exercito. » 

Pois bem, sustento que o Papa jamais teve 
exercito, visto como o exercito é liffi corpo de 
cids.dâo,; ; ti nha trop«s a~salariadas, o Papa, 
rnercenario~ a seu St·rviço, italianos raríssi
mos, mas gente armada, de todas as naciona
lidades, que se lhe alugavam como ca
pangas. 

o SR. AMORIM FIGUEIRA - Tinha tambem 
grande numero ele voluntaries. 

o argumento do meu amigo o illustre Depu
tado a quem respondo. 

O men amigo Sr. Luiz Domingues, muito 
digno reprernntante do Maranhão, baldo de 
ncursos. visto corno, por melhor que Sé'ja o 
advogado, ha cama~ que se não podem defen
der, attribuiu a um tmtaclista de direito pu
blico int.ernaci@al. que eu citei, Holtzendodf, 
a opinião ,~ e que Sua Santidade tinha sobe-
1 ania nv ordem temporal, quando o autor a 
que S. Ex. se refere, e que vou repro
duzir,apenas concede essa soberania na Ol'dem 
espiritual. 

Houve uma. confusão da parte do digno 
Deputado do Mar1mhão no toccmte ao temporal 
e ao eE'pir·itual (lendo) : «A legislação interior 
de certos paizes regula r elações intern:1cio
naes desses pnizes, não só com o sentimento 
que clella pro vém, como tambem com o :o:egi
men em vigor em outros paizes interessados 
em reconhecer as prescripções da lei, accoitas 
sim protesto e consagradas pelo uso. O prin
cipal antecedente desta. orrl em de relações 
é a lei italiana de garantias, de 13 de maio 
de l 870 ..• lei que regula as relações do rei da 
Italia com um príncipe outr'ora secular, hoje 
em dia deposto>? . 

Neste pequeno trecho, o tratadista de di· 
reito publico j nternacional explica as rela
ções de ordem espiritual que existem, por 

O SR. ERico CrnLHo-Ouçamos· o que diz o exemplo, entre a Russia, o Czar, que e chefe 
digno r·epre~entante do Maranhão: da sua igreja .e a Santa tié,onde está a cabeça 

o SR. ERICO COELHO-Tambem durante a 
guerru do Par;i,guay muitos escravos foram 
vendidos para figurar como voluutarios; is1'o 
de nome é o rnems. Tenho dito muitas vezes 
que não me pego com palavras. 

VozEs-Muito bem. 

« Contrasta com a, missão do Papa um da fgreja Catholica, Apustolica Romana. 
exercito em pé de gue1'ra. A sua missão é Relações de sentimentos-chamo a attençã.o 
toda de paz. u seu exercito_ é 0 EvNngelho, da Camara para este vocabulo-não são rela·· 
que elle leva a todas as naçqes, exactarnente ções de alcance temporal, mas sim ele ordem 
contra a guerra.>) espiritual. 

Si boje ém dia o exercito de Leã.o xm é 1 o SR. FERREIRA PIRES-Ch~mou-rne _V. Ex . 
todo de sotainas, por outra, r1e urt bus. em de pb1lo~opho; sus1enta qu e e o sentimento 
favor da paz, as tropas de Pio IX eram de 1 que governa o homem. 
oppressão ao povo de Homa. . O SH. ER1co C11ELH0-Antes de V. Ex. rl jsse 

(,'. me.1,1 i;migo Sr. Lui.z Domingue~. cuja 1· Sl~akspeare: «Dae-me :UI!:l homem que não 
ausencrn .. e11tEanho, Sl tem que es ta cn·- seja escravCJ de suas pa1xoes, que eu quero 
curnstancrn. nao me emb;wace, porquanto, ;;., u-. adorai-o de,ioelhos». 
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Mas uma cousa é a solid11,riedade entre ca 
tholicos e outrn cou:iu é o inte1·esse nacional; 
uma cousa é o poder temporal, e outra cousa 
é o poder espiritual ; umas relações siio de 
nação a nação, e oukas são de oabeça de uma 
ig1·eja com represent',n le da gremi.03 da mes
ma confissão religiosa . . . Parece-me que são 
cousas di versas : S. Ex. dirú. si assim niio é. 

Ül'a, assim como, de conformidade com o 
escripto de Holtzendorif, explica- se a relação 
entre o Czar e o Papa,assim t:unbem podia se 
entender entre a rainha. Victoria e Leão XHI . 

Essas relações se comprehendem na Eu
ropa, abaixo dos Pyrene us, a França e a 
Belgica acima da cordilheira e as republicas 
neo-latinas da Amel'ica, pnr;1 :is quaes o c;1-
tholícismo é religião do Estado, com excepção, 
graças a Deus, da Republica do3 Estados Uni
dos do BraziL que estabeleceu a sua absoluta 
independencia de todo culto ou igreja. 

o SR. BUENO DE ANDRADA- Graças a. Deus, 
só? Não; graças tambem ao Sr . Campos Saltes. 
(Riso.) 

o SR . ERICO COELHO -o meu amigo, repre
sentante de S .Pau lo, não leve tão alto o ~eu 
enthusiasmo pelo Sr . Campos Salles; posto 
que eu rend:t homenagens ao presidente do 
Estado de S. Panlo, t(ml\o nrni :o q 11e eriticar 
na alliança que S. Ex . o Sr. Campos S c1 1le~ 
tem feito com os ,iesuitas; guardo-me pal'<l 
fazei-o em outra occnsião . 

o SR. BUENO DE ANDRADA- Eu contava que 
fosse hoje; mas, 1:omo fica adiada para mais 
t arde, não tenho remed ia sinilo espera r. 

O SR. ERico CoELHo- Si V. Ex. insiste, e a 
Ga mara me perrnitte, sacrifica.rei o programma 
que trouxe á tribunél. por boje . 

o SR. BUENO DE ANDRADA- Eu apenas que
ria reivindicar para o Si·. Campos ~:alies o que 
V. Ex. só concedeu a Deus. 

O meu amigo, o Sr. Lu iz Domingues, cuja 
r ect idão admiro, assim como iüvejo o seu 
t alento e illus tração, attribuiu-me, Srs. 
Deputados, conceitos que não. formulei, prova 
ele que S. Ex. estava, quanélo fallei, coin 
seus ouvidos desati;entos. 

Disse o illustre representante do Mara
nhão que eu sustentarn, que a diplomacia 
t inha por fim exclusivo crear relações de 
dependencia, no que fui combatido pelo Sr. 
Pa ulino Junior, quando o facto é que ti ve 
a honra ele responder ao meu presado com· 
panheiro de bancada, em vez de ser refutado 
por S . Ex. o Sr. Pa ulino de Souza . 

Si eu affirma~se semelhante desproposito, 
certo que não teria co mprehensão absoluta 
de que são as relações diplomatica.s , no ponto 
de vista do direito publico internacional. 
Com a applicação á Santa. Sé, contestei que 
a Republica pudesse fi rmal-a de qualquer 

modo , tratado, convenção, ou concordata, 
para usar do termo adequado, e nesse sen
tido argumentei. 

S. Ex . o Sr. Luiz Domingues, digno Depu
tado pelo Maranhão, affirmou que o Papa 
tem poder temporal, posto que o proprio 
Leão XlH seja o primeiro a lastimar-se de 
que se acha ex bulhado das prerogati vas so
beranas, salvo as espirituaes. 

. A Gamara dispens,iró. de ouvir-me ler, pela 
segunda. vez , a allocução que Sua Santi
dade deu a respeito, não ha muito tempo. 

De sorte que o digno representante do 
Maranhão insiste em conferir ao Summo 
Pontifice aquillo de que Leão XIII se julga 
privado. 

Aqui está em que redunda toda a argu
mentação de S. Ex., a despeito do seu talento 
e illustração. 

Neste mnmento vem a pello soccorrer-me 
do parecer do digno representante da Para
hyba, o Sr. Trindade, que a proposito da dis
cussão do Codigo Penal, intitulou o Papa de
turris eburnea, speculwn justitire virgo potens, 
concluindo por qualificar Sua Santidade de 
illustre cidadão. 

UM SR.DEPUTADO-Cidadão muito distincto. 
(Riso.) 

O SR . TRINDADE-Varão muito illustre e 
venerando . 

o SR . ERICO COELHO-O novo quali ficativo 
de varão, que S . Ex. acaba de dar a Sua San~ 
tidade, não me parece correcto, visto como o 
Papa é do sexo neutro. (Riso.) 

UM SR . DEPUTADO- Sexo espiritual. 

o SR . ERICO COELHO-Sexo espiritu al, não 
mi o que seja . 

o SR . MALAQUIAS GONÇALVES- Si ha mer
cadoria. esp iritual, como não ha de haver 
sexo espiritua l ? (Riso). 

o SR . ERICO COELHO-Não se comprehende, 
em direito publico internacional, cidadão uni
ver~al; de onde concluo que.conforme a phrase 
do digno representante da Par ahyba, Sua 
Santidade é um cidadão italiano, por outras 
palavras, subdito de Sua Magestade Um
berto I, e , por conseguinte, fallece ao Papa o 
poder tempora l. · 

Agora digam -me tor1os os impugnadores da 
emenda que submetti á apreciação da Gamara, 
inelusi ve o meu amigo o Sr. Paulino de Souza, 
de cujo caracter, talento e illustração orgu
lho-me como fluminense que sou; digam
rne si entre a Republica e a Santa Sé ha reci
p1·ocidade de rela.ções diplomaticas . 

Pergunto si o Governo do Sr. Prudente de 
Moraes póde tratar com o internuncio aposto· 
lico en viado ao Brazil. 
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0' SI!. FERP.~:mA Prrrns-i\"i'io só eom 1.'S~e. 
mas t.\l.nibent com outro>: diplumatas. 

o SR. E1iico CoEr.un-0 rl.i!:mo1':-µr~~<'nt!tnn:o 
rla J!irias (lc-r~t>i'. <JUPI n.C:iba. ri?. ]l(lnrn1•.rne 
com o ,;t>n :ir.artll. p1">•lr> rlizPr·mc~i o G1wcrno 
do SI'. Pr-11<lentc• rlc :.rorn<'~ j:'1 T'<:-c~h~11 r.1!1ci:i.l· 
rnPT1te. como. 111ini•tl'o rl~uipot.Pnci;i.rin ou 
ernb:•.h:nr!<lr. 011 ''"lllô lllPlh"r ur>m•• IJ:iin, o 
p.1.•h'l~ qnc- <'lllrl) uü~ se intitub. ít1t~1·tmu~io 
llpostolicM 

O Sr:. F~:wn:u:.\ Pu:r·:~-n.-,·c 1n1• r~cc•hi1lo. 

O ~H. F:1:1co rr;~:ur. •-Y. I·::t. :?:1:-.1:11«"-m<'? 
Pni~ l'"!'a r.ip:1Z ,1,, :rllh'1l1!11' ;'1 C'.-lmnl"' tl't« n 

p11.•il'I' f.'11iin 1lct~ ,\11zê~ r.~r~ ;-tll•.::1 <i· ::,.,•ftlntfr1, 
1n:1u.!n•lo Jl<'lr• P:li" 11Rr.& :-c•p:·r- ~•111.itr ~· ~r1.11bt 
~" j1111b .1,. 11 .. 111·;\.'!o ~~- P"t'n•l('Ut" ·!~ ~lt'W'W~. 
nf111l11 mi» r.:·~ i:\t'.'•~h:zi•1 11 otl1d:tlm1•11f".•~•m•> 
i11t1•:-111ni.•;,, :ipnl'Wllc11, w1 p:ll:ii?I() •':1 r.ov1>1~1i') 
<\ia ltt\(lllhlkn.. 

O 5:11.. 1''1t.\:'l;<::M:o Gr.1ca:1:10-X:"i11 (,,i ""'~~· 
uídCl. 

o ~i:, Fr::c°' <'11t.:r.1t11-l)r·1·;:untu ii C:1111:\l'l\: 
Qtl~ 1·1•ln1..,'H·~ .!! t>lalnl\t\\'..'1.~ lli°io ('~~1~ c:=ntr.• :1 
R"p11h!k:i..,, 

o ~r:. t·'i.;w:~:n~.\ 1'11:1··.~-o nn'<·n mini•t:n 
1~!l'11ip11t.Pu,.;~rlr> on N1\·i1v1.1 1•xt:-:1.M<:in;Wiol. 
fi,j vu i~:io rj'N~hhlo p~,ô \~:u.k· •no·! 

f\ !'1:. BITTV.i:lUJ. F<'XT•::-:1·:!.T.~:-Fni~ mora 
até •lt•nfr" •11l \•:tt.kann. 

ia.m estahelccid;;s ne~t!l pé de desiigualda.1o; 
tll> um liu1o. o meu amlgo o SJ.'. Badm•ó, in
stalla<lo no Va.ticano; do outro lo.do, o padre 
l"uiio de ,\nzóes Ca.r.i.p•wa., no meio cfa rua. .. 
(/mo.) 

n S&. F1~1rn.Et1~A PmF.~-Jã. diose: ó o ·mo. 
lhOl' ar;.:urmmto i!o V. E:.:. 

o S1~. Elüco Oit:r,· o-Por\·onturn.. Srs. 
flroput:L·ks a p:1~ inte111n.. nii.o dli:o nn. Repu· 
hlka. ::1•rulment1i l\illn.n1\•~ do pruz, mn.~ <!m 
C:\1111do~. on•le 11. iruPrm ~1 achrt :t.Ct!cs:i.. tl'ndo 
ti•l<' por movel o ciume •.h p;11lrMi11. rom11.n0\ 
J'd•í prQ~l·lyti!IUIO que O C<11l't'lhcir11 \nl.(ln]o, 
1:17.ttt. ni~ ~u :~ m t'-~io <l\'an:11•liCil p<!lu !l(!rtio ••• 

o Srt F'r.ttlll>:mA Pu:ts - ;\í~io Q\1\U~ 
l!e'l. ·~! :\iiu l\pc>Luln. 

o ~1t. l'mco Cor.rn.-... n~ Cl!lt.o\. Pfn• 
·•r111" ''e urnn ci111"•"r.üu.n oom n. ~lUl.t.-.. S6 a 
1~v·1!l<m1;:iú do E-t."\lfo •fa. flnhi:'? 

Si nl)l'umn me ili!l.~·r quP sim. rctirtm~l a 
!•mrnr? . ., pram11t..1 n vot:i.r pdl\ -pt!r1ncu1encla 
J., no~~'\ lc:.:;wi1ujunlo .. , ~nta. se. 

i:;r?. 1~11ui.."1rli1~. nüo tce comprehendtim rel:t• 
i:·'4~s ,Ji1•l"rnatic:ui. qU:\!ldu niío ha. intc~ 
q11nlq11<1r IL m•ulv4'1' 1mtr-t~ nnção o n:iç.io. ~ 
j:1m mor:u~. sd:iiu inn\f>tíilf!!, 

~i cfo po1H•J llti \'i~~L c,ip{ritu:d 1\ R(muhHca 
n:i. ':\ t<!m qlle v(•r com 11.-i ~mfl.~St°ks !"('1i;do-.1s 
1\1\ n:it~ion:u•!I ~ Pl't"!'<tn;l'•1itoo. si o Go...-<1rno da 
1 ·niii.o ou '"'~ 1-:,;r.-i.!••S não -pó<Je entreter 
r:-el:t</•t-:> rfo ;\llinnçn ~'m i::reja qllalquer. 
in::;\~ti) em ar1rni1· (!IH• intc:·,•!';.;p~ mnl':l~ e 
!1J:tl~ri11es ~<·rfio ''~S •s <jHe l'~t.iio C'Xi~in•lô o 
1lí~:1en 1io mai~ •lc l0o:0!)(\$ cm ouro. ntim rle 
ffi'•lltc,rmos uma lcg:içiio pcra.ntti o Papo. l 
(l'mi·a.) 

0 !\R. F.r:1Co f".nnuo-~. F:x., <li»nn 1'o>jl:'r!• 
1<(':1~1111t." 1l<· ~\!'na~. P 1111·11 amigo Sr. FPl'
l'Qira. Pil'"~ cntf'nrl•: qu(', em mn.t. ria. rlo di
pl<1111:id11. 1';;.;;t" r;ue uma naçiio l'~C"h:i o 
11gPntc <1;p1.1matíc,., ou ,•ou~nl:ir. :<<'m qne . .i. 
outt·a na·:~o p~·oc~1l:t n~. me~m:t eonfot·mt-
dnde. 1\ pro,·eito a. p:~usa p11ra l<'r este bilhete 

o ~lt. Fimr:F.tt!A Pmr~-Xi!· · . !'cnhor. A qnç mP ci11':!a à.~ miio~, ne~te rnomeuto. sem 
recipror:i. tlt·~·<' ::;ci• t·1fo~ti vn.. ~~S\/:U:\turn.: · 

o Srr. Eincll Co°':.110-H••,11: , •. F:x. g:\,.n.'1-[ «O int...i·nnnc:io niio foi recebido poilo Prruii
te-ine que b:i. ,., .. ,.i J>1'0CÍ'i'1rl,. ,!fplo:n:úica entro ,J,.r:CP <la It~pulllit,;~. mas pdo PlültÍ.» (Hiltt-
0 l!l\"l'"ft'Uo temp111":t! <):> S1·. 1-';'il•leutc de .\TO· 1·id"d.;.) 

raes e o º>pírit.n:•l eh~ Leiio xrm O s1:. FE1n~v.m;. Pmxs-A nota. tem au· 
o ~r... FErt1nm:A Pirrns-ni~o 'lTJe o r.o. th' ntic:i11"1l<·? 

verno Br:1.r.iloi1·0 j:í. d•i\'in ter recohído o inter· 0 Sa. Errico C'-OELuo-Ouço fallar de um 
rn1ncio. Sr. Philó (i·isoj. m:•~ nifo !;'ei que :1uioridade 

O SR. ERJC(l Co~uio-Si ~- Sant.~. $6 tem· o. tP.nha. para i·cceil"l' o e1nbaixador de Sua 
cara-dura. (riso) d~ continuar 1!. l'Pc· ·hcr o mer1 Santidade. E' poosivel. pois tudo neste paiz 
amig-o. digr:o mini.<:t!'O. o Sr. B:vfa.1•ó. :i.· 1les- se 1·e;o;ve pelo :ibsurJo, como a noss;1 lega
peito do intr:rnnncio np0~trilico não l.P.1' sido çJo ctei.ld& junto,;, s,wfa. Sé ;-é bein possivel 
recehi<lo offlcí:>l:nent.,~no Bra.i:il, a culpo. não q11e o internuncio aprmolico ten ha sido re-
é minha. (IIilari,/ade.) cebido por es~e Sr. Phi!ó. (Riso.) 

o sr~. Ft-:RHEIRA P;RE.•-Na minlw. li:imil<le Vi;;to como o S1•. LCJi7. Domingues soccor-
'>'[liniilo. e'~e é o . melhor arn,1mento .Je 11·eu-se rlo Holtzei1dor1r p:11·:i; n' .. e re~ponde1·, 
V .. Ex. pa.~;o ;i. !~r n;!1 Ü'fc110 dest•'. livr,;, do me:;rno 

O SR~ Er:rco CúEU[tJ-0 fa..tn é. qu<' ó~ nn- ;i.:1101·: Tli1·âlo /nler~w;iGaal lJHutiço. pag • 
.;ão :i· no.c;;fo. de gove:•no ~~ gov>?rno, r1e po1le1· t 131 <;Direito de Iegaçiio nos tempos mo
a podei', ..: ~_st1-auhu. vd que as i•ela<;ões este- dH·nos.» 
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Assim se intitula o c2,püulo que vou ler: ' O SR. FEHRE!R.·\. PIRES- V. Ex. que1' a 
«Quanto ao fim ,1a di plomacia, é regular ~DfL r,:rça fazer c?mprehender as benção:;, 

as questões jurídicas existentes de Estado a eULrc dS mercad.•mas . 
Estado ; representar os interesses jurídicos O SR.: ~OLYMPIO DE CAMPOS - O orador está 
dos nacionaes que vivem 110 estrangeiro. en- tirando couseqtiencias contrarias ao que dlsoe 
treter relações amigaveis entre duas nações, o nobre DeputR.do por Minas. Indulgencias 
facilitando os a;eios de reciprocam '!Üe pre- 115.0 se vendem, não são mercadorias. 
starem. serviço;; e travarem relações, guardar o SR. FERRJDIRA PIRES _ Novamente per
a r~1gn1dade ~o E,stad~ ; .repre~entar. ,e1~fim, , gunto a v. Ex. si compra um livro pelo 
?e~vrndo de rnte1 med1alla pau a trnca. de valor do po,pel , 1fa tinta e da eDcadernn ção, 
ideas dos dous governos·» . ou pelo valc,r das idéas que elle contém. 
~SR. FERREIRA PrnEs-E' a tal mercadoria 0 SR. Eruco Cl'ELHO _ Estou enteudendo 

esprntual. . . que na opinião do nobre Deputa<lo por Mi-
o SR. Emco CoELr~o - Pensei qi:e o digno nns, o imµr·es 'o que vier da. Santa Sé, com 

representante ;ie Mrnas .Geraes .tmha .all~- as babuseiras dos Santos Padre-: , deve pagar 
elido l10ntern a mercadoria esp1r1tual, n·?m- mais do que quulquel' omro li v;·o; potém, 
camente; no emfanto p_elo aparte ~e S. l~x., dahi que concl;•ir a respeito da nossa lega.
quer me parecer que !aliava e. ser10 quando ção 110 Vaticano? 
orava o illu~tre DL• putado por Pernarnhuco, o 
sr. Bar bosa Lima, 0 que me rnrprebende. O SR. Fen.REIRA PIRES- Não me referi a 

livros ; apresentei um simile . o SR. FERREIRA PIRES - Nunca pude ser 
ironico, em tJda. a minha vida. "" O SR . ERrco CoELHO- V . Ex . r eferia-se a 

bençÕ• 'S e inr1,u!gencia::? o SR. ERlCO COELHO - A vingar a doutrin:1 
suste11tadap"10 meu ill.ustre a111igoo Sr. Fer- O SR . FERREIRA PIRES - E' mercadoria 
reira Pires, de que entre a fü'publica e a. turlo que é susceptivel de permuta, ora a 
Santa Sé ha mercaJ.orias espirituaes a im- idéa '~ susccptivel de permutei ; logo, a icléa 
portar e a expnrta1', comprometto-me, na hy- é mercadoria. 
pothese da emenda que aprnsentei G.O orça- O SR. Earco COELHO - Além deste com
mento das Relações l~xteriores S<::r rejeit;vla, promisso, caso vingasrn a doutrina elo illrn;tre 
isto .é, no caso de rrmntermos uma legação no Sr . Ft<l'l'ei ra Pires' e se entretenha a legação 
Vaticano, comprometto-me a fu1~mular outra junto á Santa Sé. tenhu inr.enção r1e incluir 
emenda ao orça.menta da receita , esta_bele- no orçamemo da receit a a suppressão do pri
cendo taxas aduaneiras pa.ra as bençaos e 1 vileg10 das i1'mans de carid<:l.de da Santa 
mdulgenc1as apost?l1cas, l:rnc~s mercadorias \.Ja::m desta c,-pir.al de importa.re111, sem fi~ca
esp1rituaes que a Santa Se pode exportar e !1zação aduaneira, caixõe:; e mais fardos livres 
que nós importamos. de direitos, r egalia que gosani desde os 

O SR. FERRErnA Pnrns -Isso não constitue tem pos do imperio, de passar contrabtwclo de 
mercarlorias espirituaes . Estabeleço um si- beni;ões e indulgencias. 
mite-, V. Ex. compra um livro pelo valor do o SR . FERREIRA PIRES_ Mas isto é um 
papel_, da encadernaç~o, da tinta, ou pelos contrabando inoifensivo. 
concmtos que elle contem ? i 

O SR. Eawo CoELno-Quanclo adqm.·l'o urn l °. SR. f'~ª~ CoE~,Ho-W 
1
bem ,pos~ivel .qu~ 

livro nago não <Ó 0 valor do liv"O como ::iestes ca.xoes tentw.rn v10Jo armas para o,, 
tamb~r~ os direito~ aduan~iros.. . 

1 

' Jagunços de Canudos· . 
O SR. SEABRA -V. Ex. crêa as alfandegas q SR .. FERR TlIRA PIRES- Isto seria muito 

espirituaes. mns serio. (Ha outros apartes .) 

o SR. Emco COELHO- o aparte de V. Ex. o SIL Eruco COELHO-Não sou nenhum ca- · 
não se dirige a. mim, mas ao ill.ustre repre- l lun~niador, e da tribuna nun:a, já:ma~s injuriei 
sentante de Mmas Ge1·nes. 1 a mngnem, mas forçoso e refiect1r sobre o 

o SR. FERREIRA PrnEs _ Já existem ~ü- b~ato qu~. c~o. i_n;pe~rio cheg~\1 á :{epubl_ic~, 
fandegas espirnuaes. , d" q ue nfüi.es "a1xoe ':' que as n ma,1s de can-

. dade ela s ,rnta .C;:sa importam, sem a menoe 
O SR. ERrco COELHO - Onde? fiscalização a<luaneira,veem sedas, e pelo que 
O SR. FEI{REIRA PrnJDs-Em to11o o mundo é fama publica aponta-de ate a casa de mo<la,s 

civi lizado . rlesta Capital em cujos lucros dizem que sffo 
O SR. Ea1co Cm<:LJJO - Si assim é, cogi

temos das taxas adua.neiras no tocante á im
portação de bençãos e indulgencias aposto
licas. 

comparticipantes as irmans de cariLlade d.:i 
on'.em rle S. Vicente de Paula. 

o SR . FERREIRA PmEs:_hito depõe sómente 
conLra a adnunistmção du. Alfandega . 
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O SR. E&1co ConuD~~iio digo que .sim, dos bens dos eonveritos, ll(l. espcranca. de que 
nem que nao; a minl111. emen,!a <1.0 orça.m~nt.o o Papn. infiuisse de alguma· sorte para que as 
da receita. porá. couro no.contrabando, si não 01'dúns mon«$ticas se oonformas3em com as 
ê infLmdado o bot1.to. reis da. H.epui.lic.a. • 

O Sr~. ~'ERtu:mA PmF.s- A merco.doria cs- O Srt. FERRElltA Pmr.s-Si foi só ;i>?r este 
~:J.·i~unl a que me rcfho nib e dc:.i:i.ordem. motivo, a le~raçã.o não tlim objecto, e inutil. 

o sr.. Or.\'~!PIO CAMl'OS dfr nm aparto, 'POrQU<: isto é tax.~do catogorica.mcnte peta. 
Constitui<::io: o~ bens d~~ ardeu& religi~ 

O SR. Ewo::. CoEr.110-Yl-ju que Y. Ex. mio ~orão sujeitos :i.o direito commum. 
s:i.bo da. fürça. 1las irmãs ele c:~rida.'11.!, c!fli:t!o 
QU(l Jl)sé Cl~mento Prreirn us receLcu O ~1~. Etuc:o Co&LU()-J(\ nei::;~ tempn 1.luns 
outr'oi-a dcb."lixo do p:l.llhl, r: :\ 1~ .• pul:~M:io Or!'t(lU~·$ ,10 opiniües se obser.\'a\·am no polz. 
be.tl:i.li7.:i.,ll1 tle~t.'l. Cat>ltal :ijoolhrm-~ ii !iU:i. reílec:tln11o-so no. Co.mo.1'11. : t0mn. quo ente11· 
pa$.•ngem, llté hoj.: cui Jra or.tlo ,1uer •lll'J 1liri. que pnr morro do ultimo fr:\llo ~ bons 

1;0 adt<~in. 1la~ or•!cns mon:t.<;tiros dé9inrn t'O\"Ortcr U. 
lh~poblicu, nii•; SI! J~rmlttlncJo a. n!OOu,.t.ru-

0 Sn. ~f.\l.,\'lt71.\:i uo~•:A1,\"tl;-El11L~ tecm 1-ç:io 1lr•!o.'-=4S ordt•n~.o.tlm dl! C\"ildr QUC 10 iUU• 
!i<cnl,":'lo il" 1iiwito~ pam oltlectos retlgl0tos. 1Ut<i1-0 11 1hNiiú quo " ltep11lilic:\ unn 11 riwer

U.M Si:. DtrrT.u~-na. l:<en•;liu ilo dirt-ít~. #°U'I •llWia~ riquo~·it: o •l oulm corrente. quti 
tn:lll Uit(I d~• 11.•~liiao,fo. 1fl4 outro1 t:IJ>lfl"I<"'.) •'111.Clldin. ICr pcrmlt\lda a n!ICOll\J)()lll\i.O dCS

"-1!' <Jl'lhlns l'<'li;:iOSãi:; com C!ICJm<!U to n11clo1111J, 
O SR. EtU~) Ol1>1.ui1-:0:r8. l>cpui:l.do~. 3 ,.l~to C1.11110 ell11.~ .-ao bmzilelru <'°'41o itua. 

n:U, ~rom ~·~:>ni> 1::s;iccta.~. já n.w 111,r.i l!:'l•i- orl;rem. •rim d~ quQ puclct'M!m ~ perpetuar. 
ritu:1ót. mM muh,rinl!~. t)n~ ;i, ii:~tnr:" hn- c11mo usulrulr ~uà btn~. <>m vez dtt, por 
1~,irt:~ !?''r ~ntra.biu1do, n:iQ ~l!I •10 outnu; lll•lrl<! •lil!i ultirnos Irodc1>, Ml$$U"em IÍ Repu· 
IJUt' :L l:'.'nlll."\ Sú <'XJIOrlA p:ir:i. o !Jro.zil. ~ Ml{'o., · ..-
!'<'~!'cito elo que ~J·~ mlst.-:r 1lrmo.r <:oncor· Poi!I bem. Sr:i.. Doputatlo~. quando """""la. 
tlntn. ~ 1 .-~· 

Tinhiimi:o!l com :1 :h11m St! intl'rl'Sm,, m11ito quo :i. i;olno;:to' e\'l~t ser enc:uninhll.d:1., g~ 
1 :°L 1 ~lól \'ont.'l•lc ..to P.'lpa. ,;oi ir.í t.a• la pelo DO$SO 

gra\'<!'1 n. cstu• :w. qmtn<fu C> Corii.'1'cs::1i) cl't!Oll .imho.i:...ador. scitundv uma otttm. de~ cor· 
umit h::z;1~;io uo \'atícnlll), De,·ía ter o cunho · • · 
•lr uma !.'mb:iixa.J:i. a mis~ilv dó meu :i.mí:!o 0 l"lllllCS tle opmhw. surgiu uma tcrccii·a., qao 
Sr. B:td:trô. mas uiio '11.1 mitli»tro 1:~ta.ci•ma~ é ··~candalo~o.. Não lm mc1.cs quo se a.l'ma.r:im na. Eu-
J'[o P~L'llUfC o Pnpa. rop:t .!lyndic:tto~ :itlm de ntlquerirC!m dolo-

0 S1i. Fs1me11~,\ Pu~E$-Em.todo o ca~o e ,amentc os bens dos conventos no Brazil, 
urn:i em !.J3ixm!•i. rc·oom11ondo n~ ord,;ns qu:isi cxtinctas com 

O si,. Etuco Co•~r.110-Que íntcrc.s,;,._,s eram pessoal esmingeiro, de :>arte que j{~mn.is re
c~te;; quo pcndi.1rn, llãu ·~ii:o de 11 m:1 con- wrtam á Republica. os bens dos conventos 
conlata. ma• tfa boa. intelligencir~ de s. San- e11trcç.-ucs a uma cor.ia de e~peculudores vin-
tidade par:L fücílit:l.l' a. solução ? dos de toda a parte do mundo. (Apoiados.) 

O sr~. FEt:REHU Pmr:s-l'or essa. occasíão O S1~. Em;.\nr>o RA~1os - Est..1. questão rlas 
tra.ta.va-sc justámente de regula.ri1,ar o ('asa- ordens mon;I...;tical> <L que V. Ex:. se refere 
mllnto civil no Brar.il. está jt~ rcsol\"id:i. por leis do imperio. 

Kii.o e pc1·míttida. a. renov,1çiio d:i.s ordens 
O Sn. Emco Coi::LHo - V· Ex. est't ~nga- rnona.stícas e esta.belece a l'CYersão dos bens 

n01clo. par;~ os Estado~. 
o Si{. FEIUtF.IRA PlRES-Parece·me que foi o si~. ERlCO CoET.Úo - o <l'1gno represen· 

esta uma das 1'3.7.ües. · r.ant.e da, Bahia. meu ;i.migo o Sr. Eduardo 
O SR. Emca· CoELno-0 motivo ftii outro: Rnmos. ol~ecta. que esm questão já e:tii. resol· 

para. encaminhar que.>tüe.s levanta.dtJ.ô a. re- vitla do pleno direito. 
speito ela: reven~i'io rios bens das or11ens ma- o Sn. EPvA1iDo RA~Ios _ Esta,-a. no im
mi.sti cas i Republica, :por morte. dos ultimas perio. 
frlldes. 

I • .. +. O Srr .. Emco CoELilO - Estartl. na Repu-
0 SR .. FERREIRA PlRES - S•O J a. es ... wa de- bliaa. ? 

cidido. Esses !iens pa~sari:i.m ao ,Ureit1J com· A rluvida. surgiu depois que o Congre;:so 
mum · · . v••tti11 :t. lei de ,,1·g,inizo.ção d~s cot·por~ições 

o s~:. Em<:v Cofü.llí} - Não l'~U\':t, .11'.'Ul ri1Jig-io~;LS, ua. qual t'oi proponente o meu 
aindci. estú <leci1lido. comú W•U pr<J\';,c tt nm ig<J sr. lll'L•Jarú. 
V. lb... E' :e !<.J i • \(1 1 r'1 ll e ~e tem bro de 1893 · cujo 

O mofü·o que lev-ou o Cong1:es~o i\';u.:ioa;tl i•rt . I" ü. · ~'oncobido nestes termos; «As 
~ crear a legação junto do Pa.pu. J'i>i li resveitl) :L~~Ul'Ítu;üc~ 'JUI} Sli funual'em p:im 1im religiO' 

·. Co.i;:3ra .. v .. l\' 7 
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so. ml)r3.l, scie.ntitfo,,, :wtistico, ou de me;>o 
<li \-C!'timento. po ler:ic wtqueril' p1~rS·J11<l.!í
d::t.J.ejnridic.'I., i11screvenclo o contrac:o ~IJ~i:.il 
no i·egistro civil d:\ circum~cripç1o <~m que 
ti.-crem a sua :<ede.» 

Pois. bem, Sr:;. Dep11t:vlos ; :i Constitni;;:ln 
.ela Republica prc"'citu:~ que a. .l<~i n:"to to:i1n 
eITeito re~c·oitcti 1·0. 

.. · Entretn.ut.O. run hldO nc<te :i.rtigo oht l<'i olu 
1803, prct1m•le-~n 11ue :1. prct·!XLO tl11 rcur~ii· 
ni1.açâo das or.!cns moml.S~ic;i.;:. com Jl1•;:.su:d 
e.~tranho n noss;i n~do11:1lí1l:idt,, :;;e 111 utla t' 
direito adqucri•lo imla P"~ 1:l Jurt•Hc:i 1ln 
Nação a<Jil lKln~ do~ e<>:l\'cnto~ que· ,Jc\·c111 re
vorter ã 1l1:pulili~l 1~•r mo1·lo.: üoo 11ttiü10~ 
CraJes. 

O s:~. $f:ti1il•ttt.1.o 1'01rn~:\ - Eu ~,; f'ntr.1 
cm dll\"i1là :fl 110 r.•;t:m1•a ;ict1ml .1.~ ••·; :•r'L· 
1,-:i.o oomp\M.3., i\1:1 ~\,•r t<>m1ior:ll " etip:r1· 
tu:d, pô<li>·!!O lm11llllir o 11•:\·1dadv. 

o $1~. J.:111c.• C.1ic1.11n - \'. F.x. 1-.~nt1xit}n:i 
con!oi·mo uma 1\as corNntl~ de opin!t .. ~ a. 
qua n.Hucll hn mtnut<..-..i. 

Honrn ~<'j:I. (l!itil. ao '~O\'•!rll() dv Sr. J>ru
•lonte de )1<1rae:c. •1ua h:i. •l\JU~ ar:n::>• m:m lou 
diu~r .-obro n. qucst:.lo o Prueurn,h•r Gcr:i.I <lti. 
Republie."l a 1~p<'lt•• •le um .1.~~~!'i~~ syudi· 
ca.r.os e~t.mm:ciro.~. qm~ "'~ 111·1·p:ir;1r:1m p;u·a 
roubo.r o~ t..cu" olas o:'llcm,; ~li;."iniru.s cm um 
E~t.1do do norcc da. Rcputitil!ll.. 

Hii dou,; aono;, r1uc i>t'.l foi. e :i. justiçt fe
dt.!t'\\l:tinda não ,[.,,u cumprilmmT.IJ ao 1lcspa
cho J.., honl'ILdo Sr. Prudenw do ).?urac-s. 

Tinh:i.mos a. e~pcrnnça <le quo o P;1p:i. i11-
nuis!e. in"aças ás ;olicit:l•;õe:; 1to meu <Ltui~•i \) 
Sr. Brul:i.rõ. no sentido de se reso!\·er a 11cn
den:;n.. de confcwmill:~tle com u 1rn1 Jl!s~:Ls co!'
r.:ntes <!e opinião. ou permittir novkí:i.cfo <lc 
bra.iilciros alim de :>e p.:rpetuai·cm as orc!en~ 
monasticas. ou na 11ypotht'se coutraria. e p·.01· 
me>rto dos ra1·os frades ex.istentes revN·te1·rm 
â Rcpu IJ!ica, simit• às di•1cese~ no Brar.il, 
como é opinião !lo nos;;o milli-tro junto :\. 
Santa Se!. 

O Srt. FE1:ttEll~.\ Pm.Es-:\o rcgimcn actual 
as co1· por:ições religiosas go><~m das l"<~g:l! ias 
da.s socíeda:ies anonyrnil.:'. 

O si~. Eou.~Roo R.u~os - Só h:ixht nm ne
rigo: e o po!ler cívil icn;ior comli~·ve~ it con
stitui~:ão dil:l socieda11es religiosa~. no s-·ntido 
de serem nacioni'Les ou e~trangeit'fl.s, e isto 
no i·egirncn dr~ scparaçtio 1la Jgreia e do 
E;tado. 

O Sa. ERrcO Cor.u10-:.\las o. RcpubEca niio 
<leve atirir mão do seu c!ireit•; aos ben~ dos 
convento~, ã. medida que se ex.tin~un·crn a.:; 
ortlen~ .•• 

O Sn.... Et>V.\.l~DO fC\.~HJ.;, - .:\. ~n_ccr.'S"-Í'iú tt··.s 
as;:;oci~<;,~e;:; <: re~u[a,1. u. pu1· dír~ito dvil {~ n•io 
1.or lei~ CSJ..lu~w.es. 

·O Si:.- Eiaw C»m.Hn - E :t legisla.çfio de 
uül.o rnürt:i. e·~ qu~ regula a rnatt~I'ia. dL~ d1n!ito 
;td•1t1ic'iJo pela p~s~u:du1·1uíca da lia~c:l, ,1 ~uiti·s 
.!e pt·o1rw:g;1d;; a. i..:ons1 ituiç:io •'a Rc"U· 
!Jlica. 

Pl'IW\!n os Sr~. Dr.pnintlos que t! um .. ba
g:\t.elln o,- bens dos cun \'entos? 

(1 i'l~. FEt:1n:nu Pm~:s - Ab,;olutmnentc 
nii.·) p.,.:so catculii:-. 

O $1:. E1:tco C·•~:utu - Nn.d:.t. ruonos r!e oi· 
te:1t:i mH c"uto:\: 

O Si:. El•ll.\l:t><' R.nto!:-1'n.l\'QZ mni$. 

o ~1~. l·:i~lc• ~ Cn1·:1.n" - Ci nj11•111e :\1l (';1lcu lo 
.10 :::r. H:ulill";,, cnmu ~·~ ili no :<t'U ti1·ro 
.1 /11,~•'.l'' l•'J /1,-,,;,'l tlrf1•llrt~E· t) /1t1}H•tb1 e• .,/,.r
r4:n:,• •' R~.1.1tl,li1·11. a. p-•;.:. 11"";, 

OS;;. ~•:m:i-:11~:1.tJ• C.11:1:~:\- Fez o ul<~nh> 
cm l'r:1 U""IJ:ot. :••• C.\llllJiO tlc :!i'. 

t:u ~1:. 111-:1•rr.\I•• - lkljé eç1·c.:~ 1lc ~nt<> ,, 
\'iU~t! Hill ~'VUl(l:>, 

O:-'::. 1':1:1r:'' t',,~:1.1i.1 - ~m•h•)"t\S, :\ mi~•fio 
<lu sr. f!.1. j;1,;o ... tnt!tl P"·~.r.:ido ami~v. :l q 111.'lll 
~i·iliutu hu1uc11:i.1r1•n=- C'Qmo c:1\·:dh1•i1•11 o ci
ll:\'l!ou p~~' irn ....... ·~ esru:~·~ tl11 s. l':x. n:l 
l";::";•i11 junto à St1:1 S:Ut! i•l;11lo lliÍ•1 t~·m 
~urudo 1'C.Sulr;uh> :1i::um. .\ l'L'!l]ICIU.i ,i.,,
hen:; .10~ e •ll\·cnt.1_.,. o Par~• fe7. <~0111pr"11enol1•1· 
ª'' :o;r, H:1.·l....:-t .. l'h:11110 :L :i.t1 .. •:u;;i11 olá CLlllat·:~ 
p:L~~L ei:r;i (lt<cl;1~;1•:•i11. que a. ~u.i ~:111tid:i1h~ 
niiu pn•li:i inHuir cllk:1:t.?1umt.fl •ulircas 11:•,Jcu~ 
rnon:\.Stic:t..;.:4 u.JkU:~~ :LCoaM~Iha.l·;~, 11~-f..~ ca.
r.icia (• 1';1[):L 1!e :LULurit.1:1.1le p:m1 t.leci•.lir :1 
qnest.!.o. 

O S1~. F~:i:i:t::m.\ l'nn::> - F:iUou mu1tv 
con·cct:i.mcuto. 

o St:. ERIC1J f.ut::l.i!O - Ahi tem ~. Ex. :1 
confi:·m:i•~';lo c:tteJ11.t:·k;1 'ie fJ.Ue o Pap:L t:uHo 
n;ío ó p·.•kt• tc1npot•a.l !'•>lw1~u10 q1rn.nto G cc1·to 
que de11t1·0 1!;1 eo11f1~L!'i:t. c;iLhulic ... ap<>Stol.1.:.1 
1·omn 11:1 n:i1:i 1.'x:e1-.:c<tL!lol'id:ttle sourc as u:·dens 
rnoua.;;ticas. 

VuZ!'.õ - }lníto OO!D. muito bem. 
ó S:~. F.r:;1:i:r-:11:\ l'u:i-::; - V. Ex:. tl1\>. u111;:i. 

conci 11;:io c1 ue !l:-to esC•t contida n:tS p1·c· 
mi~sas. 

O StL S;mzi;:Di>Lw Corm1h. - Esta. situu~~i.(1 
e uma rcalid:.ide. porque. o~ prop1•ios bi~pos 
nãv teem a u1A.•1·id<1.dc ~o!Jre as ord.en::1 mom~~· 
ticas. 

O Sr-. Ei:rco CoEL110-0 P<\J;>a n::to tem so
berania, nem mesrn0 no ci:·cuto da suu igreja, 
l: essa u. conctu:;ii.o a qw: que!'ia cl1cgat'. 

O Srt. }L\r •. \Ql'IA::i GvXçAr.n:s - ?i'em espi
ri~_rw.! '~ 

o StL Eiuco COEUIO-P•lfü concluir. clir·ci 
qi:c ·~ ltepublic<<. não pu1lc pr·.1hi~il' u 'rwvi-
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. 
ci;i.<lo nas ordcn::• mona:;iica..~, ent.retanto pela.] Lcon, .Joii•l Lui;>;, ·Antonio Zacbarlas, llfatto. 
morb das fr·n.•le~ oxist<>ntF~ nn. ·~:itc. da. [!.1'0· ?>1adm<to. Oli ·;eit·;t. flr.q::i., Xavier do 'hlHe, 
mulg:1r;5o ·fo. Coustit11i1;ii,c1 Fr.tlN>:~l os li~M Lt~n.:io Corri!a, Guíl10~1. \'ictorino 1\fonteiro 
<!os .:1m,·cnto~ .jp,·rni :·~v;·rtcr ú ;;ação. ''iNtu e A%e1•cllo So<lrc. 
COinO fora.r:1 Jr~'n1~n . .; d!;"' ~r,'.ti!n _cm ~C!!"! U)O pnr 
hrazilci:'os nc~sa. ilHcn•ã.o p:i.1.r1otic:L alen1 dt~ 
ioetigi~n.. e n.µ.e1-açüo :i.1,tua1:no1n n. 'l'indmn'll. 
pórlc infrillitir ::i. •-oritad~ dms mo:·tos o cnu~:i
;!l'tld:t. orn lei. ton fl11·me a qu:~l n..; 01··i~u::; mo· 
n:isti~:~~ s~ \\ •l:l<.~n w1h·<~ rt1 m no Hta.7.il • 

Tm-mino. 1'0;.-.i.n1lo qu~ 11fü1 v('j:' :~ C:un:tr:i 
tio..~ Drput:i1k~. ne~:<:I. c;1m11anho.. qU:e movo 
~ntr:t. n. fo:rn•.~io jnntn :'t S:int:~ s.~. ti meno1· 
1lr.inon~tra'"iio •lc ho~t illdai\e, de llcsc•msldcr11-
\'lio. de rl~:o;rea11ci to 1\ p1"14l." •lo m••U :uni;.ro 
:Sr. lWL'l.rú. qu,,. 11:to ohs1:mt.c os ~eus t:\lt"nW 
"'l?:'r.il'I:·>:< pntr1utl<Xnt, 1w.Jl\ tl!'m ~-on~c;:11itl•> d:i. 
~1nt1 ,:.;.~. 

< l :óiu. :'11.\f.,\Ql'.l.\S Oo~~·At,n:--E!fo mc.~mo 
l\U4!1:" :l l!Xtinô;:iu •':I. le;:a1:iio. 

o 81t. l·:me.:l C<>KIJ10- Supprh11Mo. :\ l~· 
~i.\• no \'Mtciim>. Í•to:O vot<JS i1.111eeros :illtn •lo 
<fUC o Gonm10 do :-;r. Prudcntu •!e Mor.t('>I 
cult<•1uc it•.:011~it1(}llW o meu :imi::o Sr. fj:).
(\:1r<> em k.:w;i10 onde Jl')s....::~ pl'C~Ln.r 011 :.er
Vi\'tlS •111" ~io •lo •·:tP'•r;ir Jc s11:t." raros <tpta· 
diN!S. (.lfvifo &cm. milito /Jci.1, O or<1dtH' l c1wt
ptímc11tnd<>.) 

Comparecem m:i.i:; o~ S1•. Sil~t·:·io N<!ry. 
CP.rios M:lri:o!lino. Amorim Fi;.:1t<'ii·:i.. All.u
<llll!rqtm l:iN°1·iC1. P1~tlrn Cla,rl!\out ... \u::ust;;. 
~h.>Ut{!?Jt';.(l'U, ~u:·.:e1l • ·ll<1 Cursí::.i.. l:rLam1 S«:i
to,, (; ue. a.: !J:L ~fou 1-ãu. Pc<lt'u fü•~;.:es. T!:vt:lilt. 
A<'Cioly. ,]t 1,'1l) LOt>•·!':, Ft~llldS<·l> S:l. Trmdat!, •• 
('oufhu Li ·lM:l. A1run·n Ccst;1. C11elhC1 Cintr:L. 
.João> icim. ~!;duriui:i..~ Goc1;"h"•'S. :-;:1:·tm~ .Ju
niOt'. C{•I fü,t:u U;\ r\1Mcca. ?.li>rni1·::i. A1YC<. 
Miguel p .. rn;unbw:o. A1:i:t'lo l:'\<'tl•. Al'lhm· 
Pci1xoto. ?\(~iv:i. Ca~tro l{('bf-llcl. ,\rbtit~<~ de 
Quecro1.. !'<!Ul:i. Gui lll:l!'~e~. y,..l.::!ll(' 1!c Alm:u. 
A1h!bet!o) Gui m:l.J·:"íe:>. Eduanlo Ramos. ;\l:lr
co1Jno f.Tour·a. Gal<füio Lo1et• .. T~·rq lta<o \to
rei t'U. l!C!l ~u i:t de ~:·,_ Alc!mlo Guauub\\r;i.. 
Tirnot\lco .~n. Ço.>t:t. Bd1;;:ario do :-uuza. Síh·a 
Castro. Er·:1esr.o l{1•:i.rili1•. Juliu S;rnw:;. Ber
n:;.rdes D!as. Urbano l\!:i.rc,1ndt5. Puulino ue 
Souza. .Junior, ::vJ:i.y:i·ink. Fel'rcir;1 Pire~. Tol!e~ 
de lllene7.cs, Anbar Tones., Lam:inine, 
Adalpho Gordo. Fraocísco Gl1c;et·10. Atrrcrlu 
E!Hs, Rodolpho l>li.randa. l:t·kmo d(; Gou\'~tl, 
• '\lves 1le C;i.:;tro, Luiz Atlolpho, Alcnc;it 0u[
mar:les. 6t»t7.l!ía d;i. Luz. Lume11 l1•• Lins. 
L:turo Miil!ei·. I>i!Jr;; Fc1'l·eii'a. F1·t111cw:o 
Alenc;lstr·ó e G:tr:ipo~ Cartier. 

Deixam Je <:••m[Jtl1:ecc:l' <·0111 c:1u~a i.::irtki· 
;,ada ns Srô. C;:!'!o" d" t'L•Y<ltS. Lui,; IJumíu· 
~U9$._ ~[fi~·cus d~~ Araujq. Tu1'J'f-:3 Pt1rt.11_:!td. 
Jo~ê M;u·hnu. !Ic1·cul:~r.~· B<lllt;eír·a. Eu.;:Jide~ 
Mal La, ;Hnp!iilophio. Jci'to,Dan!H~ Filho,):;,. 
viel' \la. Siln:it'1., Lt:ut:t:! · Lrn c·ti, Pow:e \\e: 

E sem caus:i. os Srs. M:1 tt:i. Bilcella.t", Anisi() 
d~ Aureu, Elias ;\fartins. Pertiirn de Lyra, 
l!nrbr>S:L Lima.João d~ Siqueira,J:lymo Vilfas· 
fl11as. l.o!O \"i<!ildu Filgu<)ir:L!l, R0<lri:;ues Lima.. 
J,.r .. uymo ~fontciN. irineu l\1a.chado. Felippe 
c.~r.lo..~. Ah·&l d"' Jlrito. A~osUnbo Vidnl. 
Cutnp,.linn, La.mounii:r G0ciofreclo. ,\u;tusto 
C!c1mmti11u, P:l.du:i. l'i.1~i1:11d(), (ô;"eao Cll.r
\';"ha.1. ürnn:l.d••iro Ouimru--J:Cll, COsta Junior. 
Hcr11101a•;.:ildu elo !\loru.ua. Car:u;ciolo. Pflaio 
Ou:t<tQ. ~fa.tth1,1 Cos10i e l!lvnd.n-i;L tor~. 

O ~r. fl'cuaJlno d•~ ~u:t'.tt .Ju· 
nior-r~lntor dr.i pnrecer quo so discuto 
nn.1ly~ AA \"llrlá.<J mn~n•IM 1tpreso11tad:tB ao 
pl'()jcct<') .1~ o~mcnto parn. o Mlni,.tarlo das 
t~~lu\'l"l<'S t-:xtetiore.t;, e dercndc o parecer da 
Commi~o cJo Orç~u1wnto. 

Trntn '11111 . mo.hfi<'n.ç."o<ll! pr<>post.:1s pelo 
::r.C.~lhoCintrn. :·1~ vrrh,ts rcJ;J.ti~asa ajudas 
•lo cu~to. c11111mi:;~í~s de Ihnitcs.tl'ilnsterenciu. 
do V<"'Soa.1 dn S1,cret:i.ri:i. •lo Interior o 1usti~ 
\~lr" a tlo E:(tcrior. rcvisiio da ta.\Jella. dos 
trn olrimen tos consulares e ~11 ppr<>ssão de Jc
~a~~k>i: l• consul:i.do,;. 

l~\'tcro·Stl ;i. ~u pprcs~iio proposta. t1a le;;aç.V.o 
ju1110 il :'ant:L Se!. 

ll~is:L <l!! l.:i.tlo os pontos d~ >"ista. systema.
ticH~. 

.1 t'ommi~.<5o encarou o nssumpto 8ob o 
pnnro ·n \';Sl:1. pnlit1co e:-.:clu~ivamente. e at
t.:11<1<:'111:n ;·~~ m:. is t'und;idns Cl.lll~iciel'nções de 
<~L>n\'C11wnci:i .. ~obre u. persor1a.litladc juridica 
i11r.~:'11tlc:vnat do i:;urnmo Pontitice ir1voca a 
opmliio <~os l)1tbl.ci;<.:~;;; cml:or:i. se discuta 
S\)l>!'•• ate on:\, \'ae a.jurit«Jicção no Vaticano. 
é certo que quanto ao Pnpa todos reconhecem 
ittie níi.o c~ta el !e sujeito ao impcrium nem a. 
jm·isdictio <~n It;ilin. ; tem todas :i;; prerog:t
rirn.• o Jwnt•as soberanus ; é pelo proprio di
reito italiano inviohvel e sagi~tdo. 

Quan' •à lei c.le ga:ranti:J.s, nãoencel'ra.prin
cipio' de direito plllJl:co interno ifali(l.llO ; 
c~t5.o lieoje O$S1'US princípios incorporados ao 
dírl?ito intêr·nacío!1;iJ. Cita nes te sentido a 
opinião de Brupi!s, um dos mais $eguído$ pu· 
biiíJbtas que se cccupam da materia . 

)fois autorim•h ainda e L1e maior peso no 
tlí1·eito internacional e ;1. opinião t.ie um:i. 
;;rttn•l1.1 nuçfü;-:t F1anc,:;1. O ~r. Spuller. o 
republicu.iio tr·a.rlicitn i:d . . cumpi.inbt>h·o de 
Gambetta. e um ú:,~ ul~i:ncs r<-pn:~cnt.a.ntC$ 
i.h :sm• pc.I itica., pr·1.i1::1Jcm,·a :i cStt> rcc 
s1•::itu r:~ c1rn;1m1.lo.1:-; De11matlu.~. 11a :s~~~fio de 
N .de uczcmh!'o de 188:( i1ot:tvei$ pttlavr·t'-~. 

l'l'<' num·.i::-.•a·as cm iwme Je ·uma co!J\n1if;
~ãll t~O 01\·ameaw ;,i <Jl!e pertellciaw us lw-
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mens mais n ~ taveis da França republicana, 
como Sadi-' arnot, Casimir Perier, Felix 
Faure e ou r,Js. 

riencias do Governo ; são o pensamento de 
quem acabava de decretar a separação da 
Igreja e do Estado, mas queria evitar o que 
nella podia haver de funesto, queria, evitar o 
que em outros tempos suppuzera ser um dos 
seus desdobramentos necessaric.s . 

Assim, pois, conclue o . orador, as opiniões 
mais abalizaclas como as razões mais conclu
dentes acham-se ao lado dos que sustentam a 
conveniencia de manter a legação brazileira 
junto á Santa Sé. (Muito bem; muito bem. O 
orador e comprimentado.) 

Dizia, em relação a uma emenda, que pro· 
punha a suppressão da legação junto á Santa 
Sé, que a França, tendo uma concordata com a 
Igreja, não podia prescindir de um represen
tante diplomatico e, ainda mais, que, quando 
fosse denunciada essa concordata, quando 
fosse decretada francamente a completa se
paração da Igreja e do Estado, continuaria a 
sustentar que grandes interesses de ordem 
social e política continuariam a exigir a 
presença de um embaixador francez no Va· O §r. Coelho Cintra-Sr. Presi
ticano. No mesmo discurso, declarou o dente,sejam minhas primeiras palavras diri
mesmo estadista. que a lei de garantias de gidas ao honrado Deputado que me precedeu 
13 de maio de 1871 tinha sido teita com a na tribuna, como uma Justa homenagem de 
acquiescencia das demais nações , interessadas reconhecimento á gentileza com que S. Ex. 
na questão romana, e tem sido sempre con· distmguiu-me, escolhendo para thema de seu 
siderada pela França como uma estipulação discurso as ligeiras observações que fiz em 
internacional. relação ao orçamento do Exterior. 

O Er. Paulo de Cassagnac interpellou im- S. Ex., neixando de parte orações nota.bi-
mediatamente o presidente do conselho e mi- lissimas pela fórmaede ensinamentos profun
nistro dos estrangeiros si conc,.,rdava com as dos dos amestrados oradores que me prece
declarações feitas pelo r elator da commissão deram, e que trataram de questões gravis
de orçamento e teve, de modo inequívoco, a simas que interessam a administração da 
resposta affirmativa. O presidente do con- pasta das Relações Exteriores, deu preferen
selho e ministro dos estrangeiros chamava-se eia ás despretenciosas observações que tive a 
Jules Ferry. homa de di rigir á Camara, e para finalizar 

O orador refere-se á decretação da separação seu discurso fez rnferencias á importante 
da Igreja do Estado; fel-a o Governo Provi- questão da Santa Sé,que aqui foi habilmente 
sorio em 7 de janeiro de 1890. O Sr. Barbosa debatida pelos priucipaes oradores da Ca
Lima disse bontem que o Governo Provisorio mara. 
tirou e decretou todas as consequencias logi- O honrado Deputado, com o talento e bri
cas desse acto, especificando varias, por ex- lhantismo da palavra que todos nós lhe reco
emplo, a extincção da cadeira de direito ec- nhecemos, procurou demonstrar que as ob~,er
clesiastico nas faculdades jurídicas da Repu· vações que eu havia feito á Camara careciam 
blica . Mas o orador pergunta: o Governo ele fundamento e que, longe de estar S. Ex. 
Provisorio supprimiu a legação da Santa Sé ? em desaccordo com o Governo, ao contrario, 
Não. Pois si foi tão longe, que até as cadei- o seu succinto parecer sobre as emendas do 
ras de direito ecclesiastico não continuaram, µrojecto em discussão mostrava que havia a 
como não aboliu a legação em Roma ? E no mais perfeita harmonia de idéas entre S.Ex. 
Governo Provisorio havia os mais geuuinos e e o Poder Executivo. 
preclaros representantes da idéa republicana, Não posso acreditar, Sr. Presidente, que 
especialmente Quintino Bocayuva, Campos tal seja o pensamento do honrado Deputado, 
Salles, Ruy Barbosa e Cesario Alvim. O ora- desde que vejo traduzidas em actos medidas 
dor cita um artigo do Sr. Ruy, na im- . que importam em desconfiança a esse mesmo 
prensa desta Capital, datado de 3de junho de Poder Executivo. 
1893, em que combate a suppressão da lega- · S. Ex. adíluziu, como argumento que no 
ção no Vaticano e diz que. boje mais do que seu sentir impedia a acceitação rla emenda 
nunca, ella é necessaria. que tive a honra de apresentar com o meu 

O Sr. Barbosa Lima citou hontem palavras illustre amigo, o Sr. Timotbeo da Costa, 
do mesmo illustre publicista no seu livro iu- o facto de tratar-se de verbas destinadas a 
titulado O Papa e o Concilio. Mas é preciso ajudas de custo e ácommissão de limites,por
bem ponderar as circumstancias e não negar que a essas verbas não póde o Poder Ex-
justiça ao escripto. ecutivo abrir credito supplementar. 

Esta era a opinião do pamphletista, do Ora, bem se vê que S. Ex. adeantou na 
escriptor quesustentavaa separação da Igreja sua propria oração as observações que me 
e do Estado, que pugnava por ella ardente- cabiam fazer a respeito da exequibili
mente, e era absoluto nas suas consequencias. dade das medidas que tinham seu natural 

As palavras de 1893 são a opinião dti esta- corollario na autorização a conceder ao Poder 
dista, leccionado pefas lições e pelas expe- Executivo, para abrir creditas aess as verba* 
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de natureza toda eventual. Era, bem sei, uma 
medida de confiança, como fôra anterior
mente concedida a outros secretarios. 

Assim é que sómente no orçamento vigente 
figura apenas no Ministerio do Exterior a 
faculdade de abrir creditas para a verba
Extraordinarios no Exterior. 

Estando o orçamento em confecção, e sendo 
S. Ex. um dos mais distinctos membros da 
maioria que apoiam o Governo e relator do 
projecto em discussão, nada mais equitativo 
do que as verbas na tabella orçamentaria 

. que outorga ao Poder Executivo a faculdade 
de abrir credito para essas rubricas. 

O argumento de S. Ex. não procede.quando 
diz que desrle que a Gamara conceder ao 
Gover no a faculdade de abrir creditas a essas 
verbas, todas ellas serão excedidas como suc
cedeu com os anteriores governos ; e não 
procerle, Sr. Presidente, porque, quer no 
anno de 1891, qw~r no de 1892, ou no de 
1893, o Gov-?rno teve necessidade de enviar 
miniê-.tros exLaor-lin:11•ios e varias commis
si'íes ao este ·;i1 g. rn, por força das circum
sta.ncia,s em que e:n.ão se achava o paiz,e não 
encontrou emb;L aç,,s nos orçamentos, que 
lhes w1n cerliam a necessaria autorização, nem 
diffkuldades no seu patriotismo, para abrir 
creditas suoplementares, de accordo com as 
deJerminações do Poner Legislativo. 

E ainda que não estives~e o Poder Ex
ecutivo. autorizado a ahrir esses creditos, era 
o caso daquellas merlidas inadiaveis, para as 
quaes devia fazel-o e vir perlir a esta Gamara 
um bill 11e indemnidade, pela patriotica jus
tificação de tal acto. 

Seria isto mais correcto do que o procedi
mento que tem tido o Governo do Sr. Dr. 
Prudente de Moraes, que nã.o se embaraça 
absolutamrnte, quer com o Congresso, quer 
com as determinações do orçamento, que lhe 
·vedam abrir taes creditas ou embaraçam pa
gamentos indevidos, em face de disposição 
expressa da Constituição; porque S. Ex. não 
póde ir ao Thesoaro e mandar pagar despe
zas extraordinarias, sem que para i~so esteja 
autorizado pelo Congresso Nacional. 

Para prova deste acerto ba:sta, citar, entre 
outros, o facto de haver S. Ex. mandado pa
gar aos officiaes de ma.rinha reformados pelos 
decretos de abril de 1893, quando essa ques
tão, sendo levada aos tribunaes, só havia sido 
julgada em favor de um general, pa.ra cujo pa
gamento se havia pedido credito ao Congresso; 
mas o honrado Sr. Presidente ela Republica 
não trepidou em claudicar, concentindo na 
transgressão da lei o que importa uma pre
varicação! acto tanto mais criminoso quanto 
S. Ex., excedendo todos os limites, mandou 
pagar a esses officiaes gratificações ele cam
panha! 

Isto prova, Sr. Presidente, que o honrado 
Sr. Presirlente da Republica tem um proce
dimento diverso de seu digno antecessor,que, 
lutando com gravíssimos embaraços e com 
difficuldades insuperaveis, manteve-se sem
pre, o mais possível, dentro da orbita traça
da pelo Poder Legislativo, sem jámais della 
se afastar, sinão urgido pelas graves cir
cumstancias em que se achou lutando com 
o maior movimento armado que tem tido o 
paiz. 

Mas, não obstante estar pelo proprio Con
gresso aut_orizado a tomar taes medidas, só 
dellas usou nos casos extremos. 

A Camara vae ver o que o Exmo. Sr. Mi
nistro da Marinha, na resposta dada a esta 
Camara, em 30 de outubro de 1893, nos in
formou. 

Disse S. Ex. no offlcio que aqui tenho que 
os officiaes reformados pelos decretos de 7 e 
12 de abril foram pagos antes de qualquer 
deliberação do Congresso! 

Diz S. Ex. 

«Minister-io Marinha - l" secção-N. 2.278 
- Capital Federal, 30 de novembro da 
1896-Sr. l 0 Secretario da Camara dos 
Deputados ~ Satisfazendo a solicitação 
constante de vosso offlcio n. 331, de 4 do cor· 
rente, tenho a honra de · transmittir-vos a 
inclusa relação dos offl.ciaes reformados pe
los decretos de 7 e 12 de abril de 1892, que 
posteriormente reverteram ao quadro activo, 
e pela qual se VERIFICA a importancia dos ven
cimentos q11e lhes foram abonados, e QUE CON· 
STA.RAM DE GRATIFICAÇÕES DE ADDIDO AO 
QUARTEL GENERAL, QUANTITATIVO PARA cria
do, 1/.'J de soldo, etapa e gratificações ESPE
CIAES DE CAMPANHA.-Deixaram de ser in
cluídos nessa relação o 1° tenente Bento José 
Mánso Sayão e o capitão de fragata Duarte 
Huet de Bacellar Pinto Guedes, por não te
rem recebido os supracitados vencimentos.
Saude e fraternidade-Manoel Jose Alves Bar
bosa.» 

Relação dos officiaes a que se refere o despa
cho exarado no officio desta secção n. 433, 
de 11 do corrente. 

Pagamentos feitos pelo Thesouro Fede
ral: . 
Contra-almirante José Marques 

Guimarães ................. . 
Contra·almirante Dionysio Ma-

nhães Barreto .•. : .......... . 
Contra-almirante Manoel R. da 

Cunha Couto .... .. ......... . 
Capitão-tenente José Gonçalves 

Leite .....•..............•.. 
1° tenente José Libanio Lamenba 

Lins de Souza •..••..•.•.•..• 

5:387$200 

2:581$367 

5:387$200 

4:070$849 

4:657$630 
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l • tenente João da. Sil rn. Re-
tumba ..................... . 
PelaPagariorio. d;1?vla'rinlm: 

Gonti:a·a.Ipirante Jc~c Marques 
Gn1ma.1·aes .............. ., ... 

Contl':i·almirante Dionysio Mn· 
n hães Barreto ..•.•.....•••.. 

Ca.pit.io·~nente José Gonc:1.l~es 
Leite.'. .................... . 

1° tenenV...T<lseLib:>nio 1..aml"n!1:i. 
Linsdc Sou1.n ............. .. 

Contm·almimutn ~l:inoel Ricn.r. 
do do. Cnnha. Couto ......... . 

Co.p!tiio t!e trn;.rn.t:i. ,10:10 Nc~pn-
muceno B:11nhu ............ . 

·---------·-----;...._-.. 
em consi•'e1:11i:;.iío. como <fü:,;c. i:t•a\·isstma.s 

60l$Glí qutlstlié'i'. l! l°'lrn-e C$S~.:< tign~·:\ u. qtie foi :1qui 
fe\"ilnt::da pelo meu distlndo r,rnígo o ~!'. 
'1.lciwlo Guanab:i.r;1. 

11 :";09$143 Hcfü·o-me .~ quost:lo 1tc limites cDm a. 
Goyarma France7.a. que~t:i.o ~t.;i. quo tem •1e 

1~:730$930 sei' t.rntada pelo nos~o (iovcr::o, e par;i on(ie 
! tem 1le ir ·urna mis~iio e:<pe.:t~l. :i!<!tn da corn-

11 :373$4021 mis:>:i.o dtl limites. que n:üuralmcnto ter:·~ 
~ui< vendm••ntos alloíl3•?os por t.11l \'Crlm., 

6G5$l l4 tlcsri,, que o Côn::res~o l':ttcntll!~' ho1n1ilog:-.r () 
tr:1t:1do qu~ (oi fúitu. 

12:710.~MO O Sz!. P;u:1.rx(' m: Sott.\ Jc:-.1.-.1t- i\ CtJlll• 
!" .-,~ ~3 "1mi•r;;i.oi-1ln toxµhir.t1,r1u: .~<'i•O!l' i! que ~crâ. 

~.::.'.:.:..~.:.: r1!1l:' a dclimir.1~10 . 
i7:~h$.'\'JI O ~1:. fM:1.11n Cs~rn.\ - :oii '~d<\ sitnf>ll'S 

!?"sc~1o•ll\ co1iin.dori.'I. ,1;1 )l:tri:th:l, IA oh> ••xplor~ciirl,oc:1H"<'rnuját~!l1 .. ,,m~1,ro ici)(l8Õ!l 
no'"cmbt<1 de Jw.l\'i-A111c1·i~o Otl'fM .lf.iri: t c""fare,•iin<'nto~ e-. m:us •lo 'I"'' i~~~ .. to•l:ui :ti! 
J1al'1'0~. ~ l>SCl'iptuio:irii,.-C<'lnr(•rt•. 1~;,.,,f,,/) iaf.,rm:lo;<"K·~ Jl'.'t'Ci!-:1!1 t~"r~ jlOllt•r ui:ir. 
J1<Jl't'Gd"# J/1111i;, :?- 1>..eriptumrlv-l'l"locbd<• )fa~ nrl"<.•·lirn. :\r. Pn.'l'i•!<'!>11!. •1111~. l)IJl'r o 
~ ~io. •> ~rlprnrurlu ~,z;1tu~ ;,.,,,...,,,. p.tlri<>llitm•' lh•:<tll. •·.1m1r.1 wn i:•,::•I. qun:- ,, 

rntrirr1!:1mo <I~ 'Jll" t1111t.'\~ p1~;\':•• l.t•lll •ln1!0 
Ora. Y. Ex. romprt•b('m\(• QU•'. •IC1'<le q11~<1 •• mr•U h1lllMVlo :un1::'(1 l"l•~l\Vir ,,, .. \A C.•m

Sr. ~[.!cm~ dl\ !te-publica. n:ln ~,. "lnlill• m1~~:1u. n 1rata.1loa qUI! mi' re!llri1 :r:i.o J~r.tr:i. 
~ oom 1\$ •'l'°'lkl~i~ld <!1111".&11 (' tcmni1111!ll!!" ,..,,. llppro,·ndo por •·1ttá ~t•n::::'t'ic.ol(.•, o q11~utlo 
d:i. noi.:s:>. Coni<tltuk~"· :tttl1ient<'l11i~ <h-:cp•1,11s uslm n:io o íc1m. o liO\'crnu nfü.1 tl'l'í:I ti!' cmm:i· 
J•Ublieiill. u m:tn<lit 11bon:1.r ct>m:i1.1.-ntault: r""" l"'J.nh:u··~ ainda nmn \'PZ 1H~t..111lfll,~;1 quc~tã ... 
p.inlf.4 •1ue e<>m)X1tem tll.°1mente a.•~• ntnci:l\'" \'li\ que o l1011r;idn $r, ['n•,l<!t•n:,. itn. R\'l•U· 
qu~ :.ervir:im ii causn. ~!a lhipublli:n. com :r11 bl11.'tl não tropltl<>u <'ln :i.tir.1r 11or !.i·rr:' tcwlr.14 
&rmMI nrl fQ:ÍO. ÍL<[Uetlé>' •lllt\ 110 ~lntn Q<!!O :'..il [OCUllM~~>l'ti de Jl,_tr;ott•mo elo ll•l"-•0 rli,:. 
d•:~l'rur.t.i.ram a ''i1fa. :li~ :tlf:'u11~ :mscnt·:'l' tin1~lo .:-.nrn~tro ~m Parir., 1• J., $CU illt:~lra.<!o 
dest'\ C:ipít:i.l. nem tm•!o ao ml'UllS nm p1m.~o nc-·.,c;,~r. 
de csr:rupu!os :int~ t:ir.,; di,..pr siç1';,,~. mi11 S. Ex. cnllhf>oo t'~!n 'JU~tiío e i>r.ll<> l>P.111 
S'lt'Ó. p.'l.ro, S. Ex. moti-ç<o dr.: mnli.'l.r..v:o ~ in- 1p1~ •• t .. ~de qu~ dltl fr>i l1·v~nt.'l1l:i f'!n P:wiz, 
suflkicnda l]e Y<·rbil.; t.lo ori::i.mcut•1 úo Ext<r tollo~ cs r~r.1r~os do gnv1>1'n') fra::irc.t foram 
rior. no S"nli-'o <IP. t1•.11.el-a pam o R:'ar.ll. nílm de 

PM'._ acudir ÍLs <l<ispez.'\S e.xtmordina.rias e ;i.qui lic111idnl-a c~rn o Go1."et·1zo. •le quem 
de naturez.'l inteirnmente e\·entu:il q11<> po,;- soppunlui.eomo se rlízí:i..p.,.ler atc:inçar "111i10 

s:i.m suri:-ir, come• são C."ta .. ~ de aj 11rl;~ de cu~to mai.< <lo 'J'(f! <lo •w~s:> mini>tn.? r·ucn:n·c11rrdo 
e comtnissiio de limite~. desde quo ~'"l \'•'l·li:i. lie;..~l\ nego~iac;;;o cm t>a.r1z.quesemo~trn.'\':1 •!e
limitada iwlo Con~1·es'o n:'io St1ii su!lícfonte. cit\ido a. não c1!1!er .i.fiso!uta.m<•ntt• no wrrcoo 
S. Ex. nbrh•i creditos? em que foi coll1>l'i\.<\a n. f']Urstão. f.:LI'<l :;:trnn-

E', pois. ma.is cou~e1tt:uicn couce1!er->e to;.:o tir-~e 11. iute~ri1lad<! do no>so tcni1orio. ~u,:;. 
na. fallelta e;.s;i. füculda•le. atim cfo e\'itnr-!'>e 1c11ttnrlo 1J 11o~c:o rlireito ~ubrc :.:on:i. territo· 
ta.es exces~os, ta.nto m:li~ qu:uito. Sr. P1·csl· ria! nossa. qu() nun:a :~te entiir> h:wi:i. sido 
dente, na \·erba. d istl'i buir?a ú cv1n mis;ão de cont•:stada. 
limites. S. E:.:. terâ. de ~ol•resrn.r. não füze111h> 
essas •1e.opezas, porque eH:is ~ó teriío lo;!nt' O Sr.. P.i..ur.i:-;o oi:.: Souz,\ .Tr;xroR-V. Ex:. 
depois que 0 CongrtJ,;so se ffi<ltlifost.ar soln·e tem n pro,iectn 11p•'esenta<lo pelo ministro 
a. conven<ão celebrada entre 0 Sr. Minbt.ro brnzi!eiro em Pariz? Si niio te:r:. não põde 

.. do Exterior e 0 govei·no fran~ez. tev1rntar est:i. accuEi(,'lio. 
Póde, pois, a verha ~er z·ed.uzicfa oomo pi·o· O Sn.. Cosr.rw Ci:>'TP..A- .s,. Presidente. 

wmos. restituindo-se ao Gove1·no a fo.~nldade v. Ex. deve ter conuecimento da 1liscussào 
que anteriormente tinha de recor-rer .'t Jev:1nta.da. ettt t'e doos rtr:w<les ara.'ios de pu_. 
taes cra.litos, nosca.sos extremos de u.rgent&; blicida1le destn. Capital, em iun do~ qun.es 
mü:>;ões diplomaticas. tran~uifo. evidentemente a opiuífto muito au-· 

Parece.no;; isso mais consenta.Mo com :is torizacl$. do digno Sr. ministro bra.r.ileirn em 
boas pratíeas.· P·1riz. o Sr. Piza, e S'•bc be.n1 que ~obt•e e3ta. 

O digno e illustrado relator da. C.H1un\$~ã0 questão, tão p:i.triotir::urnente tt-ata•fo. etn tn.i's 
, de Orçamento. que synthetiza. nesta Ca.mara :w:tigos que bem se podein chamar de m!.lni
, o pensamento do Governo, dei~ou d.e tomai· feslo do nosso einbabrn.do'\" em Pltríz. 
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Nesse documento se refere qUe o Sr. Ruy 
Barbosa, distincto Senador e um dos maiores 
luzeiros bahianos, no Congresso, que não póde 
ser suspeitado de opposição, em 24 de maio, 
em su: t celebre conferencia., «dizia ser mani
festo. pela correspondencia offecial, o desejo 
do governo francez e seu representante entre 
nós em concluir no Rio o accordo. » 

O Sr. Piza, sómente urgido pela insistencia, 
concordava em que esta ques1ão fosse aqui 
tratada, pelo de~ejo intenso . que tinha o go
verno francez de negociar no Rio, onde espe
rava obter cr ·nce~sões que a nos~a legação 
em Pariz não podia nem deveria jamais 
fazer. 

O honrado ministro representa nte do Brazil 
em Pariz procul'ou por todos os meios evitar 
que semelhante desastre occorresse para o 
nosso paiz; e assim · foi que com o honrado 
:-, r. de Rio Branco remetteu ao nosso Governo 
o esboço de um tratado, que havia sido em 
Pariz por elles confeccionado, pondo inteira
mente fóra de (Jualquer rl uvida ou questão 
terrenos que o proprio governo fra ncez reco
nhecia serem de propriedade exclusiva do 
Brazil. 

Ü SR. PAULINO DE SOUZA JUNIOR-V. Ex. 
tem este projecto ~ O Sr. Alcindo Gnanabara 
pediu que elle fosse enviado á Camara, e 
quando elle vier, sera occasião de discutil-o. 

o SR. COELHO CINTRA-E' justamente o 
que eu esperava de V. Ex .. patriota como é, 
que viesse tranquillizar o espirita publico, 
tão emocionado por esses artigos eoutras pu
blicações. e o de nós outros, que estamos real
mente aqprehensivos ante a possibilidade de 
uma nova especie de doação, tàlvez que o Go
verno do nosso paiz pretenda, inscientemente, 
faz•.r ao governo francez, cer'endo em uma 
questão, que nunca foi posta em rtuvida,e que 
vindo de lo~ga data teve um dos melhores 
r1efensores em um dos maiores de V. Ex., 
que com tanto brilhanfümo trataram desta 
questão. 

o FR. PAULINO DE SOUZA JUNIOR-Só dou 
explicações sobre o orçamen.to. Na occasião 
em que se discutir esta questão, hei de ex
ternar o meu modo de pensar. 

O SR. COELHO CINTRA-Já fiz ver a V. Ex. 
que, quando tão distinctos oradores haviam 
fürido essa questão de natureza gravissima, 
esperava ou vir a sua pala vra,que é a palavra 
do Governo, para tranquillizar-nos com 
aquelle mesmo criterio e circumspecção com 
que V.Ex. ha pouco acabou de declarar que, 
t endo ouvido o Governo e não tendo elle 
acceito as medidas que eram propostas, se 
limitara a não acceital ·as . 

o SR. p AULINO DE SOUZA JUNIOR dá um 
aparte. 

o SR; COELHO CINTRA-Ha pouco V. Ex. 
referiu -nos que, tendo ouvido o Sr. Ministro 
sobre esta questão, V. Ex. concordava com o 
que lhe fôra expendido. 

Por consequencia V. Ex. estava em perfeito 
accordo com o honrado Ministro, de quem 
podia haurir as informações convenientes no 
terreno diplomatico, afim de transmittil-as 
aos seus collegas que haviam tratado desta 
questão e pediam informações ao Governo, 
ii:ifomrnções que até agora infelizmente não 
cl iegaram á Camara. 

o SR. PAULINO DE SOUZA JUNIOR-EU tam
bem eo;tou ·esperando essas informações pe· 
didas pelo Sr. Alcindo Guanabara. Mas antes 
de chegar~m essas informações, nós não po
demos discutir esta questão do tratado. 

o SR. COELHO CINTRA-Nem por ora tal pre
tendo ; apenas pelo que está publicado quer 
na imprensa que apoia o Governo, quer em 
trabalhos feitos sob a direcção do proprio 
governo fra.ncez, estamos nós outros e V. Ex., 
com muito mais distincção, habilit:i,dos a 
julgar com alguma segurança e justiça esta 
questão. V. Ex. vae ver si tenbo ou não 
razão. 
. O Sr. Hannotaux conseguiu pelo tratado 
de 10 de abril o que, como ainda ha pouco 
disse, nenhum dos seus antecessores logrou 
conseguir; isto é, o governo francez conseguiu 
pôr em duvida a legitimidat1e de nosso rlireito 
sobre t erritorio nunca dantes contestado ! 

E chegada a noticia deste acto, que eu cha
marei-desastre diplomatico- á França, diz 
o Jornal do Commercio o seguinte : 

« Em França foi recebida com alegria a 
noticia da gra nde boa vontnde do Ministro 
brazileiro·, que entendeu dever acceder em 
concessões que .durante longos mezes foram 
negadas em Pariz. com patriotico assenti
mento do Chefe da Nação, o Sr. Presidente da 
Republica, pelos Srs. Rio Branco e Piza. 
nosso min istro. » 

O triumpho do Sr. Hannotaux, parece 
ter sido completo, pela exposição que esse 
ministro fez no seio do gabinete, em 19 de 
junho, como se vê do mesmo jornal. 

« Na reunião de Ministros reali zada no 
Elyseu, sob a presidencia do Sr. Felix Faure, 
o Sr. Hannotaux, Ministro do negocios estran
geiros da Republica Franceza., informou lon
gamente ao . conselho dos bons resultados 
obtidos para a França, depois de diversas 
negociações feitas com a China, com a Vene
zuela, e no J.Jrazil, relativamente ao terri
torio contestado. em que foram negociadores 
Pi.chon pela França e general Cerqueira pelo 
Brazil. » 

Entretanto, Sr. Presidente, não obstante 
toda a opposiÇao feita por esse distincto pa· 
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triota, o nosso governo,iulgou acertado mudar 1 novos agentes diploinatico> que tiverem de 
\lc o_piniii:o e, em 10 fle nb1•il, cl'lehra.va o tratar de&'a que~tii.o. 
neto,, qnc ha. pouco qualifiquei il~ nc's:tsr.re Si. pois. o crerlito votaclo nii.o for sufficiente 
intoi·nacional, e di~o-o pr:las conE~quenci:is na :rnsencia rfa.s Gamaras, o que tlmi. o !ron
que delle po1lcm advir. r:i.do ::;r. Pi·c~iclcer.e da Republica'? Proec
' O nc•s5o illuswc co!lega..o Sr. Akindo Gua- rle1~i. pelo modo qtrn ]t,~ pouco c:1~n:;ur<li, 

'n\\b:i.ra. lon á C:unara. o trabalho d» ~1·. Cou- abrindo croditCl~. pam os quaes niio til'er 
drMu.dele~·lo f::'n.ncez. en\·jaJo à explora•;fio n.utorizn.•::'io, ou deixar:'1 rio cumprir o que for 

· des.~ territorio. 1w;:oci:i1lo ·~ 
Nesse trabalho ,·crnos o <;ü;nint·~ : Scr.i. <'m t ,1do> e;~<;~ um:i. <liU:eul<lal.!c á nc~1o 

• _ . . :v!u:111istrnti,·:i, ([l!C 1!1•ixo 1í i\p1·Pdaçiio dll. 
cPorom (!"<.1hr1• :i qr!I'~!ªº '''? w1·r•it•~rr•l <'Ofl·, Cvm:ni<;-:i.ci. 

tcsu1.Jo\dontr11•'~!i•'·'<ilt'c•1to~ •l!plumH•OO~ 'JUf' ~l;t~. ,,._,,, tn~lllO cummiJ;~l'iO IM\OC\"), :\C• 
rop~ntam n...; pr1·t-m~~·1es cxtrc~:u:is •l 1 •~N''";e11t:~. :~ \INl»i'il.O 1le>i,;n, quest:io. o> i>e· 
Fr:u1c::i, e it J)O!li'<lhlli1ln.•lc .!e um :t•·<'oriJ .. hn g 11int~: 
um :i.by~o:..... d:· 1 ... 1111'\·icl('n~ 'JUI' o Urazi l IUW ll<"C('Í-

E' Jlilrt:\ll!O • ., 11roprinemi~~~ri11 ,J,; ::;w"rnn 1.:u;'1 J;1111:1iii•li"'~utir..omn•lli<'ll :11c·~ pnou-11.,·\JC':', 
tmn~z. ~1vJ.iJo :i. e-cplor:i~ '"""°~ u•rl'<'!ilo~. A ~imph·~:.rt1rnmç;ioo1Jkinl 1fo ll<.•l'S.l ct.n·cruo, 
q1wm :dllrm .• '111., ••ntr<' M flt'<'tl'n,,.,..~ ila. »ihr" ~·1m!lh:111h·~ r•·h·i111!ic1~,~. t"l'i:t c.1:n" 
Jo"l'IUl~ (•o dírei10 ilo llr:t7.'I hn um :Ih\'"'"º 1'1~"111, .. 1,. 1~".r-rw~ 1•111 mtío.; t~:-mo~ ~r:1. •:vm 

En!~t:i.nto. o n-1·••1.:i:i.lt>r 1!•"ilU• 1 r~c.1.111. 1) h11111•:-í11• 
:iqui 1..'('lm o M!1P.ntitn•~nto •lo Sr. P;-.-:d1•ntA' .. l mi_ m.i .'l1.'Wmtn0<l~:1(1 <1 ln<!lh•)I' ct•tc- 11111 
(L'\ Rt'puhllra, (ol 1\11\m •l:1.11uillo 'l•tl' ., ,.111 ,,._ "''m l•r·~~·•Mi, 
W[il ÍMUICQl (\ll('rb .• 1~rmhti11•ln q,ic• r.~1;.,~ • ~:. c.nil:wi:i.. •' Prt'fi~ 11•\'l\I' bem ~m n:int.'l 
contompla.dll, 4'11t~· o~ t1•rr•·:iu!" lit1::i1!jl()tl.(jll•· o 1,,•;11611,.,1 "" f.•"1" ·~,.._.,,..,,1rl.1, prrnci11io q1w, 
,fo..-ll\m Rr ;.ubmiltthlr" n n~h11r1 :n••rit.1, t ... r. 1!;1, Ar11t·rica, •! _1>or to.!:1 1~.1rl•·· l'cfl" u i-im 1•l r
rltorio do Hr:'l:tll mmtà p •!\to •'lll •lu~·lllil. :11~ ticii •>St;i •1Hl''41'1v. t<empr-1 ob~cu:·~ Jo~ pa.1%1:'.'I 
mesmo Jicl•.s l"'"Prlo~ n;.~ntcs .10 ;:••\'••l'll" ,fo contc~ta•IO•." 
Fr:lllÇ-\~ oomo \"V. EE:.;. \'iÍtl \'l'!'. o ~t:. P.\t'r.tX•• M: ~Ot'Z.\ Jl;Xlúlt di um 

O S1t. P.1.::r.1:->o 11:~; Sm:t.\ Jl.':'\WI• •hi. um apa1·tc. 
aparte. O ~!'.. Cotu1r• C1:-:T1~.\-A 1·t.-post;'l :lO •JU(~ 

o S1t. Cosi.no Ct:>:Tn,\- Pcrtl•OO·iao u uol,rc V. Ex. :wu.b;~ <le t!iwr esta no quo aueantc 
díz C..iu1lrt'n.11: Deputa.do ; estou insistindo no ponto. e·u 

quo 11.eb:i.va que V. Ex •• com aqne!li~ l!'en· 
tílez:i. que to•los nó.; o.1lrnirnma:;. i1•Jtlia coJrn 
:sua fluente pal11vra. nos ter trn11quilliiacfo. 
dando-no~. sobre o assumrito, :u1 meuo,; um:l 
meia pala;ra go'l"ernamentnl ::;obre tal 
questão. 

o SR.. PACLIXO PE Sot:z.\ Jux101t-Não me 
occupei do a.ssumpto. porque pen~ei que a 
discussão dus emenol<LS fos~e liinit•da. 

X•;.~ tJirO pOdC1i/IJ.~ /1ojc (.i;el" e•ilel" 110,<Sas 
pn~!rmç,;:~s n.tC o f'i& n-;-<tnco; o ri1; B1·a.,1ca tttT4' 
p?rl1:••i1t sei· c~ntc:<i•ulo, porqm: os br11;ilciros o 
'-'·'~f'lO~ani e JIOl'O~lll. 

E~tã. :'lqui a i·esposta calm.l e pcrcrnptoria. 
;'i, ob~m·va1;iio que V. Ex. :1c<1b:i de fazer. 

O S1t. P.\t:uxo DE Sorz,\ Jt:xrort-Em oc· 
c:1.<i:"i1J ••pfJf>l'Wna. procederei :i hdtur-..i <fo 011· 
tros trt'd1os <l<:'S'>e wcsrun cmissa.rio tio go· 

o SR. COELllO Cl:\TRA _Esta qiie.:;tão foi vei•no fra.n~ei, pura. mosttar que V. Ex. mio 
aqui venLilada por mais de um or-.1.dot· e po· t~rn rariio. 
dia o nobre Dep~tado r<·Jcrir-sa a clla, <\es,le O ~ll.- Cor;:Lno C1~'l'P.A.-Fica-rei contente si 
que se trata. de ftxa.r ver•ba, onde terã.t.l de V. Ex. "'.l.l conseguir. Não Hii o q1w pos
.serencabeç(l.das as despez.as da. Cummi:;sã.o S(l.mos fa?;er, depo1::; deste acto tio Sr. Presi-
que tem de lã. ir. dente da. Repnblica. 

o sa. PA.ULii'íO Dr:; Souu .. Juxroa-A Com· O neto em si é g1•:i.vissimo. e trari conse-
míssão é outra. quencias. Deus queit·a que não tito desnsLL·a

das qnn.nto aquellas que ~e atig1u"J.lll ao espi--
0 SR.. CoELno CJNTRA-Diziu eu, Sr. Pre. rito ue t>ir!os os patriotas, que olham para 

sidente, qu" a questão ie:·á. de ser tiooidirla e$t: ~ que~tão com o interesse aconsell1a.!o 
peloo a.rbitros escolhidos, úe1lo1s que o Con- pel.; bem da Patri;t. 
gresso se mtinifestar a re~p~lto dü tr.itado; O Sn. Sa:r~ir::nEr.Lo Com&.\- o tra.bdo tem 
mas, como. n~ ori,;arnento tig1.u·am verb.t~, de se:· di5cUtido e entiio nus pronullciarewos 
q~er_para eJuua de custo. quer para as com- a re3peíto. 
mit-:sues de 1Im1tes, a el!as deve ~er. !evada Apez~w de ropresenb.ntc do Pa.rú, ainda 
a conta de t:i.es de~pez:i.s. e necessar1a.mentc: l uiio me re!erí a essa quesr.<lo, espei·o os escl<.1.· 
teremos novo.s crcditos para o monmento dos redmeutos nece~sa.ríos para fazel·o. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 21/0512015 12:23+ Pág ina 15 de 29 

SESS'.i'.O E:ll 5 DE AGOSTO DE 18!)7 57 

O Srt. C0Eu10 Cc:->T1u - Trouxe isto a de
ba1.0 apen:ts p~ra sn.licnt:i.r :i gr;~,·i,hdC> dest:i. 
circurnSt.."1.nd:i e or;t me iJesvaucr:o aí11•la m;i.ís 
pot' ter de ouvir <L pala v1~l de V. Ex .. qua 
elucid:wii. a. q11!'st:ío p()1·fei1.u1110.mte e· JXJ•ler,i. 
11mi8 ~·nut.ait1S;uncn t. l' tt-1·ç:i.r urnr~ Cl>lll o 
iJ1111-;r.ro rl!!a.to1· !) mclllor e\•) que o 01.i~uur •. 1 

Qr;lÚO!' ••• 

o ~t:. P.\1:1.1'.\'o m' Svuz.1. .Ju:-;1on.- V. Ex. 
mo1~1··11\i' to<.!o. ll õttlA)11<;ão. 

O ~1:. Co1·:u1n C1..,.T1:.\-, •• <pH: or:i O·'•~!l}l;l 
a nttl'w:·.,_, •hl \':un:i:·;t, ~ ·h:~· o Jl<'"~O:tl •1rt 
.._,,"t"Pla!':a. ~.E~. rl·f.-l'iu 11 'i"'' '-\~r~t :10 n'fn. 
tOf'Ht -h· Hlll ~111-( Sr~ .. ~riuÍ'tt\'.,. ..... ,414·~·!a.tdU•Ut'~" 
(jllf' a. ID:tl.i•ri;11l;4 ·~ ·" m 1!UWJ1d;1, (j!IO h:t\"ill 
•tpl'l!•t•rit.:ttl<>, t'l':t .i., Ullt•••'<•S.•or •tu 11.<!Ut!!l 
~r. ~frnt-.lr" •!:L.• 1~, .. 111\~··-i:. f:'.l>l••r1 •l'l:S. 

t~t.I •Utlu !':tih·t. 11;',~1 ,,., 'Í \' r:x. o:• .. l:'\'o:;. 
t"• 1l•· !·i-u11• ao P-"lpr J·:\1~«u.ti\'!J. p ~l~'pu~ c·~·•
l<'•i•hn qui; nll~ rd~•·:'rl" iltlm•·oiht.'• ·f•·>' _, ..• 
rn•l,ario• <.'1,1!11 o l'ro·~l·!c•JU:,•• •fa H••fmlihL1l u:1 vl:i. 
c<t~:Jrl Qll" Ulll:t ~~IU••!ki:i <l<> 111":•~ ..... •iupr•i pro. 
llUltlt\.IJ:I~ •lt• l'<.~ll"4rtl<"Ulo <IH i't~f,•r r:\~~Ul;\'•~. 

Po~ i·nn~:..i~..cl'Ji•IJ<'Ü'I. nt'~~ Jl<Hlt•>, :is rou~icJt~· 
t:t\~· .. ,s qu .. N1tº111 a.tdu1,1. prn·akc··m. ~i i. .. : 11 

Qll•• 1uu1to :li:-r:11lr•r::~ a~. J~x. !l<tr 11~r m:ct•itv 
n. ll•111l•r·ar1\':t 'l'lt' ci H! :t ll•Jlll~L dl! i:i.,,er. <lc::· 
j1crr<u1•IO a 11.lt('::•;:'i • •~:L C<11ttftlÍ>~:°io p:u·:L u1n:l 
rnt~lh!a d" intcrc~>'I.' ~owruamt~nr:d <til•' o 
p1·0;1r10 Gcn-erno P"ifm. pürr11w. c111bo•·•1 ~.}';...;, 
JUl;:ue iuç:il;1vd m~ pre~ntc diS<.·Us!<iio t:LI 
niwí1l:1.. cump1·omeucu·sc. sc;.mnd" noras •fU<' 
tomei, a r1.':ttal1cl<'êi•!·:i. caso •·n nito tornas . .:C! 

1L 'l"ll ller:i.~·:io •le füli:l'l·n noi ·li~cu~~1io rio or\":L· 
mentu da rcc~it,:L. 

Pur conse<ruettcia. esta ú nm::i. <1uPstiio ven· 
ciila, u:io par-.1. mí111. mu.s J•lll':l o G11Yernn 111w 
pediu·a. 

A 11utr:i. que~t.io. do pessoa.!. compreltende 
Y. E:c. 11m' ninguern nwi:; do q1ie u lio1;erno 
poúel':°l sa!Jer si llic conn~m ou não ;L metli·!~l 
rnilica.tla pvr um de seus ~(:Cl'•.'tarios. 

Levantando a idea.o meu lim !ili lle>ill:rta.r. 
<'elmo ·li~stt. n<L Com1ai,sii.o <L lemlmrnç:l 1k 
IJ Ue no rdator-io tlo Pl.ltkr Exceuti,·IJ haviu. 
ostu. medid't e muita~ outras tlc mel'ª natu
reza. govemamental. 

Querendo a.cudü· à gentileza. de V. Ex .• 
ncce<lando M p~diuo que rws foi . feit.o como 
memb1·0 da. oppo;íç:Lo parlam~nt:n•. de colla
boru.r nas medida.s que teein lle hnbilita.r o 
GO\"e1·ao na gestão uui negocios pulJlicos. sl 
hem em co11cu1'so t .• J._, platonicv, como" pra
tica já demon>t:'ou; porque, qu"ndo se tl'«ta 
tio a<lop.;.,fi.o •le medidas znd[e~.clas pela Oj1po· 
si<,:io. os ili usLm:l rei:. tores das CiltnmissLie$ 
governamenr.aes niio cr•em meio de ~<ü1ir do 
cín.:ulll de rerr·o c:n que siio :i,jouj<~dos [ll1r 
gon~rnis:.no cm exr,remo exce;,sivo, que a 
m;liol'ia LClll px·ocumrlo aLlopta.r. 

C:.m:i.ra V, lY 

- O SR. M.u.AQU1.1.s Go:-:1;.1.LYES-V. Ex. não 
é .iu~!º· 

o St:. COJo:í.110 Cr~T!:.\-V. Ex:. s.:ihe que. 
"º~ natureza. costumo ser se111pre justo e 
p:lutar meu~ aeto~ pela. cortczia. que dev'' uos 
•lt~no:: col!c;..'t\s. 

0 SR. !'.\t;r.1:-;o l•E SOU7..\ Jç;'\!Oti- .\ CO!ll· 
mis.~11 n:io ~e oppiio 1L omct1da ~obt•o o pc~· 
so.rl. 

1\ Stt. Con\lu Ct:-:Tn.\-~CStl f)ttC.<;tÜo 1ln 
1ixc1r;ii11 <las •lu .. ~ Vt'rlm:i. rh~mo a t\tt.cnc-;i.o 
<lo !10h1·•~ lw;i1J1~11lo. ::•l\"crnamontJOl ~01110 ··~. 
,. um dO>t lu;:o1r.-s 1Ll 1:1?dor1:l. p:u'l\. :L lo:Ml\"i• 
rlr~d·· .i:~.- ,.,,_..q 1 ~·ç:., •. , <lUC :-; • E:c. pt'ct~odo 
i 11 ·f:- :to ~!'' ;:•, ,·t~ruo. 

P:1r:·,-. .. c:1·~ <rH• nu•l ,· •. li'\:m1lo ,·cr1~L· t.°\A> 
l"<·>'~~·l<~~"l~ •JU•·. r'Or1l•1 \'. t-:'\. at."'1\>0U d·~ .J,,. 
11111~1;.t~:ir. for;L:n S1.imprc ia~u1lld1•n1.0~. •IO 
~m;n .wl--0 1•:-.:1·i Ui•' cl:l t:t<:Ul•lll•I•• •le almr 
,-1~ .. l + t. 1~ lL~ th:ll"' v~r~ .. ,"' •iUi' i4·,•1n rr•Jn.._·Zí.p iUl· 
rn<xh:1:.:1 •'••ln "11·,.•'.'0 111•.Wimt11t0 11lplom:.tic<.1 
llll üX tcrior. 

=--··~t" 11Ô11t<-. \". Ex. <~st..\. m·•n(>!= ~o,·1.1rn~
H1<·a (;1I (' cumpr,.:: .. n•l" (jUc 11:io Jt,\'(> in•istir 
w·,;:. • •JU<'l'til>. •h•s1le q1u; o illu~tro Nhu ... r 
ola Cn111m1~'kil;) 6 o 111·1111\!ir.1 a qu••rcr l'\!~ll·iu· 
;.:11' :t:uda. :uni,; ;4 :i.cçã" ;,:'U\'t:rn:LUU!llt:LJ, N· 
~-l'iU:tlll~O t.'tl fa,~Jll•llH!.c. 

Em t.;1!0 •·;iso. <..'mnu 1lisi;..1 o nobre Depu
ta.lo {Hlr :', P;lUlu. \':to 111uito 111;~i:> const1tu· 
c1v11ali!itn•• ll('~s(' [;tcLO dl.l qur. maquellc <Jllé 
ha pou~"' «X.tJ< .~ll·fi. pratica.do pt>lo GO\'••rno. 

:::;i a;síin, 1·11•rl:"t:mtn, prorcilu ó por<111c cn
t.inu" 'iliº •·m mntA!rio. de quc.~t•l(>S superio
r1" não ,i.,\·cmo• C('l'C~a.1• muito :i llL~;ão i;o
rern:imc11tal. 

0"'tt. l'Al:Ll:"'O DE So1:;1,,\. ,Tt'X!Ori - Foi a 
Co11un·1~·ii.o 1\0 :inno p:ti;~ado, :'t qua.l V. Ex. 
pcrti!nceu, quc111 foz b~o. 

O Sr •. CoEr.110 C1xT1~,~-Hojc l'econheço quo 
o n·l;\tor de então. com a. rcstrici;ii.o dessa. 
aut0ri1A'l•;'i11,poüia trazer inconvenientes ; e é 
nnt• ;>>;t;\ 1•azi"iu qne chamo attençiio da Com. 
inis~iio admil e ue ~eu il!usti·e l'elu,tor pa.ra 
esse facto. 

A liencvolencia. com que o honrado Depu
l.a.tlo t1•:üou-me. e;;coHiendo as observações 
que fiz nesta. Camat'a, em sustentação das 
erne1lll:1S que apresentei. com o meu illustro 
:unigo Deputa.do pelo Rio de Janeiro. obri· 
gou-me <\ vir a tribana d(Lr esta. explicação, 
ac:udin:Jo :i. gentileza de S. Ex. e, ;to mesmo 
tempo, noLánrlo o fücto úe não ter o nobre 
Deputado nos tranquillizado. e desfeito a 
a.nei1·t!ade do e~p1rito publico tii,o sobresa.l· 
ta.do sobte essa questão do tratado rle limites 
co1n a França. 

Tenil.o as~\m respondido ao nobre Depu· 
tarlo e mostrndo qus S. Ex. niio tem razão, 
salvo sí se ma.ntem neste ponto, afasta.do 
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da idéa de franquias.que deve conceder a seu 
governo ; nem é de bom amigo pretené!er 
restringir votos tão eventuaes, só porque o 
anno passado . foram restringidos pela Com
miss~o de Orçamento. 

Deixo todavia de insistir neste ponto, por
qi;ie S. Ex., opposiôoi~ista como parece, não 
duvida divergir neste·pooto do Governo. 

· · E não querendo acceitar uma tal medida 
de confiança ao Poder Executivo, apresen
tada por um opposicionista, embora aliás sin
cero, porém· dos mais fracos desta Gamara. 
(Não apoiados.) 

São estas as observnções que julguei dever 
fazer em sustentação das emendas que 
submetti á consideração da Gamara. (Muito 
bem; muito bem.) 

O Sr. President.e - Continúa a 
discussão. ·· 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA-Peço a pa
lavra. 

o SR. PRESIDENTE-Fica adiada à discussão 
pela hora. Vae se ler o expediente. 

O Sr. Iº Secret.ario procede á 
leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Ministerio da Marinha, de 3 do cor

rente, enviando o requerimento em que o 
mestre de gymnastica eoatação da Escola 
de Aprendizes Marinheiros do Ceará, Geoesio 
Alves Leão, pede augmento de vencimento 
e as garantias de monte.pio e aposentadoria. 
-A' Commis~ão de Orçamento. 

De Aprigio Cesarino, de 1 1
10 corrente, en

viando um exemplar no Estado de S. Paulo, 
em que vem publicado um artigo sobre a fal
siftcaçã.o do café.-A' Commis;;ão Mixta, en
carregada de apre~entar medidas para auxi
liar a lavoura do c;1fé. 

Requerimentos: 
De Sophia. Amelía Garcez de Araujo Ramos, 

yiuva do major Luiz José da Fonseca Ramos, 
pedindo uma pensão.-A' Commissão de Pen
sões de Contas. 

De Francisco José de Souza Pereira, solíci
tador dns Feitos da Fazenda da Capital da 
Bahia, que actualmente serve no Juizo Sec
cional do mesmo Estado, pedindo pagamento 
de vencimentos a. que se julga com direito.
A' Commissão de Orçamento. 

O Sr. Presidente declara que 
se acha sobre a Mesa um requerimento do 
Sr. Augusto Severo, cuja discussão não foi 
hontem em~errada por parecer que S. Ex. 

havia pedido a palavra ; mas deante da de
claração de S. Ex. hoje, por occasião da di$
cussão da acta, e si não houve1' quem queira 
a palavra sobre o mesmo, vae encerrar adis
cussão. 

E' encerrada a discussão do requerimento 
d o Sr. A urrusto Severo, offerecido na sessão 
de hontem ficando adiadn, a votação. 

. Vem á Mesa; é lido, apoiado e sem debate 
encerrado o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro que se requisitem do Poder Ex
ecutivo as seguintes informações: 

l' por quanto tempo se tem dado praça.aos 
voluntarios para o serviço do exercito ~ 

2•, as ex-praças que voltarem para o ser
viço do exercito, teem direito ás gratificações 
da lei n. 247, de 15 de setembro de 1894 ~ 

Sala· das sessões, 5 de agosto de 1897. -
Ovidio Abrantes. 

o Sr. Felisbello I<'reire -
Sr. Presidente, perlí a palavra para, em 
nome da bancada de Sergipe, da qual tenho 
a honra de fazer parte, trazer ao conheci
mento da Gamara do~ Deputados factos ex
tremamente inconsti tucionaes pra.ticados pelo 
governo do meu Estado, factos pelos quaes () 
seu presidente rouba attribuições que per
tencem ao Congresso Nacional. Si não Jôra, 
esta circumstancia, Sr. Pr(·sidente, eu por 
certo não pediria a palavra para scien
tificar a Camara destes acontecimentos,exces
si vamente graves. 

Ha pouco rriais de um mez, o orgão da op
posiç1io em Sergipe, tendo atrás de si uma 
vida de mais de seis annos, uma vida de pro
paganda act.iva, conecta e tenaz, em favor 
dos princípios republicanos, foi empastelado 
pelos agentes da autoridade publica. 

O SR. NILO PEçANHA - Lá ha tam bem Be
zama ts. (Trocam-se outros apartes.) 

o SR. FELISBELLO FREIRE - Refiro-me á 
Folha de Sergipe. O delicto corn:mmmou-se, 
Sr. Presidente, e nenhuma providencia foi 
tomada par-a punir seus autores. E' im
possive1;· por certo, eu trazer uma prova, um 
documento que dsmonstre a responsabilidade 
immediat;t do presidente de Sergipe; entre
tanto, si elle não tem essa responsabilidade 
immediata, provada por mim, como autor do 
delicto, tem grave responsabilinade da falta 
de punição desse delicto. 

Agora mesmo, Sr. Presidente, outro orgão 
de opposição-0 Capellense-foi igualmente 
empastelado em uma cidade do interior, e a 
mesma falta de punição se dará, pela força 
do precedente. (Apartes.) 
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Estamos, pois, na seguinte situação: não 
ha meio de se manife;tar alli o pensamento 
político da opposição; só tem rlireito de appa
re~er e ser uma realidade o pensamento po
litico official. 

A imprensa opposicionisia desappareceu,foi 
destruída pelos agente::; da autoridade pu
blica; só existe imprensa oftkial ou imprensa 
alugada. 

Mas não é este facto que me traz á tribuna, 
po rq ue,conhecendo um pouco o regímen pre
sidencial. vejo que o Cong-l'esso é destituído 
de attribuições para corrigir estes attenta-
dos. . 
· O facto para que chamo a attenção da Ga

mar•• está na. alçada do Congresso. O presi
dente do E~tado ne Sergipe acaba de emittir 
papel-moeda. Trago aqui (mostrando) um es-
pecimen da emis;oão. . 

O SR. MALAQUIAS GONÇALVES-Isto nfo é 
novo; em Pernamlrnco existe tamhem a 
mesma cousa. 

Ü SR. FELISBELLO FREIRE- Ü Jornal rio 
Commercio, Sr. Presidente. ha dois dias no
ticiou este fac to. 

O SR. MALAQUIAS GONÇALVES- F.' a cópia 
do que se dá. em Pernambuco ; até a litho
graphia é a mesma. 

o SR. FELISBELLO FREIRE- A Camara dos 
Deputados dti Sergipe autorizou o levanta
mento de um emprestimo interno; autorizou 
ao presidente a em it.tir a poli· i;,s provenientes 
deste ernprestimo. Está aqui o ac;o da assem
bléa . Não contesto competencia ao Poder Le
gi~lativo para assim proced'"r, nem tão pouco 
ao presidente do Estado para executar a au
torização. 

A situação finan.ceira do Estado reclamava 
uma medida que trouxesse em auxilio do po
der publico o capital subscripto do povo ; mas 
o presidente do Estado está abusando prof'un
cfamente do acto da assembléa. pois autori
zou, por acto ot!icial, o curso lbrçado das 
apoiices. (A;·1artes .) 

Por· meio dellas, Sr. Presidente, o corri
mer·cio paga os impostos estaduaes. as repar
tições são obrigadas a recebei-as ... 
. O SR. MALAQUIAS GONÇALVES- A mesma 
cousa que ern Pernambuco. 

o SR. CA8SIANO DO NASCIMENTO e outros 
dii.o apartes. 

O SR.FELISBELLO FREIRE-... e eu pergunto: 
é correcto isto ~ 

. 0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - Não ; é 
abusivo, é illegal e criminoso. No Rio Grande 
do Sul ha falta de moeda di visionaria e ba 
umo. grande porção de pequenos valore!> que 
correm como moeda de troco. Desconfio até 
que ha monopolizadores dos nickeis, para 
emittir esta moeda. 

o SR. FELISBELLO FREIRE-Acredito ; . mas 
o Estado de V. Ex. ainda não commetteu um 
acto desta ordem·. (Apartes.) Chamo a atten
ção da Cam::1ra para o seguinte : com estas 
apoiices o Estado paga ao seu funccionalismo 
publico; este vae ao commercio, que desconta 
as apoiices com 20 º/o de abati~ento ; po~ém 
o commercio quando paga o imposto, da a 
apoiice pelo seu valor integr"l. Ora, Sergipe-, 
que pelo orçamento passado tem uma receita 
de mil trezentos ·e tantos contos. claro está. 
que tem assim um grande prejuizo,que a:ffe
c:ta profundamente e;s seus interesses. _( Apar
tes.) Isto é tanto mais grave, Sr. Presidente, 
quanto na federação, na União da Republica 
Br·azileira, não ha Estado que lucrasse mais 
com a federação do que Sergipe. E chamo a 
attenção da Gamara para a estatística da r e
ceita rlaquelle Estado, de 1891 a 1894. Are
ceita, que era de 437:000$, em 1894, subiu a 
mil trezentos e tá.ntos contos ... 

Em relação a extensão do territorio, ao 
atraso dos seus meios de communicação, não 
ha Estado nenhum que lucrasse mais com a 
federação do que Sergipe. E quando o actual 
presidente assumiu a administração, encon
trou rnldo, e não pequeno, nos cofres. 

Entretanto, a pollt1ca de excessos fel-o 
<lesapparecer. O abuso que se dá em Sergipe, 
da emissão de apoiices, indica a pobreza, a 
banca-rota do Estado, pois que não ha di
nheiro nem para pagar o seu funccionalismo ! 

São estas as considerações que queria lazer, 
chamando a attenção do Congresso para a 
usurpação de uma de suas attribuições. 

A a police emittida em Sergipe, como uma 
divida interna, está. exercendo a funcção de 
papel-moeda. 

Creio que, si ficarmos indifferentes a isto, 
virão a anarchia e o despre .t igio dos poderes 
federaes , e mais uma causa cte desvaloriza
ção da moeda nacional. 

J\ ppeHo para o patriotismo ela Gamara afim 
de fazer cestsar de vez esse abuso. 

Ü SR. ÜLYMPIO DE CAMPOS E OUTROS -
Muito bem. 

o Sr. P res ident,e - Estava inscri
pto o Sr. Augusto Severo, que não está p1'e
sente. 

Si algum dos Srs. Deputados quer usar da 
palavra ... 

O Sr. Francisco Glicerio -
Peço a palavra . 

O Sr. Preside.nt,e - Tem a pala
vra o nobre Deputado. 

O Sr. Francisco Glicerio -
Sr. Presidente, em fundo não me opponho ás 
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considerações offerecidas pelo meu illustrado 
amigo e creio que correligionario. 

Ainda não me habituei a separar me do 
illustre Deputado por Sergipe e ainda não 
me convenci mesmo de que haja motivo que 
me separe de S. Ex. 

Não me opponho, como disse, ás observa
ções constitucionaes do nobre Deputado por 
Sergipe. 

Mas peço licença para submetter ao seu 
illustrado criterio as seguintes considerações, 
que são feitas tanto no interesse da União, 
quanto na defesa do meu illustre amigo que 
preside o Estado de Sergipe. 

As considerações do nobre Deputado, vi
zanilo a rectificação de ordem constitucional, 
podem ser acceitas até mesmo pelo Presidente 
de Sergipe. ., 

o SR. FELISBELLO FREIRE-E si elle acceita, 
dá curso forçado ás apolices ? 

o SR. FRANCISCO GLICERIO - Mas me 
animaria em perguntar ao nobre Deputar1o, 
o que ha de fazer o Estado de Sergipe, o que 
hão de fazer outros Estados da União, que se 
acham nas mesmas circumstancias ! 

o SR. COELHO CINTRA - E onde não ha 
moeda divisionaria em abundancia. E' a pri
meira difficuldacle. 

o SR. FRANCISCO GLICERIO - A moed::i de 
troco não tem em certos Estados nenhuma 
condição de localização. 

Toda moeda r1i visionaria se escôa de certos 
Estados para o centro da União. 

O SR. ÜLYMPIO DE CAMPOS - Mas em Ser
gipe não é por falta de moeda divisionaria. 
O Thesouro precisa de dinheiro para pagar as 
despezas. 

o SR. FRANCISCO GLICERIO - Este é o facto 
de natureza economica, que carece ser com
batido pelos poderes publicas. 

o SR. FELISBELLO FREIRE - Eo;te facto é 
verdadeiro ; porém só existe no meio social, 
no commercio, na lavoura e na industria. 
V. Ex. não me mostra que haja necessi
dade ele moeda clivisionaria para os poderes 
publicos. Portanto, a circumstancia da falta 
da moeda clivisionaria não justifica o acto do 
presidente de Sergipe! 

o SR. FRANCISCO GLICERI0-0 nobre Depu
tado não tem razão na sua observação . Si 
em um Estado, a agricultura, o commercio e 
a industria sentem necessidade de moeda cli
visional'ia, pela mesma circamstancia, ipso 
facto, o Estado, nas suas relações financeiras, 
tambem sentirá a rr,esma necessidade. 

O E:;tado não vive sinão da arrecadação ele 
impostos, por meio da renda publica, e esta 
só corre para o Thesouro por meio ele um 
instrumento de permuta que no Estado 
existir. 

Ora, segundo as circumstancias descriptas 
pelo nobre Deputado, e que aliás são verda· 
dadeiras, o Estado de Sergipe não tem 
moeda cli visionaria para os serviços ela trans
acção ordinaria. 

O SR. ÜLYMPIO DE CAMPOS - Não ha falta 
ele moeda clivisionaria, o Estado é que não tem 
dinheiro para suas despezas. 

O SR. Lurz ADOLPHo-E' a. moeda má em 
fórma de moeda boa. 

o SR. FRANCISCO GLICERIO - Não é de ca
rencia ela moeda divisionaria ele que soffre 
Sergipe Sergipe, como diversos outros Es
tados, teem necessirlade ele am instrumento 
ele permuta, que allí não existe porque-e 
aqui attendo á observação do nobre Depu
tado por Ma.tto Grosso-porque a moeda má 
expelliu a moeda boa. 

A situação do Esr.ado de Sergipe é, pois, 
duas vezes peior do que a da União. Nesta, a 
moeda má expelliu a moeda boa; no Estado a 
que nos temos referido não existe nem mesmo 
a moeda papel rle curso forçado, mas ele pa
drão legal, que ficou substituindo a moeda 
ouro. Lá não ha moeda legal da União nem 
mesmo - ouro. A situação desse Estado é, 
portanto, duplamente inferior á da União. 

O SR. Lurz ADoLPH0-0 mesmo acontece no 
Maranhão. 

o SR. FRANCISCO GLICERro-Exactamente, e 
disto estou informado [Jelos seus dignos re
presentantes. 

Não contesto a má situação economica do 
Estado; o que digo é que isto é resultante das 
nossas circumstancias economicas em geral. 

O nobre Deputado o que deve fazer e con
correr na mer1ida de suas forças, que são, 
aliás, pujantes, para que o Congresso decrete 
medidas que concorram, não para a imme
diata satisfação de Ulllêt necessidade eco
nomica que está emergindo actualmente em 
nosso paiz, porque essa necessidade economica 
não pode ser attendicla por medidas legisla
tivas, mas póde ser combatida por um con
curso de colldições legislativas, attendendo-se 
convenientemente ás condições ele tempo e 
logar, Creio que neste ponto o nobre Depu
tado não me contestará. Mas o que é ver
dade é que depende essencialmente do Poder 
LegishLtivo o combate clirecto e efficiente con
tr<t este estado ele cousas ! 

O SR. Lurz ADOLPHO - Já ha um projecto 
do Sr. Amphilophio apresentado ha dias. 

o SR. FRANCISCO GLICERIO - Este projecto 
do Sr. Amphilopllio attencle a um aspecto 
minimo da qmstão ; refere-se ás emissões 
federaes que são fraudadas. E' mister que o 
Poder Legi8lativo estabeleça medida em re
hção á cornpetencia dos Estados para a decre
tação de bancos ele emissão. 
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Nós ainda não chegámos a um accordo de- Casa drt Misericordia do Maranhão, isenção 
finitivo sobre a conveniencia de a emissão para a importação de material destinado a 
bancaria ser pelo systema da unidade ou uma ponte metallica no Esta(lo do Rio de Ja
pelo systema ela pluralidac1e. neiro,que está em condições financeiras muito 

Os Estados da União Americana tambem se melhores que a União, isenção para im
encontraram frequentemente nas mesmas portação de material destinado á Capital do 
condições financeiras e economicas. Mas esses Estado de Minas, Estado riquíssimo, que está 
Estados tinham nos bancos regionaes um re- em melhores condições do que a União. 
curso para esse inconveniente, porquanto a O SR. Lurz ADOLPHO - Todas essas obras 
emissão localizava-se. tiveram sempre isenção de direitos. 

o SR.. LUJZ ADOLPH0- Como na Republica o Sa. FRANCISCO GLICERIO - Porque sem-
Argentina. pre tiveram, hão de continuar a ter~ Si não 

o sa. FRANCISCO GLICERIO _Precisamente; temos recursos para pagar as nossas obriga
ni.as nós não estamos nestas condições. Em ções, como havemos de estar a fazer liberali
segundo logar é mister que o Congresso pro- dades ~ ! 
cena com rigor, como começou a fazer no UM SR. DEPUTADO dá um aparte. 
anno passado, á rectilicação constitucional do O SR. FRANCISCO GLICERIO - Os nobres 
orçamento. Deputados, por uma conveniencia de gover-

0 orçamento da União est,á gravado de nismo, não querem attender a esta necessi
despezas até de carncter municipal; basta darle palpitante de reducção da despeza pu
attender que, na Capital Federal, despezas de blica. Mas então é assim que querem concor
caracter puramente municipal estão gravando rer para que a situação financeira melhore~ 
o orçamento da União; basta attender que, Eu, como membro da opposição, não sou 
nos Estados, despezas de caracter puramente obrigado reguhrrnente a ter a iniciativa da 
estadual estão gravando o orçamento da reducção da despeza publica; mas, corno or
União. gão da opposiç.ão, não posso negar-me a con-

Actualmente o Poder Legislativo ainna não J correr, com o meu voto e com os meus esfor
mo~trou essa preoccupaçã.o de reduzir,quanto ços, para que o orçamento se reduza o mais 
possível, as despezas publicas. O Poder Ex- que for pos,;ivel, afim de que a situação fi
ecutivo (eu agora posso fallar sem que pareça nanceira melhore. 
isso despeito, é; apen~,s porque tenho mais Eu, portanto, não venho oppor-me ás con
liberdade de fallar), o Poder Executivo nem siderações do nobre Deputado, em relação ao 
uma demonstração está dando de que se pre- Governo de Sergipe; é uma situação anormal 
occupa com a situação financeira do paiz. a de Sergipe, mas que não depende do gover-

0 SR. Luiz AnoLPno- Nisso v. Ex. está nador. Elle está na situação de quem se de-
enganado. fende pela necessidade indeclinavel. .. 

o SR. FRANCISCO GLICERIO - o unico Mi- os~. ÜLYMPIO DE C~MPOS-Não é necessi-
nistro que se preoccupa com algum rigor, dade, e porque desperdiça. 
com alg1Jma logica, com alguma pertiuacia, O Sa. ~·RAN~1sco GLICERIO-Ainda mais: 
é o Sr. Ministro da Industria. Este é o unico o ~oder Exec11;t1vo tem m?strado disposição 
que não só reduz as despezas de caracter pro- deh~erada de fazer economias ? 
priamente federal como ainda pretende ex- Nao; o Poder Executivo da Republica inau
purgar o orçamento da União de lespezas gurou_ o desho~1roso systema de pagar as pu
que não são de natureza federal. bltcaçoes a pedido em defesa dos seus actos e 

Mas não é preciso ir r::mito longe para en- essa .despeza se faz pela verba secreta da 
contrar, nos proprios membros do Governo, policia. 
uma acção em sentido inteiramente contrario. O SR. ÜLYMPIO DE CAMPOS-E' certo isso ? 
O illustreMi~istrodaFazenda,-quealiás .tem o SR. LmzADOLPHo-V. Ex. pódeavançar 
a preoccupaçao, que devo attestar, da me- isso? 
lhor arrecadação das rendas publicas-todos o SR. FRANCISCO GLICERIO - Não quero 

apurar a questão no ponto de vista legal -
deixo isso á c?nsciencia de meus amigos ~ 
sobretudo ao Julgamento da opinião. 

os dias pratica actos que contrariam esse 
plano de economias, porque estou vendo 
todos os dias despachos concedendo isenção 
de direitos ... 

UM SR. DEPUTADO - Autorizado pelo Con
gresso. 

o SR. FRANCISCO GLICERIO - . .. para &er
viços que não entendem com a União. Ainda 
agora acabo de ler um despact10, concedendo 
isenção para o material destinado á Santa. 

. :i'.fas o honrado Ministro da Viação, ser
vmdo a uma causa justíssima e patriotica, 
devo dizer, tem sido ímplacavel Ra redu
cção das despezas publicas. 

Elle tem chegado a.o ponto de não dar 
execução a serviços que teem verbas consi
gnadas no orçamento e acho que elle anda 
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"(lerfeitamente bem ; entretanto, por outro junho do corrente anno, no Estado do Rio 
lado, o Sr. Ministro <la Justiça, com autori- Grande do Norte, para preenchimento de uma 
zação do Presiden•e da Republica, permitte vaga existente na raspectiva representação 
o escandalo de se mandar fazer obras colos- perante este ramo do Congresso Nacional, 
saes no quartel dos Barbonos, mm uma auto· em virtude _da renuncia apresentada pelo 
rização no or~amento. Deputado eleito. Sr. Amaro Cavalanti. 

Quem ·poderá contestar que essas obras f'ela r-ommissão foram attentamente exami-
attingem a mais de 200:000$, dentro deste nadas as mencionadas authenticas, das quaes 
exercício, sem verba no orçamento? con~ta que o candidato mais votado o Sr. 

Pergunto ao Presidente da Republic~, pelo Eloy Castriciano de Souza. obteve .' 10.506 
orgão do honrado Ministro da Justiça, si é votos, seguindo-se immediatamente oSr. 
curial que se estejam fazendo obras colos~aes. Pedro Avelino com 11 votos e outrc s menos 
de construcção e reconstrucção. quando para votados. 
isso não ha verba no orçamento ? Pela junta apuradora foi apresentado 0 se-

0 SR. Lurz ADoLPHO - Deve haver verba. gumte resultado, conforme as authenticas 
O SR.. FRANCISCO GLICER.IO- O nobre Depu- que lhe foram remettidas: Dr. Eloy Castri

tado, que é membro da Gommissão de Orça- ciano '.:le Souza, 10.686 votos, mn,jor Pedro 
Avelino, 11 votos, e outros menos votados. 

mento,diz que deve haver verba ee u •leclara Não só nas au thenticas como na acta da 
que não ha verba; portanto, si não houver apnraçã.o geral, a Commissão não notou irre
verba, S. Ex. será o primeirc a vir con-
demnar o acto do Governo. gnlaridade alguma que poss•c invalidar o 

E não digo isto sinão para solicitar a at- processo eleitoral, não constando igualmente 
tenção do Governo, afim de modificar essa des~es doculI!entos ªapresentação de protesto 
conrlucta que merece condemnação. ou reclamaçao contra a sua validade. 

O meu desejo é que se nãJ despenda um . E. Pº!que 0 .Peque_no numero de actas 
real fora das verbas consignadas no orçamento~- amda nao rece.bidas nao pod~m _alt~rar o re-
0 meu desejo é não ter opportunidade. nerri sultad.o defimtivo, a Comm1ssao e de pa-
razão, para vir aqui censural-o; esse é o recer · . 
meu maior desejo. . lº, que SeJa approvarla a eleição realizada 

Perimnto: o Poder Executivo está na a 20 de junl..lo do corrente anno, no Estado do 
disposição de concorrer para a reducção das Rio Grande do Norte. para preenchimento 
despezas publicas 1 Não ; provam-n'o os de um~ vaga. existente na respectiva repre-
factos a que estou alludindo. · sentaçao ; 

Portanto, sem querer contrariar as obser- 2º,. que seja reconhecido Deputado pelo 
vações do nobre Deputado por Sergipe ... · menc10nado Estado o Sr. Eloy Castriciano de 

o SR. FELISBELLO FREIRE - o que agra- Souza. 
deço muito. Sala das Commissões, 5 de agosto de 1897. 

O SR. FRANCISCO GLICERIO- ... eu me -Joao Vieira, presidente.-Arthur Peixoto, 
dispilz a intervir na discussão das suas ollser- relator· - Rivadavia Corrêa .- J. JJforeira 
vações, não só no intuito de defender o Atves.-lrineu Machado, 
illustre presidente de Sergipe, como ainda no 
intuito de convidar,em vesperas tfa discussão Vae ªimprimir o seguinte 
do orçamento do Ministerio da Fazenda, aos 
illu8tres membros da maioria, assim como ao PROJECTO 
Poder Executivo, para este assumpto.que en-
tende com a mais seria das suas attr1buiçôes e N. 6i - 1897 
com a mais seria das suas responsabilidades. 

(Muito bern,.muito bern.) 

Vae a imprimir o seguinte 

PARECER 

N. 82-1897 

Reconhece Deputado pelo Estado do Rio Grande 
do Norte o Sr. Eloy Castriciano de Souza 

A' 1 ª Cornmissfo de Verificação de Poderes 
foram presentes 112 authenticas e a acta da 
junta apuradora da eleição realizada a 20 de 

Fixa a despe~a do JJJinisterio da Guerra para 
o exercício de 1898 

Estudando a proposta, apresentada pelo 
Poder Executivo, d11s despesas a fazer no 
exercício de 1898, com os differentes serviços 
a cargo do Minbterio da Guerra, veri!lcou <t 
Commissão de Orçamento attingir ella a 
somnm de. 52. 374 :026$690, quantia, esta ig·ual 
a que . fo1. votada, no anno passado, para o 
exercic10 vigente. 

Ha na proposta urna clifferenç:t para mais 
na irnportanci:1. de 89$600, achatla. na verba 
- Directoria cio-~ Obra~ i\lilitt1re~ - que e~tit 
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com a somma de 760:303$500, quando deve 
ser 760:213$900, como se vê na tabella expli
cativa , que· esta certa e desfoz o equivoco rn-
dicado. · 

Na referida tabella as rubricas foram redu
zidas a 26, constituida uma· ( 17ª) pelas tres 
de« fardamento, equipamento e arreios, e ar
mamento» só com consignações de material ; 
sendo transferida para i1 iª - Arsenaes - a 
despeza com o pes:;oal que regularmente lhe 
pertence, ficando assim alt~rarJa . a numeração 
das de 20 a 28 para 18 a 26. 

Si, porém, <t cifra totnl da proposta é a 
mesma, a estimativa de algumas das verbas •. 

concedido, pela circumstancia de ser a màior 
parte dessa de~peza paga em ouro ; 

De 18: 150.i'na verb<i. 14ª (Cot'pos arr·egimen
tados), pela elevação . do numero de alferes 
gTaduados, qne não são 112, . porém 117 ; 

lJe 50:000$ na 15" ( Praças de pret ), des
tinados ás gTatiticações de qlle trata o art. 5° 
da lei n. 394 de 9 de outubro de 1896; 

De 50 : 000$, na 18ª (Despesas de corpos e 
quarteis), por · insultlciencia da consignação 
«Luz», no votado. 

. PARA MENOS 

Por transferencia de consignações . comparadas com as do orçamento em vigor, 
apresenta differençns, ora para mais. ora I 
parn menos .• como se deprehende do confronto De 164:250$ na verba 5ª (Instrucção mili-
ern seg1Jid11 apresentado. tar), transportados para a 16• (Etapas}, a que 

As ditl'erenças são : i11elhM rn ad'apta a despesa com a alimen
t <içéío de 300 alumnos do Collegio Militar; 

PARA MAIS 

Por transferencia· de consignações 

De 718:890$ - na verba 7ª, p·ara onde 
passam 6:930$ representando jornaes de ope
rarias da officina pyrotechnica do Rio Grande 
do Sul, que eram pago~ pela verba , 9•, e 
711 : 960$ correspondeu tes á àespesa com o 
pessoal das - 17• -Fardamento, 18~-Equi

De 6:930$, na verba 9• (Laboratorios), de 
onde passaram para a 7• (Arsenaes), como des
peza do pessoal da officina pyrotechnica do 
ltio Granrle do Sul ; 

De 711:961 $. na 17ª (Fusão das verb0.s 17ª, 
18ª e 19" do orçamento de 1897), na parte 
relativa ao pessoal, cuja despesa passa para 
a 7"' (Arsenaes). 

. Por diminuição de àespesa 

pamento e arreios e 19• - Arma!'.1en!o,, do De 1:700$, na verbal" (Secretaria de Es
~rçamento ~e 1897, as quaes, como Ja foi dito, tado, etc:), de griüilicações su;:iprimidas · a 
foram fundidas, na proposb. actual, em uma um amanuense e a um continuo da Secretaria 
só rubrica sob o n. 17 ; · · do Governo · .. · . 

De 164:~50$ na verb<t 16ª (.!!:tapas) con20] De 32: 1üo'$, na verba 5' (Instrucção mi· 
cons1gnaçao transportad,i da 5ª (. lnstrucçao Jítar) pele\ rnducção do numero de alferes 
Militar ), destinada á alimentação de 3001 ·dum;ios de 50 a 40 · · 
alumnos do Collegfo Militar. < De 28 : ~S2$5úU , no pessoal da verba 10ª 

· (InspectorJO, Geral do Serviço Sanitario do 
Por augmento de despeza Exercito), pela reducção no quadro extranu-

. merario; 
· De 5:325$ na verba 2ª (Supremo Tcibunal De 30: 180$, na vorba 12" (Estado-maior 

Militar), necessario3 ao pagamento de dif· general), pela reducção da gratificação de 
ferença de etapas e creados aos ministros tres marechaes effectivos, e e liminação no 
militares refot'mados, vantagens não contem- quu,dro extranumerurio de um general de 
phtdas em neuhuma outra ; · divisão e um general de brigada; . 

De 50:936$400 na verba 4• ( Directoria de De 67:398$500, na 14ª (Corpos arregimen· 
Obras Militares), paN occorrer a oli rit; di- tados), pelas ~iterações occorridas no quadro 
versas na Capital Federal e nos Estados; extranumerarw; 

De 6:000$ no material da verba l<l" ( Inspe· De 40:150$400, na. verb::L 15• (Praças de 
ctorfa Geral do Serviço Sanitario do Exercito), pret), pela differença. para menos. nos venci· 
pa1·a occorrer a despezas miudas e d!il expe- mentes das praças de pret,.corrigindo-se o 
.diente das delegacias do serviço sanitario no; excesso drt tabella de 1897 ; · . 
Estados, as quaes corriam juntamente com De 30:000$, na, verba 23ª (Fabricas), sendo 
as da Inspectoria Geral por conta da consi- 10:000$ de forragens para a fabrica de pol
gnação unica de 3:000$, vot<ida para. o orça- vora da Estrella, despGZ<t incluída na con
mento vigente, ; sig-nação correspondente da verba · 18ª : e 

De 50 :UUO$ na consign ação do material - 20:000$, ·pela suppressão do votado para o 
«Medicamentos, êtppo:;itos, instl'tlmentos de exercício de 1897, destinado a montagem de 
cirurgia » - tla verba 11" ( 1-lospitaes e en- turbin1.1 s e machinisrno na fabrica de pol vorn 
formarias) , attenta a insu(ficieucia do credito de Coxipó. 
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Pondo de parte as alterações provenientes 
das transferencias de consignações, alias accei
ta veis, para melhor classíticn ção dn s rbferi
das despesas, passa a comrnis~ão a demonstrar 
e comparar, em resumo. no quadro que se
gue, o augmento e diminuição das verbas 
respectivas, encontradas na tabella explica
tiva que acompanha a proposta do Poder 
Executivo. 

Como se vê, o augrnento de 230:411$400, 
que accusarn as verbas 2ª, 4ª, 10", 11 ª, 14ª, 
15" e 18° corresponde á reducçâo de igual 
importancia veríticadf1 nas 1 ª, 5ª , 10", 12", 
14"', 15ª e 23" . 

:l89§ 

Exposta e estudada como foi a proposta do 
Governo, compete á Commi~são ofierecer á 
Canrnra ns consirler::içõ 'S que julga conve
nientes, para justificar ns ;1lterações que en
tende dever propor, na apresentação do pro
jecto que ora lhe incumbo. 

A pasta d<e guena tem •ido accusatla de 
graudes cle~pt~ sas, e d'" fa e ; o i; ii:o ha duvidar 
que ele 1890 em di::nte i0rn ido em successivo 
augmento a dotnçiio das vc:rba s do orçamento 
em questào, se1do imlio1· o accreficimo no 
orçamento pw1''.\, 1896, que atiiugio a somma 
de 52,801 :400~~ Hi9, quando p ;1r1t o de . 1895 
havia o CongT•:Ssovotatlo 36,735:684$661. 

VERBAS DJFFER!<:N ÇAS DA PROPOSTA 

CLEDITOS PRO- ClUlDITOS VO -

POSTOS 'f ADOS 

1• Secretaria de Estado, etc. 
2ª Supremo 'l'rilmnal Mili

tar, etc. 
4ª Directoria Get·al de Obras 

Militares. 
5a Instrncção Militar 

10ª Inspec\oria Geral do Ser-
viço Sanitario 

Ha Hospitaes e enfermarias 
12a IJ:stado-maiot• general . 
14ª Corpos arregimentados . 
15a Praças de j)l'~ t . . . 
1Sa Despezas ele corpos e q uar-

teis 
23ª Fabricas o 

216:680$000 

189:325$000 

760:2138900 
i.591:254:?000 

1.634:006$250 
1.160: 4lü'BOOO 
631:350~000 

13.3\18:881$250 
5. 037: 483:;;30tJ 

1.225:000WOO 
128: 951:1ô3 o 

Não deve, porém, ficar esquecido que o 
novo regimen trouxe a ineleclinavel necessi
dade elo augmeuto do exercito, attemlcmdo 
ajustas reclamações de longa datn, reiteradas; 
sendo muito para notar que as perturbações 
revoiucionarüis, que tantos tropeços tem 
causado á marcha regular da Republica nas
cente, acarretaram a obrign ção rle dotar o 
exercito com os melhoram eu tos ele que tanto 
havia mister e de que, infelizmente, ainifa 
em parte carece para prestar com facilidade 
e presteza os serviços que a Nação delle tem 
a exigir. Accresce ainda a circumstancia, 
muito para relevar, da contiuua deprecia
ção de nossa moeda, eucarec1rndo ::s ne
cessidades, e trazendo consecutivo alarga
mento de certas verbas orçamentarias, á 
medida que decre~ce <t taxa cambial. 

Para mais 

218:380$000 

1.84: ooo:;;:ooo 5:325;~000 

109: 27/:':~oo 
1.787:604:;;000 
1 .656 :8S8~)750 ... ' •. ~. ;,~~ :;~~~ · 1 
1. 11o:4 l 0:')000 50: 000,)GOO 

G61 : 530 ~ouo ............... . 
13.448:t:!9 .:750 · rn:150;·;,;oo 
5. 021: 633;poo 50 : ouu;;ouo 

50; 000()000 

Para menos 

1:700$000 ' 

32:100$000 

28:882$500 

30 :180$000 
67: 39.'S;JUO 
40: i50~'10ú 

1.175:000$000 
158: 9:JJ:,i300 ............... ' ; 30: 000$000 

230 :411$100 !~:411$400 
1 

Augment;idos como fora•n os orçamentos 
da guerra, não corresponcle1·am aind<t assL11 
ás exigencias dos se1·viço:o as";gnalados, im · 
pondo·se ao Governo us uu xih>S r: ,) cro•i:t os 
supplementures, que torn<im illu ~ c-. üa:>, c:ua::>i 
i;;empre, as ecououiias apeeg<11.:. :as uo3 cortes 
propostos pelas cmnrnis},0cs d 8 orç:u11en , e, no 
intuito de con::eguir-se reducç:ão cL:t d H· 
pesa. A~sim fo i que -votndos, como r. 'm.1 
se disse, 36,735:684$6ti6 J'<li'êl o exc.cch· ·. '3 

1895, foram <1 be1-tos, pot' deficler; cia 1i e Yt:' ,_ , 
creditas snpplerneutarns em 27 de j u ,ho e 
17 de Sctnubr-o do rP r<' t ido ann o. que [ <'5-
cendcram a 1 2 , 97\:1:827~;665, e em z,.:c c:c: ; ,, ;
zen11Jro elo i'il e~n10 ar:110 0.'i1 ~;d a Pifl e,_ , .__: :: o 
oxtn1orrlin:.rio e supj lememai' p;)1·a oecor'-
rer a despe~as na capital e no Rio Gl'ande 
do Sul, mt importancia de 14 mil contos. 
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Attentas as exigencias dos serviços e tendo 
de prover ao augmento de soldo e etapa 
concedidos pela lei de 15 de dezembro de 
1894 (5, 182: 399$450) ; ao excesso de alferes 
além do quadro e:ffectivo (5,820:000$000); 
:w augmento do valor médio das etapas 
(3,218:000$000); a maiores vantagens con· 
cedidas por lei aos empregados civis dos ar
senaes de g·~erra (800:918$865),a commissão 
que confeccwnou o projecto orçamentario 
para 1896 e da qual fazia parte o mesmo 
relator da actual, propoz que fosse autorisa
do o .Ministerio da Guerra a despender a 
quantia de 53,090:718$500, tendo em mira 
regularisar os serviços e limitar na medida 
do possível a abertura de creditas «que tor
nam quasi infructiferos em seus resultados 
os esforços empregados pelo legislador orça
mentaria em reduzir a deespeza publica.:. 

A votação do Congresso reduziu a 
52.801 :400$199 a quantia a despender no 
ex.ercicio de 1896 no Ministerio da Guerra ; 
mas, por decreto n. 2390 de 4 de dezembro 
desse anno , foi concedido um credito supple
mentar de 2.500 :280$744, tendo sido antes 
em 7 de maio , 23 de julho e 12 de novembr~ 
abertos pequenos creditos na importancia 
de .15:660$081, para diversos pagamentos au
tor1sados em lei e que não haviam sido in
cluidos no orçamento. E' de justiça accrescen
tar que houve saldos em algumas rubricas 
cujo conhecimento exacto depende da liquida
ção final do exercício. 

Para o exercício actual foi autorisada a 
despeza de 52. 37 4: 026$699, tendo sido de 
54. 767: 584$199 a proposta do Governo. A 
Commissão é informada de que são insuffi
cientes os recursos fornecidos a certas ver 
bas, já esgotadas umas, prestes a sel·o ou
tras, do que resultará ainda soccorrer-se a 
creditos supplementares. 

Conclue-se de investigações minuciosas que 
a despeza do Ministerio da Guerra attingiu 
no exercício de 1890 a 29.548:815$772 e no 
de 1891 a 31.443:318$520, sendo votados em 
leis orçamentarias : · 

Para 1892 •...... 29 . ll 6: 027$961 
» 1893 ....... 28.836:802$161 
» 1894 ... . ... 29.959:815$357 
» 1895 ....... 36.735:684$661 
» 1896 ....... 52.801:400$199 
» 1897 .•....• 52.374:026$699 

No exer;;icio de 1892 a despesa excedeu 
4.470:764$638 ao que foi votado. 

os credi tas supplementares e extraordi
narios em 1893, 1894, 1895 e 1896 foram 
os constantes da nota seguinte : 

Camara V. IV 

1893 

Decreto n. 1293 de 4 de 
março de 1893 (Despesa 
com a revolução do Rio 
Grande) Extraordinario. 

Decreto n. 1322 de 21 de 
março de 1895 (Material 
de guerra f 115.000) Ex-
traordinario .. ......... . 

Decreto n. 1346 de 7 de 
abril de 1893 (Pagamen
to do pessoal da 3ª sec
ção do Arsenal de Guer
ra) Supplementar ..... 

Lei n. 141 de 5 de julho 
de 1893 (Acquisição de 
material de guerra, vi
gorou nos exercícios de 
1893 e 1894 (ouro) Ex
traord inario .......•... 

Decreto n. 1550 de 27 de 
setembro de 1893 (Credi
to para liquidação de 
despesas) Extraordina-
rio .. .•......•...• , ... 

Decreto n. 1623 de 26 de 
dezembro de 1893 (Idem, 
idem, idem) Extraordi-
nario ................ . 

1894 

Decreto n. 1675 de 15 de 
fevereiro de 1894 ( Credi · 
to para occorrer á defi
ciencia das verbas do 
orçamento) Extraordi-
nario ................ . 

Decreto n. 1694 de 14 de 
abril de 1894 (Construc
ção do Hospital Central) 
Extraordinario ........ . 

Decreto n. 1696 de 20 de 
abril de 1894 (Reparos e 
armamento das fortifica
ções) Extraordinario ... 

Decreto n. 1710 de 5 de 
maio de 1894 (Despesas 
extraordinarias com a 
revolta, etc.) Extraor-
dinario .............. . 

Decreto n. 1909 de 13 de 
dezembro de 1894 (Liqui
dação do exercicio) Ex-
traordinario .......... . 

Decreto n. 1916 de 19 de 
dezembro de 1894 (Fes-
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2.000:000$000 

2, 163:869$458 

36:280$000 

18.000:000$000 

8.000:000$000 

6.000:000$000 

36.200:149$458 

16.000:000$000 

1.500:000$000 

3.000:000$000 

16.000:000$000 

25.500:000$000 
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tejos com a Commissão 
Oriental) E xtraordinario 

Decreto n. 1917 de 20 de 
dezembro de 1894 (Con
strucção de paióes na 
ilha do Boqueirão e ou
tras obras urgentes, vi
gorou em 1895) Extraor-
dinario .............. . 

Decreto n. 1923 de 24 de 
dezembro de 1894 (Re
constituição do material 
do exercito, vigorou 
nos exercícios dFJ 1895, 
18\,6 e 1897) Extraordi-
nario ................ . 

·1893 

Decreto n. 2057 de 27 de 
julho de 1895 (Credito a 
di:tferentes rubricas ) 
Supplementar ....... . . 

Decreto n. 2096 de 17 de 
. setembro de 1895 (Idem, 
idem) Supplementar ... 

Decreto n. 2150 de 31 de 
outubro de 1895 (Credi
to para rAstauração das 
fortalezas, vigorou em 
1895, 1896 e 1897) Ex-
traordinario .......... . 

Decreto n. 2201 de 24 de 
dezembro de 1895 (Cre
dito para pagamento de 
despesas na Capital e no 
Rio Grande do Sul) Ex
traordinario e supple-
mentar .... · .......... . 

1896 

800:000$000 

l.017:015$768 

15.000:000$000 

78.817:015$768 

5. 074: 417$100 

7.905:410$565 

3.000:000$000 

14.000:000$000 

29.979:827$665 

SUPPLEMEN'.l'ARES 

Decreto n. 2277 de 7 de 
maio de 1896 para pa
gamento do augmento 
de vencimentos dos 
juizes togados do Su· 
premo Tribunal Mi-
li ta.r .........•.. . ... 

Dec ·eto n. 374 clG 23 de 
jnlllo de 1896 para pa
gamento dos venci
mentos do mes tre ela 

7:200$000 

oflicina de coronheir03 
do Arsenal de Guerra 
da Capital.. ......... · 

Decreto n. 414 de 12 de no
vembro de 1896 para 
pagamento das etapas 
ao instructor do Col
legio Militar .......• 

Decreto n. 2390 de 4 de 
dezembt'O de 11)96 sup
plementar as seguin
tes verbas : 

§ 1. 0 Secretaria de Estado, 
etc.- Repartição de 
Ajudante G e 11 e r a l 
(material) .......... . 

§ 5.0 Instrucção militar -
Colle"io Militar ..... 

§ 7. 0 Arsenaes-Material. 
§ 11. Ho~ pitaes - Mate-

rial ..•............. 
§ 17. Fardttmento ....... 
§ 18. Equipamento e ar-

reios ............... . 
§ 20. Despesas de corpos 

e quarteis ......... .. 
§ 22. Commissões milita-

res .•............... 
§ 24. Ajudas de custo ... , 
§ 27. Di verscts despesas e 

evdntuaes .......... . 

Total ...........• 

5:716$129 

2:693$952 

6:231$210 

31:579$619 
167: 831$204 

333:435$111 
522:988$253 

95:695$014 

606:565$520 

39:852$782 
70:678$635 

625:423$396 

2.500 :280$744 

CREDITOS ESPECIAES 

Decre to 11. 373 de 20 de 
julho de 1896, para in
clemoisu,r a Companhia 
Nacional de Navegação 
Costeira e a Lage & Ir
mãos de prejuízos con
sequentes da revolta ... 

Decreto n. 399 de 22 de 
outubro de 1896, para 
pagamento do freta
mento dos vapores !ris 
e Aymoré .... .•••...•. 

2.220:000$000 

661:658$842 

A lei n. 429, de 10 de dezembro de 1896, 
que fixou a despesa para o exercicio de 1897, 
no art. 5° u. V mandou subsistir como cre
ditos especiaes os saldos fJUe se verificassem 
no exercício de 1896, dos credi tos concedido3 
pelos decretos us. 1923, de 24 de dezembro 
ele 1894, e 2 150, de 31 de outubro de 1895. 
antorisanrJo o governo a applical-os engloba
da e indistinctarnente aos mesmos fins para 
que fol'am concedidos. 



SESSÃO EM 5 DE AGOSTO DE 1897 67 

Presentemente acha-se quasi esgotado o 
saldo do decreto n. 2150, e o do decreto 
u. 1923 eleva-se approximadamente a 
:~ .000 :000$ qne attenderá áfl despesas com as 
fortificações até 31 de dezembro do corrente 
anno, época em que terminara sua vigencia. 

Por amor á verdade deve ficar consignado 
que nem todos os creditas extraordinarios 
foram aproveitfulos em sua totalidade. Do 
de 14 de abril de 1894, por excrnplo, -
1.500:000$ para o Hospital Central - só 
foram utilisados 431: 357$698; tambem do de 
20 do mesmo mez e anno,- 3.000:000$ para 
reparos e armamento de fortificações - só 
despendeu-se a quantia de 1.108:353:!;353. 
Do credito de 18.000:000$, de 5 de julho 
de 1893. gastaram-se approximadamente 
11.600: 000$(100. 

Quando forem publicados os balanços, de 
1893 em deante, podera sor conhecida, com 
exactidão, a despesa effectuada nos referidos 
exercicios. 

Infelizmente, máo grado e s sacrificios feitos, 
estamos long·e . ainda do ideal desejado e, 
conforme assevera rrotissional competente, 
« não se ~Jóde dizer que possuirnos um exer
cito - embora pequeno - tal como e lle deve 
ser e como nós queremos que seja». 1 

Já era essa a preocc1lpnção da Com
missão de 1895, quando na expo,ição que 
precedia o projecto ofl'erecido ú Cam<ll'<l, de
pois de indicur -as causas multi pias que 
occasionararn a imperio,;a nec0ssid<1de de 
maiores alargamentos nas .-erbas do orça
mento úe que se trata, em época 1\e tran
sição, em perioclo ainda de convul3ões re
volucionnrias e pertur·bações ele ordem, 
ouaoclo de toda parte não se mBdiam s~cri
flcios para a c01~solidnçfío das instituições 
republicanas e sustentaçã<l rlo principio da 
autoridade legal -,lembrava que urgia JHrflr 
e cuidar de uma reorg,11lis<1ção inadiavel 
que «aproveitando o que exi:;t e, para con
stituir um nucl eo de resistencia forte, não 
só para a seguran ça do i11terior, como para 
o prestigio no exterior, auxiliado pela re
serva da milícia ci vica a reorganisar-se 
tambem devidamente, trouxesse como conse
quenc ia, com a pacificação d0s Estados, 
fechado de vez o cyclo das revoltas, e com 
outras medid<>s cornplemeutares, maior econo
mia dos dinheiros publicos, conciliando-se o 
estado de nossas finanças com as imprescio
di veis necessidades do serviço militar :.. 

J ;) foi iniciad o alguma cousa neEse sentilo. 
Pendem de deliberação tio Congresso pro

jectos importantes que se occupam do mo-

1 Capitão Tasso Fragoso - O est.aclo-maior do 
Rxercito - Revista Era.~ileira el e 15 ele junho rle 
1897. 

mentoso assumpto a que nos referimos. 
Coovem não fiquem esquecidos, pelo muito 
que interessam á organisação militar e ás fi
nanças do naiz. 

Pela lei n. 403 de 24 de outubro de 
1896 que crea o estado-maior do exercito, 
está o Poder Executivo habilitado ( paragra
pho unico do art. 16) a providenciar sobre a 
ad ministração e . diracção das escolas e colle
g'io militar, arsenaes de guerra, laboratorios, 
fabricas. reforma da Secretaria da Guerra, 
supprimindo o que julgar conveniente, etc. 

Regulamentada. a lei, o que, segtmdo consta 
a Commissão, sera feito brevemente, supe· 
rados os embaraços da occasião, devem sem 
demora ser effectuadas as reformas e sup
pressões necessarias, de onde advirá, com 
maior regularidade e direcção nos serviços, 
a economia tão procurada no momento 
actual. 

Nem em lei orçamentaria póde ser profi
cuamente realizado esse trabalho, com o 
inconveniente da precipitação, e possível 
de;organisação em serviços que entendem 
de peito com o prestigio do paiz e estabilidade 
das instituições. 

Visando o decrescimento das despezas, a 
Commissão tem em grande conta igualmente 
a verdade orçamentaria, e preferiu dotar 
algumas verbas com os recursos que julga 
im prescindi veis, pelo estudo que acuradamente 
fez, a desorganisar serviços que não poclem de 
prumpto ser restabelecidos, « por córtes e 
>Up[Jressões baseadas em calculos falliveis, 
m-m sempre podendo o Executivo adaptar os 
.ditl'ereotes serviços ás limitações estabele· 
cidas pela lei de meios», do que resultam, re
petimos, quasi sempre medidas extraordina
rins, que annullam pretensas economias. 

Nem pócle ser contestado o que enunciamos, 
contirmaclo pela experieucia de todos os 
a.unos. 

Assim pensando, passa a Commissão a juE
tificar as modificações que julgou conveniente 
fazrir nu. proposta do Governo. 

No § 3° - Confadoria Geral da Guerra -
para attender a reclamações fundamentadas 
nos relatorios do rnini:sterio da guerra de 1896 
e 1897, fixou o pessoal em 10 funccionarios 
em cada uma das classes deofficiaes e prati
cantes, e dous na dos fieis de pagador, do que 
resulta, além da melhora do serviço, uma 
pequena economia de600,$000. 

No § 4° - Directoria Geral de Obras Mili
tares - acceitou a somnia de 760:213$900 da 
tabella explic:i.tiva da proposta , para obras 
U<t Capital Federal e nos Estados, embora re
clamações fundada:; exigissem a importancia 
ele 3.325:583$500 pedidos no demoustrativo 
exarado no relHtorio do mioisterio dct guerra 
(pag. 59) ; reduziu 24: 000$ ua consignação 
- Capital Federal, conservação e reparos 
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nos quarteis, etc ., e augmentou a mesma 
quantia na de - Obras Iio Rio Grande do 
Sul; sahindo dessa consig·nação 40:000$ 
para a terminação do novo quartel em con
strucção em Bagé, afim de não ficarem pre
judicadas as obras que se achavam ndeantadas 
e estão se deteriorando. 

Considerando que não se comprehende o 
vencimento de ordenados, sem direito a apo
sentadoria, a officiaes e:ffectivos do exercito, 
nos cargos de directores, ajudantes, secre
tarios e das escolas militares, lntendencia, 
arsenaes, laboratorios e fabricas, na impor
tancia de 96:400$, sendo de vantagem mili
tarisar os vencimentos, substituiu-os em gra
tificações de corpos especiaes, regularisan
do-se as consignações e evitando-se dupli
catas nas tabellas, com augrnento fictício no 

· orçamento; não havendo prejuizo para os 
referidos officiaes, por passarem a perceber 
etapa total, já consignada na tabella respe
ctiTa. Completa-se assim o que foi deliberado 
pelo Congresso em 1895. em relação aos in
structores, etc. 

Foi reduzida no calculo a média da etapa 
de 1$500 para 1$400, por se ter verificado di
minuição nas avaliações para o fornecimento 
do 2° semestre do corrente anuo, sendo que 
na Capital Federal e no Rio Grande do Sul, 
onde existe maior força do exercito, não 
attinge a etapa a importancia citada, o que 
da margem sufficiente para attender aos ex
cessos nos demais Estados da União. 

No § 18 - Despesas de corpos e quarteis -
foram augmentados 200:000$ na consignação 
- Forragens, etc. - por ser manifestamente 
escassa a quantia indicada para tal fim 
(700:000$), visto como no exercício de 1896 
elevou-se esf:la despesa a 1.059:728$229, e no 
actual está quasi esgotada a verba, sendo in
evitavel um credito supplementar. 

No § 11 - Hospitaes e enfermarias - re
duziu 300:000$ na consignação - Rações a 
empregados, dietas, etapas, etc., que passam 
a ser suppridos pelo § 16 - Etapas-, não 
sendo preciso accre~cimo de credito nesta, 
por não serem satisfeitas etapas ás praças 
enfermas, havendo com isso compensação. 

No§ 23 .-Fabricas- concedeu-se o credito 
de 50:000$ para as despesas com a organi
sação da fabrica de cartuchos, no Realengo, 
justificada nff ultimo relatorio do Ministerio 
da Guerra. 

No § 24 - accrescentou-se 4:672$500-para 
as despesas com a colonia Pedro II no Pará, 
que não podia ser supprimida em virtude de 
sua collocação na fronteira, tendo havido 
equivoco na lei n. 2360 de 30 de dezembro 
de 1895. 

A' verba 25-Diversa8 clespezas eeventuaes 
- na consignação - Transporte de tropas, 
com que em 1896 despendeu-se 1.160: 555$670, 

achando.se quasi esgotado o credito actual, 
foram accrescentados 400:000$000. 

A Commissão reconhecendo que da para
lysação dos .serviços a que se destinam os 
creditos concedidos pelos decretos n. l 923 de 
24 de dezembro de 1894 e n. 2150 de 31 de 
outubro de 1895 resultam prejuízos incalcula
veis, pois que se trata da reconstituição do 
material do exercito e restauração e melho
ramento das fortalezas, julga conveniente 
que no exercício de 1898 se adopte a mesma . 
providencia consignada no art. 5° n. V da 
lei n. 429 de 1 O de dezembro de 1896, isto é, 
que continuem a ·Ser applicados os saldos dos 
creditas 1. 923 e 2 .150 aos misteres para que 
foram autorisados. 

Tendo a proposta computado as despezas 
com o soldo, gratificações,etapas e fardamento 
das praças de pret na razão de 20 .000, con
vem ficar apparelhado o governo com a auto
risação precisa para em qualquer mez do 
exercicio abrir creditas supplementares às 
verbas 15', 16° e 17ª para pagamento das pra- . 
ças que excederem do numero indicado, pro
videncia esta t a,mbem existeute na lei actual, 
e que se torna necessaria para attender á lei 
de forças. 

Provendo mais equitativamente certas ver
bas, fazendo justifica veis reducções em outras 
e regularisando serviços, a Commissão, dimi 
nuindo 1.056 :454.$598 na proposta do go
verno, apresenta á consideração da Gamara 
dos Srs. Deputados o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. O Presidente da Rep.ublica é au-

torisado a despender, no exercício de 1898, 
pelo Ministerio dos Negocios da Guerra, a 
quantia de 51.307 :661$701, assim distribuída : 
1 . Secretaria de Estado 

e Repartições an
nexas (de accordo 
com a proposta). 216 :680$000 

2. Supremo Tribunal Mi-
lita,r e auditores 
(idem)............ 189 :325$000 

3 .. Contadoria Geral da 
Guerra- reduzidos 
600$ por fixar-se o 
pessoal com dez 
runccionarios e m 
cada u;na das clas
ses de offi.ciaes e 
praticantes, e dous 
na dos fieis de pa-
gador. ........... 180:710$000 

4. Directoria Geral de 
Obras Militares-re-
duzidos 89$600, ex-



cesso da proposta 
sobre a tabella ex
plicativa ; diminui
dos 24:000$ na 
consignação - Ca
pital Federal, con
servação e reparos 
nos quarteis, etc., 
e augmentados 24 
contos na de-Obras 
-no Rio Grande do 
Sul, despendendo-se 
á conta dessa con
signação a quantia 
de 40 contos para a 
terminação do quar
tel de Bagé .•...... 

5. Instrucção militar -
reduzidos 41 :040$, 
sendo 35:200$ de 
ordenados dos dire
ctores, ajudantes e 
secretario das es
colas superior de 
guerra e militares 
da Capital Federal, 
Rio Grande do Sul 
e Ceará, que perce
berão, além das 
gratificações p o r 
esta rubrica, pela 
13ª - Corpos espe
ciaes-as vantagens 
de commissão acti
va, tendo os dire
ctores mais as de 
chefe, e 5:840$ na 
etapa úos alferes
alumnos, na confor
midade da 16ª ru-
brica ............. . 

6. Intendencia - dimi
nuidos 6:666$666 de 
ordenados do inten
dente e ajudantes 
que percebe r ã o , 
além das gratifica
ções por esta rubri
ca, pela 13ª-Van
tagens de commis
são activa, tendo o 
primeiro as de chefe 

7. Arsenaes-diminuidos 
41:200$ de ordena
dos dos directores, 
sub·director e aju
dante, que passarão 
a perceber ,alem das 
gratificações da ru
brica, pela 13ª as 
vantagens de com
missão activa de 
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engenheiros - os 
directores (estes co
mo chefes) e sub
director ; as de re
sidencia os ajudan
tes na Capital Fe
deral, tendo os dos 
Estados commissão 
de ia classe ......• 

8. Depositos de artigos 
bellicos (de accor
do com a proposta). 

9. Laboratorios - redu• 
zidos 6: 666$666 de 
ordenados do dire
ctor e ajudante do 

760:213$900 Laboratorio Pyro
teclmico do Campi
nho, para percebe
rem, além das gra
tificações por esta 
:rubrica, pela 13ª as 
vantagens de com
mi~são activa como 
chefe o primeiro e 
as de residencia o 
segundo •.........• 

10. Inspectoria Geral do 
Serviço Sanitario 
do exeroito - redu
zidos 32:771$75 O 
nas etapas, na con
formidade da 16ª ru-
brica ............. . 

11. Hospi taes e enferma
rias - diminuidos 
305 : 840$ s e n d o 
300:000$ na con
signação - Rações 
a empregados, die-

l .550 :214$000 tas,etapas, etc.,que 
será provida pela 
rubrica 16ª e 5:340$ 
n a s etapas d o s 
agentes das enfer-
marias ..•.....•..• 

12. Estado-Maior General 
-reduzidos 12:337$ 
nas etapas, na con
formidade do para-
grap ho 16 ........ . 

129:983$334 13. Corpos especiaes- di
minuídos 48:949$ 
nas etapas, de con
formidade com o 
paragmpho 16 .•.•• 

14. Corpos arregimenta
tados - deduzidos 
423: 146$250nas eta
pas, na conformi
dade da 16ª ru-
brica .••.....•.... 
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2.695: 157$500 

6:000$000 

190:285$334 

1. 601 : 234$500 

854:570$000 

619:013$000 

2.275:645$500 

12.975:735$000 
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15. Praças de pret (como 
na proposta ) •..... 

16. Etapas - reduzidos 
792:050$ i;or cal
cuhH-se a etapa a 
1$400 ............ . 

17. Fardamento, equipa
mento, arreios e 
armamento (de ac
cordo com a pro
posta) ........• : .. 

18. Despezas de corpos e 
quarteis- augmen
tados 200: 000$ na 
consignação - For-
ragens, etc ....... . 

19. Companhias militares 
(de accordo com a 
proposta) •......•. 

20. Commissões militares 
(idem) .......... . 

21. Classes inactivas-di
imnuidos 2:008$500 
n>1s etapas dos oftl
ciaes da administra
ção do Asylo de In
validos (de accordo 
com o§ 16) ....... . 

22. Ajudas de custo - · 
( de accordo com a 
proposta) ......•.. 

23. Fabricas - elimina
dos 6: 666$666 de 
ordenados rlo dire
ctor e ajudante da 
Fabrica de Polvora 
da Estrella, para 
perceberem, além 
das gratificações por 
estarubrica,pela 13ª 
as vantagens de 
com missão acti va 
como chefe aquelle, 
e este, de residen
dencia ; concedidos 
50: 000$ para ns ri es
pezas cem'~ organi
saç1ío da FabriC<1 de 
Cartuchos em Rea
lengo, lrn vendo dif'
ferença para mais 
sobre w nroposta, de 
43:333$334 •... . .•. 

24. Colonias milit ares -
augmentados 
3: 577$500, differen~ 
ça entre a reducção 
de 1: 095$ das eta
pas dos dircctores 
e ajudantes das co
lonias e o accresci
mo de 4:672:1'500 
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5.037:483$300 

25. 
11 . 088: 700$000 

para as tlesrezas 
com a colonia Pe
dro II, na fronteira 
do Pará ......... . 

Diversas despesas e 
eventuaes - au
gmentado 400:000$ 
na · consignação -
Transporte de tro-

198:383$277 

4.757:55'2$000 26. 
pas, etc ...•....... 

Bibliotheca do Exerci
to (de accordo com 

1.200:000$000 

1.425:000$000 

730:107$050 

132: 710$000 

2.109:563$972 

200:000$000 

172:284$634 

a proposta) ....... . 11: 109$500 

I - Continua em vigor o dispositivo do n. V 
do art. 5° da. lei n. 429, de 10 de dezembro de 
1896, em referencia aos creditas concedidos 
pelos decretos n. 1.923 de 24 dedezembro de 
1894 e 2.150, de 31 de outubro de 1895. 

II-E' o Governo autorisado a abrir cred itas 
supplementares ás verbas l!'iª, 16ª c 17" para 
pagamento ás praças de pret, etapas e farda
mento que excederem ao effectivo de ~0.000. 

Sala das Commissões, 5 de agosto de 1897. 
Francisco Veiga, presidente. - Paula Gui
marães, reiator.-Paulino de Souza Junior. 
-Belisario de Souza.- F. P. Mayrink. -
Miguel Pernambuco. - Augusto Mont enegro. 
-Urbano Santos, com restricções. Propuz, 
não sendo acceitas pela Commissão, as se
guintes medidas: 

Suppressão das Yerbas destinadas aos ar
senaes do Rio Grande do Sul, Bahia, Per
nambuco, Pará e Matto Grosso ; ás officinas 
do da Capital Federal que não teem por fim 
o fabrico de procluctos technicos militares, 
dotando-se o orçamento com verba propria 
para o Governo supprir o exercito dos pro
ductos fabricados pelas officinas supprimidas 
por meio de concurrencia publica nesta Ca
pital e nas dos Estados ; 

Revogação do credito extraordinario cons
tante do decreto n. 1. 923, de 24 de dezembro 
de 1894, passando as obras de restauração e 
melhoramento das fortalezas para cargo da 
Directoria Geral das Obras Militares ; e con
signando- se verba orçamentaria para re
constituição do material do exercito.-Lui-i
Adolpho, de accordo com o voto do Sr. Urbano 
Santos, rneno > quanto á suppressão dos ar
senaes de Guerra do Rio Grande do Sul, 
Matto Grosso e Pará. 

PROPOSTA DO GOVERNO 

Art. 5.0 O Presidente da Republ ica é au
torizado a despender com os ;.;erviços indi
cados nas seguintes verbas do Ministerio da 
Guerra a sornma de 52.374:116$299: 
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I Secretaria de Estado e 
Repartições annexas. 

2 Supremo Tribunal Mi
litar e auditores ..... 

3 Contadoria Geral da 
Guerra ............• 

4 Directoria Geral das 
Obras Militares ..... . 

5 lnstrucção militar ... . 
6 Intendencia .......... . 
7 Arsenaes ............ . 
8 Depositos de artigos 

bellicos ............. . 
9 Laboratorios ......... . 

10 Inspectoria Geral do 
Serviço Sanitario do 
Exercito ............ . 

11 Hospitaes e enferma-
rias ................ . 

12 Estado Maior General. 
13 Corpos especiaes ..... . 
14 Corpos arregimentados . 
15 Praças de pret ....... . 
16 Etapas .............. . 
17 Fardamento, equipa-

mento, arreios e ar-
mamentos .......... . 

18 Despezas de corpos e 
quarteis ............ . 

I9 Companhias militares. 
20 Commissões militares. 
21 Classes inactivas .... . 
22 Ajudas de custo ..... . 
23 Fabricas ............ . 
24 Colonias militares ... . 
25 Diversas despezas e 

eventuaes ..... . .... . 
26 Bibliotheca do exercito 

216:680$000 

189:325$000 

181:310$000 

760:303$500 
1 . 591 : 254$000 

136:650$000 
2.736:357$500 

6:000$090 
196:952$000 

1.634:006$250 

1. 160:410$000 
631:350$000 

2.324:594$5f 0 
13.398:881$250 
5.037:483$300 

11.880:750$000 

4.757:552$000 

1.225:000$000 
730:107$950 
132:710$000 

2.111: 572$472 
200:000$000 
128:951$300 
194:805$777 

800:000$000 
11: 109$500 

52.374:116$299 

O Sr. President.e-Não havendo 
nada mais a tratar. rlesigno para amanhã a 
seguinte ordem do dia: 

Votação do projecto n. 3 A, de 1897, pa
recer sobre a emenda offere~ida na 3• dis
cussão do pr0jecto n. 3, deste anno (substi
tutivo ao projecto n. 162, de 1896), que auto
riza o Governo a nomear uma commissão de 
profissionaes para estudar e verificar a effi
cacia e valor da descoberta do serum anti
varioloso, feita pelo Dr. Felippe Pereira 
Caldas, e dá outras providencias ; 

Continuação da discussão unica do parecer 
n. 29 A, de 1897, sobre as emendas o:!fere
cides na 2° discussão do projecto n. 29, do 
corrente anno, que fixa a despeza do Minis
terio das Relações Exteriores para o exe:rcicio 
de 1898, com voto em separado do Sr. Ur
bano Santos ; 

2" discussão do projecto n. 54, de 1897, or
çanc1o as de~pezas do Ministerio da Fazenda 
para o exercício de 1898 ; 

3• discussão do projecto n. 60, de 1897, au
torizando o Governo a relevar as dividas 
contrahidas com o Thesouro Federal pelo co
ronel Pedro Nunes Baptista Ferreira Tama
rindo, morto,a 4 de março do corrente anno, 
no combate de Canudos. 

Continuação da 3• discussão do projecto 
n. 176, de 1896, reformando o Codigo Pe-nal; 

2" discussão do projecto n. 50, de 1897, au
torizando o Governo a abrir ao Ministerio da 
Justiça e Negocios Interiores o credito de 
90:000$, supplementar á verba -Diligencias 
policiaes- n 14 do art. 2° da lei n. 429, de 
1 O de dez.em bro de 1896 ; 

2ª discussão do projecto n. 49, de 1897, au
torizando o Governo a abrir ao Ministerio da 
Justiça e Negocios Interiores o credito de 
202:882$119,supplementar a varias Yerbas do 
art. 2° da lei n. 429, de 10 dezemdro de 
1896; 

2" discussão do projecto n. 47,de 1897, pro
videnciando sobre o preenchimento dos cla
ros existentes na força naval ; 

2ª discussão do projecto n.142, de 1896, au
torizando o Governo a reorganizar diversos 
estabelecimentos militares de ensino, com 
voto em separado do Sr. Thomaz Cavalcanti; 

2" discussão do projecto n. 75, de 1893, dis
pondo sobre conscripção militar ; 

Discussão unica do projecto n. 24, de 1897, 
autorizando o Poder Executivo a conceder ao 
sub-director da locomoção da Estrada de 
Ferro CeFltral do Brazil, engenheiro Eduardo 
Claudio da Silva, seis mezes de licença, sem 
vencimentos, para tratar de sua saude,a con
tar de 9 de maio do corrente anno ; 

Discussão unica do projecto n. 46, de 1897, 
emenda do Senado ao projecto n. 12 B, de 
1896, da Camara dos Deputados, que concede 
aos alumnos do curso superior das Facul
dades de Direito, matriculados antes da lei 
n. 314, de 30 de outubro de 1895, o goso das 
regalias da legislação anterior ; 

Discussão unica do projecto n. 42, de 1897, 
emendas do Senado ao projecto n. 33 C, de 
1896, da Camara dos Deputados, que reco· 
nhece como de caracter official os exames 
verificados no Lyceu de Agronomia e Veteri
naria de Pelotas, na Academia de Commercio 
de Juiz de Fóra e nos estabelecimentos con
generes dos demais Estados ; 

Discussão unica do projecto n. 43, de 1897, 
autorizando o Governo a conceder a Candido 
Guedes Chagas, conferente da Alfandega dá 
Bahia, prorogação da licença, em cujo goso 
se acha, por um anno e com ordenado, afim 
de tratar de sua saude onde lhe convier ; 

!ª discussão do projecto n. 27 A, de 1897, 
declarando isentas de contribuir com um dia 
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de soldo, mensalmente, para o Asylo de 
Invalidos, as praças do batalhão de infan
taria de marinha, do corpo de officiaes ma
rinheiros e do de marinheiros nacionaes. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 30 minutos 
da tarde. 

65Q SESSÃO EM 6 DE AGOSTO DE 1897 

Presidencia dos Srs. Arthur Rios (presidente) 
Julio de Mello (1° secretario), . Fonseca Por
tella (2° vice-presidente), Vaz de Mello 
(1° vice-presidente) e Julio de Mello (1° se
cretario) 

Ao meio-dia procede-se á chamada, á qual 
respondem os Srs. Artbur Rios, Julio de 
Mello, Carlos de Novaes, Alvares Rubião, 
Silva Mariz, Theotouio de Britto, Serzedello 
Corrêa, Guedelha Mourão, Eduardo de Ber
rêdo, Henrique Valladares, Bezerril Fonte
nelle; Ildefonso Lima, João Lopes, Marinho 
de Andrade, Augusto Severo, Tavares de 
Lyra, José Peregrino, Teixeira de Sá, João 
Vieira, Cornelio da Fonseca, Arthur Peixoto, 
Rocha Cavalcanti, Jayme Villas Boas, Seabra, 
Milton, Tosta, Francisco Sodré, Manoel Cae
t.ano, Eugenio Tourinho, Tolentino dos San
tos, Paranhos Montenegro, Pinheiro Junior, 
José Murtinho, Xavier da Silveira, Oscar 
Godoy, Augusto de Vasconcellos, Raul Bar
roso, Nilo Peçanha, Silva Castro, Paulino de 
Souza Junior, Almeida Gomes, Mendes Pi
mentel, Carvalho Mourão, Vaz de Mello, Mon
teiro de Barros, Ildefonso Alvim, Luiz Detsi, 
Gonçalves Ramos, Francisco Veiga, Alfredo 
Pinto, Alvaro Botelho, Leonel Filho, Rodolpho 
Abreu, Theotonio de Magalhães, Manoel Ful
gencio, Lindolpho Caetano, Olegario Maciel, 
RodolphoPaixão, LuizFlaquer, Domingues de 
Castro, Gustavo Godoy, Adolpho Gordo, Fer
nando Prestes, Cezario de Freitas, Alfredo El
lis, Paulino Carlos, Arthur Diederichsen, Rodol
pho Miranda, Ovidio Abrimtes, Hermenegildo 
de Moraes, Mello Rego, Alencar Guimarães, 
Lauro Muller, Paula Ra_mos, Francisco To
lentino, Pedro Ferreira, Marçal Escobar, Ap
paricio Mariense, Vespasiano de Albuquer
que e Py Crespo. 

Abre-se a sessão . 
E' lida e sem debate approvada a acta da 

·sessão antecedente. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - Não havendo 
numero legal, :para se proceder ás votações 

das materias encerradas, passa-se á materia 
em discussão. 

E' annunciafla a continuação da discussão 
unica do parecer n. 29 A, de 1897, sobre as 
emendas offerecidas na 2• discussão do pro
jecto n. 29, do corrente anuo, que fixa ades
peza do Ministerio das Relações Exteriores 
para o exercício de 1898, com voto_ em sepa
rado do Sr. Urbano Santos. 

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

-O Sr. Serzedello Corrêa-Sr. 
Presidente, entrando no debate relativo ao 
orçamento das Relações Exteriores, não me 
alimenta a vaidade de trazer esclarecimentos, 
de trazer novas luzes aos variados assum
ptos de que se encarrega esse mesmo orça
mento. 

Depois que notaveis oradores se occuparam 
de discutil-o com tanta ei•udição, quanto bri
lho, nifo seria com certeza um obscuro Depu
tado da opposição que havia de trazer a este 
debate novos esclarecimentos e novas luzes. 
(Não apoiados.) 

Venho, porém, cumprir um dever; venho 
sinceramente dizer o que penso, muito espe· 
cialmente depois que a questão da conserva
ção da legação junto á Santa Sé tem sido em 
algumas partes objecto de accusação á oppo
sição governamental, pretendendo-se ver na 
attitude que varios Deputados teem tomado 
a respeito deste assumpto um acto de hosti
lidade á crença catholica, sinão o intuito de 
evitar a propagação da fé catholica em nosso 
paiz. 

o SR. AFFONSO COSTA-Que ninguem tem 
em vista. 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA - Vim a tri
buna para deixar provado, para trazer á 
Camara mais um testemunho de que o debate 
do orçamento das Relações Exteriores tem 
corrido nesta Camara fóra das agitações 
politicas, fóra das agitaçõas partidarias. 

Elle tem sido entregue exclusivamente á 
revelia das opiniões individuaes ; elle tem 
sido, nos dous acampamentos em que se di
vide hoje o Partido Republicano Federal, uma 
questão aberta, quer para o lado da opposi
ção governamental,quer para o lado dos mais 
dedicados amigos do Governo. 

o SR. THEOTONIO DE MAGALHÃES - o dire
ctorio do partido do Governo em S. Paulo 
affirmou o contrario. 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA -Tomei, por 
conseguinte, a palavra para tratar deste 
assumpto e para fazel-o muito especialmente 
em relação á conservação da legação junto á 
Santa Sé, embora já tenha elle sido lar
gamente debatido nesta Gamara. 
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Po.s,so mesmo dize! que já fallou a crença, 1 blica; desequilibrio Sr..:Presidente,que_ já ~f!ec· 
que Jª fallou a doutrma. 1 tou a nossa importaçao pela sua dimmrnça~; 

De um lado, nós vimos a palavra eloquente, desequilibrio que já affectou a nossa propr1a. 
prestigiada pelo estudo e vasta erudição do exportação, na desvalorização dos nos~~s 
illustre relator do orçamento, assistida pela productos, principalmente do café; deseq~1h
crença de um sacerdote honesto e sincero, brio que encareceu espantosamente a vida, 
amparada ainda na palavra de um dos mais que vae asphyxiando todas as classes, tor
illustre~ representantes da bancada mineira, nando a vida do proletario quasi impos~ivel; 
qu~ trouxe, por assim dizer, a esta discussão, desequilibrio que, si não é um prenunc1~ ~a 
ate mesmo o conforto e as luzes de sua me- banca-rot.a, é um attestado, pela sua ms1s
dicina. tencia, duração e permanencia, de uma si-

De outro lado, nós vimos da bancada oppo- tuação economica. que reclama a maxima 
sicionista, a critica desapiedada, voltairiana, energia e todo o cuidado e attenção por parte 
mixto,por assim dizer, de lances geniaes e de dos poderes publicos. Ora, Sr. Presidente, 
ironias sarcasticas, do nobre Deputado pelo não é a economia o uniCo remedia para esta 
Rio de Janeiro, seguida immediatamente na situação, mas portemos affirmar que é ella um 
tribuna pela palavra flue.nte, incisiva, grave, 1 dos remedias que precisa ser applicado 
do no~re Deputado por Pernambuco, que fez mesmo desapiedada.mente. O orçamento do 
um discurso que não foi propriamente um Exterior neste ponto, talvez pela vontade 
discurso, mas uma verdadeira prelecção de que teve a illustrada Commissão em proce
sciencia. (Apoiados.) der de accordo com as intenções do Go-

Venho, permitta a Camara a vaidade, verno, não correspondeu a esta situação. 
pre encher uma lacu_!la nesta discussão; 0 SR. COELHO CINTRA_ o mlistre relator 
venhoe~ca~ar a _questao n~ terreno das promette fazer reducções. 
convemenc1as sociaes, debaixo das conve-
niencias de homem de Estado debaixo das O SR. SERZEDJQLLO CoRRÊA -Sou, portanto, 
necessidades indeclinaveis que' tem 0 poder Sr. President~, dos que ~otam nest8: Camara 
publico de não dispensar, de nã.o deixar fu- pel_a suppressao ~a legaçao da.Russ1a; nada 
gi_r de suas mãos os grandes meios que elle veJo que det_ermm~ a necessidade de u~a 
pode ter para poder influir naquillo que se legaçao _braztle1ra Junto ao :12.oderoso_ Imper10 
chama as consciencias, o sentimento, porque d_a Russ1a ;,as nossas r~laçoes estao redu
é sempre o sentimento que dita o movel de zidas quas1 que exclusivamente a um pe
nossa conducta, que dita todos os passos de q~eno numero de _colonos ao _sul d~ Repu~ 
nossa · vida, quer publica, quer particular. bhca; nossas relaçoes commerciaes sao quas1 

· _ . nullas, porque a verdade é que aquelle mer-.0 SR.BEZERRIL FoNTENELLE-Na.o a~oiado. cado tem estado constantemente fechado á 
Ncs temos o dever de sei· constituc10naes. entrada dos nossos productos, e quando hou-

0 SR. SERZEDELLO CoRRÊA--Antes de en- vesse necessidade de abril-o, não são as lega
trar na questão da conservação da legação ções que para isto concorrerão : os consu
junto a Santa Sé, que tem sido, por assim lados desempenharão perfeitamente esta 
dizer, o eixo principal de toda a discussão, missão. Eis a razão por que voto contra ale
me permittam a illustre Commissão de Orça- gação da Russia. 
mento desta Camara e o seu digno relator, No mesmo caso está a legação da Austri
meu distincto amigo, que declare franca- Hungria, que comporta as mesmas considera
mente que a proposta do Governo em relação ções. Nossos interesses são nullos alli, as 
ao orçamento do Exterior não attendeu á si- nossas relações commerciaes são diminuta.as e 
tuação especial que atravessa o nosso paiz. podem ser confiadas aos consulados; e o mes-

E',indiscutivelmente,grave a situação eco- mo se póde dizer em relação á leg1tção da
nomica de nossa Patria. Ella é mesmo de Belgica, que, si não for supprimida, póde ao 
uma gravidade cujo alcance nós não podemos menos ser ligada á !la França ou á da Suissa, 
medir, cujas consequencias nós não podemos o SR.SEABRA-Em 1892 a lei do orçamento 
prever· extinguiu a legação da A ustria, e V. Ex., que 

O facto ahi está nessa taxa ca.mbial de- era ministro, conservou-a. 
pressiva que attesta ao paiz o desequilibrio 
da balança dos pagamentos. O SR. FRANCISCO GLICERIO-A situação era 

Note a Camara que não fallo em balança outra. 
comm.ercial, em balança proveniente da cor- O SR.SERZEDELLO CORRÊA-'- Em 1892 a si
respondencia entre a importação e a expor- tuação era totalmente differente desta. Entrei 
tação.Fallo no desiquilibrio dessa balança mais para a pasta da fazenda e o nobre Deputado 
vasta-a balança dos pagamentos,desiquilibrio sabe, porque conhece a historia contempo
tal que quasi vae aniquillando a fortuna indi- ranea do seu paiz, encontrando o cambio a 9 
viduale quasi tem aniquillado a fortuna pu- consegui mautel-o durante a minha estada 

Camara V, IV iO 
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no Governo a 14 e 15; e o credito não estava Devo dizer, Sr. Presidente, que sou da
tão abaJarlo, de modo que pude e:ffectuar um quelles que pensam que esta legação deve 
emp1•estimo com vantagem para o erario pu- ser mantida. Não venho discutir a questão á 
blico. A nossa situação hoje, com o cambio luz rl os princípios do direito internacional; 
de sete e tanto sem se poder prever si virá · não venho para a Camara protegido e ampa
on não a baixar, situação que exige para rarlo nas opiniões dos di:fferente5 internacio
differenças de cambio quasi metade da receita nalistas; não venho para esta discussão prote
da União, está. mostrando a necessidade de gido e amp,1rado nas opiniões mRis ou menos 
uma política de ecouomia e de córtes pro- acertadas, mais ou menos verdadeiras, mais 
fundos e largos dentro dos orçamento~ da ou menos falsas, mais ou menos sinceras, 
Republica. mais ou menos eivadas de sophismas de que 

Ainda mais, Sr. Presidente, li as considern- por. acaso pos3am se servir os differentes tra
ções profundamente sensatas feitas pelo Jorrial ta.dis.tas para provar que. o pap~ ou o St?mmo 
do Commervio sobre a situação dos nossos Pont1fice é, perante o d1r~1to mternac10nal, 
consulados. Pela renda colhida em 1896 veri- perante a pureza da ~outrma que prof ~sam, 
fica-se que dos 32 consulados que temos espa- uma. pessoa mternac10.nal; que o soberano 
lhados pelo mundo civilizado, 12 são talvez ?on~1fice é um verdadeiro soberano e que a 
os unicos que o:fferecem uma receita convP.- 1gr~Ja ca!hollca. preenche º1:1 deve preencher 
niente. Ha um pequeno numero de outros as t:un.cçoes de um !erdade1ro Es~ado, para 
que dão deficit constante, ha outros cuja con- dahi tirar a con_cl~sao d~ que n~s devemos 
veniencia ele occasião exige que sejam manti- manter a I~ga<;ao J 1into a Santa Se. 
dos, como são os que temos nas Guyarias Em relaçao a este ponto, eu me colloco no 
Franceza e Ingleza em virtude rla necessidade terreno dos factos; eu me colloco ao lado da
que temos de ter dalli informações. desde que quelles que observa~~ 9ue se passa frequen
temos questões de limites a derimir com es- tem~ute no ~undo c1villzado .. 
tas Guyanas; mas ha um grande numero de . SeJa ou. nao pu~a a doutr.ma dos trata
outros que não rendem cousa alguma. chstas, seJa ou nao verdadeiro o que elles 

Ha um que rende 12:000$ outro que dizem, o facto indiscutivel é que no direito 
em 1896, rendeu 3:000$. e outro que ren~ inte!nac~onal, tal como está p~atica do pelas 
deu trinta e tantos; e isto revela que as naçoes civihzadas, tal como existe presente
nossas relações commerciaes nestes lagares ments n? ~e~reno dos factos, em geral todo o 
são insignificantes. mundo ci 171!Jzado reconhece no Summo Pon-

tífice os caracteres de um soberano, na igreja. 
9 ~R. PAULINO !'E.SOUZA JUNIOR-A Com- catholica as condições de um Estado, ppis 

m1ssao vae suppr1m1r estes consulados. que os di:ffe1·entes Estados civilizados, quer 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA.-Estão neste 
numero os consulados de Copenhague, de 
Nova-OrJéans, de Valparaizo, de Pousadas, de 
São Thomé, do Salto, de Assumpção, rle Go
nebra, de Trieste, de Stockolmo e de Vige. 
Todos estes podem ser supprimidos, reali
zando-se a espantosa economia de cerca de 
400 :000$emouro,istoé,de 1.200 :000$ da nossa 
moeda. Apartes.) 

Allegra-me, Sr. Presidente, a declaração 
do illustre relator da Commissão de que 
na 3" discussão estes consulados hão de 
ser supprimidos, attendendo-se assim, mais 
convenientemente, á situação f1o paiz pelas 
economias que poderemos fazer neste orça
mento, que, embora diminuto, é um orça
mento que pesa muito sobre o cambio, por
que suas despezas são calculadas ao cambio 
de 27, são todas feitas em ouro, e pelo quadro 
actual a verba votada para estas di:fferentes 
despezas, attendendo-se a depreciação de 
nossa moeda, vae além elo triplo da que se 
fazia no tempo d.o imperio. 

Feitas, Sr. Presirlente, estas ligeiras obser
vações, vou entrar na questão relativa á con
servação da legação junto á Santa Sé. 

sejam catholicos ou não, manteem junto á 
Sar.ta Sé lsgações, e por sua vez a Santa Sé 
mantem junto desses Estados legação corres
ponrlente . 

Este é um facto que não póde ser contes
tado e que não se discme,porquP elle ahi está 
evidenciado claramente nas legações da Ru' 
sia e ela Prussia, d.a França, etc., etc. 

o SR. BEZERRIL FONTENELLE dá. um aparte. 

o SR. SERZEDELLO CoRRÊA- Eu vou lá; o 
nobre Deputado não acleante as minhas consi
der·ações. Estou mostrando um facto indis
cuti vel e que absolutamente não póde ser 
contestarlo. 

Aq uelles que acompanharam a guerra fran
co-prussiana e os acontecimentos que se des· 
E>molaram na guerra de 1870,viram a habili
uade com qne a Italia fez a sua unificação 
rnb o impubo da sabedoria de Cavour e da 
audacia e intrepidez de Garibaldi. 
· Todo o mundo sabe que isto não se teria 

realizado si não fosse n. sagacidade com que 
se fez a lei r1e garantia., collocando o Papa em 
situação especial. Foi esta lei . d~ garantia 
que impediu talvez que nações catholicas e 
outras que tinham interesses junto á Santa 
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Sé impossibilitassem a tomada de Roma e, Jica sente-se hoje com mais liberdade, de 
conseguintemente, o estabelecimento da uni- modo que o domínio da consci~n?ia foi deixB:do 
ficação da Italía. pelo E!1tado, não mudo permittiªa 3; sua :n-

. tervenção, exactamente como nao e permit-o SR. RonoLPHO PAIXÃO- Dahi e que vem tida a intervenção do Estado no lar,para que 
a soberania do Papa. venha dizer como no sanctuario da familia, o 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊA- A questão• paes pelo trabalho e a mães pelos carinhos, 
porém, para nós é mais simples; a questão pelo amor e pelos afi'agos, devem educar as 
não é de discus:ão para sabermos si o Papa, creanças que vão constituir a futura gera
nas condições especialíssimas em que sti -

h d V t . h çao. . _ . 
:ic a encerra o no a 1cano, preenc e ou Mas, Sr. Presidente, e tao ve~dade isto 
não os caracteres de um soberano; si a que se póde affirmar mesm? que bispos n~ta· 
Igreja Ca.tholica tem ou não os requibitos de veis de nosso paiz, esclarecidos por uma m
um verdadeiro Estado, porque isto já está. telligencia superior e afervor.ados por essa 
resolvi do pelo consenso dos povos civilizados. crença propria dos tempos medievaes, como o 

A questão para nós é saber si, dentro da virtuorn prelado D. Antonio de Macedo Costa, 
nossa Constituição e á luz dos seus textos, jamais acceitaram a intervenção do Estado 
nós podemos, dentro do regimen da separação no que dizia respeito á fé, á propagação das 
ampla da igreja e do Estado, dentro do re- ordens do pontificado. 
gimen amplo de separação do poder temporal Todo 0 munclo rnbe a luta que houve entre 
e espiritual, consagrado pela Constituição, e 0 poder espiritual dos bispos resistindo ao 
eu aqui peço licença ao nobre Deputado pelo placet; todo mundo sabe como repugnava-lhes 
Ceará para dizer-lhe que não sou suspeito, acceitar a ingerencia do poder temporal no 
tratando do as-umpto, porque fui um dos que campo da fé e da doutrina, 0 que prova que 
concorreram para que ~ sta liberdade espiri· realmente 0 regímen da concordata er~ ne
tual fo~se consagrada na Constituição, pois fasto para a Igreja catholica e que o reg1men 
quti apresentei e~enda. clara e. positiva a da liberdade espiritual deixa que ella possa 
r~spet~o- e qu~ lD: esta corporificada nas agir francamente por intermedio das suas lu· 
d1s:e_os1_çoes const1tncto naes se podemos ter le-1 zes, pelas suas pregações. 
gaçao JUn!o ao_vat1?ano. . , . [ 0 nobre Deputado por Pernambuco, depois 

!"- _questao, d1~0, e saber si a luz; da Const:- ide ter demonstrado esse ponto, e peço licença 
tmçao e no r.eg1men de separaçao da igre~a 1 as. Ex. para me occupar um pouco mais 
?o Est:1do nos ~odem?s manter uma legaça~ l demoradamente desse discurso: pela impor
JUD~o a _S~nta _se e, s: assim fazendo, as co3 .I tancia que elle tem, pela autoridade daqu_el!e 
vemen~1as soCJaes, o~ mteresses da populaça.o 1 que 0 pronunciou, pela somma de eruihçao 
e d~ paiz e a necessidade .de cada vez mais 1 que revelou 0 orador que, durante duas ho
ra_dicar no ammo do povo as crenças repu- ras, entreteve a discussão, tendo presa de 
bhcanas, _no~ aconselham o dever de manter suas palavras a attenção de toda a Camara; o 
esta legaçao Junto ao Vaticano. nobre Deputado foi além, procurando estudar 

_O SR. BEZERRIL FoNTENELLE-Ell!qu_a~to as duas correntes que, por assim dizer, teem 
nao se ref_9rm~r est?" p_arte da Constitmçao, presidido 0 desenvolvimento da hui:iamdade, 
esta legaçao nao se Justifica. especialmente depois da épocacathollco-feudal. 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA-EU VOU lá; o nobre Deputado por Pernambuco tro_uxe 
attenda-me o nobre Deputa<1o. á nossa apreciação as tres phases successivas 

Sr. Presidente, o nobre Deputado por Per- da evolução humana na antiguidade. O nobre 
nambuco que occupou com tanto brilhan- Deputado nos fallou com tanta, verdade_ e 
tismo a tribuna desta Camara, fez um no- eloquencia, na pbase grega, que e por assim 
tavel discurso, que foi uma verdadeira pre- dizer a phase da intelligencia; o nobre pepu-

. lecção de sciencia. tado nos fallou na phase romana, que e, por 
O nobre Deputado por Pernambuco começou assim dizer, a phase da organização e das ex

a sua notavel oração demonstrando á Ca- pansões sociaes; o nobre Deputado nos ,fallou 
mara a superioridade que advinha para a ainda da phase catholico-feurlal, que e, por 
Igreja Catholica do regímen consagrado na assim dizer, a phase do sentimento, a phase 
Constituição Republicana sobre o regímen da crença. 
consagrado na Constituição do imperio, que O nobre Deputado por Pernambuco, estu_-
era o da concordata. dando a phase grega, nos mostrou a erudi-

0 nobre Deputado, á luz dos textos do ção que possue ; nos mostrou que foi o po_vo 
Codigo Penal mostrou claramente que a grego quem na antiguidade fez, por assim 
Igreja Catholica no imperio tinha posição de dizer, a sciencia. 
e11crava e de verdadeira tutelada; ao passo E nessas considerações o nobre Deputado 
que á luz da nossa Constituição e sob o in- viu Thales determinando, pelos seus do1:1s 
:fluxo da liberdade espiritual, a Igreja Catho· theoremas, o estabelecimento da geometria 
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das linhas, da geometria abstracta ; viu 
Thales fazer, pela primeira vez no mundo, a 
applicação da passagem do abstracto para o 
concreto, a applicação da theoria á pratica; e 
assim é. pois Thales, pelo conhecimento que 
tinha de um theorema simples de geometria, 
qual o da proporcionalidade dos lados em 
triangulos e quiangulos, mediu a altura das 
pyramides pelas sombras, causando assim o 
espanto e se impondo á admiração dos padres 
egypcios. 

O nobre Deputado foi além. Passou por 
Aristoteles e, mostrando que a Grecia tinha 
sido o berço Lta sciencia abstracta, que o povo 
grego teve a noção exacta e completa da
quillo que se chama lei, a relação constante 
entre as cousas, o nobre Deputado passou, 
esclarecido como é o seu espirita, á phase ca
tholico-feudal para render ao catholicismo o 
culto de admiração, que elle tem o di1•eito 
de ter de todos os homens sinceros, de todos 
aquelles que esturlam essas cousas com im
parcialidade e que procuram attender para 
os inolvidaveis serviços que essa religião 
prestou ao mundo. 

O nobre Deputado mostrou assim que o ca
tholicismo veiu preencher nessa phase_ espe
cial da evolução humana um papel que só elle 
era capaz de preencher. O nobre Deputado 
nos mostrou como as tendencias para uma 
religião monotheica que, por assim dizer, se 
encontravam nas di:tl'erentes philosophias dos 
grandes philosophos da Grecia, como as ten
dencias para a unidade do genero hum,mo, 
taes como se encontravam em toda aquella 
grande expansão das conquistas do im
perio romano, se impondo ao respeito de 
cem milhões de homens ; nos mostrou que 
essas duas tendencias foram perfeitamente 
preenchidas pelo apparecimento do catholi
cismo, do chrisr.ianismo, porque, religião 
monotheica, só ella podia, nas condições em 
que se apresentava, ter a capacidade de se 
tornar uma religião universal. 

E depois dessas considerações, rendendo 
assim homenagem ao catholicísmo, o nobre 
Deputado foi buscar os factos relativos a Gal
lileu e a Giordano Bruno, e aeredito que o 
fez sem o intuito de apresental-os como uma 
accusação ao ardor da fé catholica. 

Sim, Sr. Presidente, não ha nada que me
reça maior respeito dos homens, não ha nada 
que falle mais ao coração do que ver esse 
velho septuagenario, que se chamou Galileu, 
esse homem extraordinario, que foi, por 
assim dizer, o precursor de Newton, esse 
homem sem o qual , se póde dizer, Newton 
não teria estabelecido a grande lei da gravi
tação em que se fundam todos os alicerces rla 
sciencia astronomica; esse homem que des
cobriu com uma simplicidade que causa es· 
panto, com o grande arroubo de sua intui-

ção genial, a lei da gravidade, sem a qual 
não se poderia comprehender como Newton 
havia de descobrir a lei da gravitação, nada 
ha mais doloroso do que ver esse velho ar
rastado a um tribunal de barbaria. 

Nada ha que cause maior dôr que ver esse 
velho septuagenario arrastado ao tribunal 
da inquisição e ser ahi obrigarto a abjurar 
aquillo que elle sabia perfeitamente que era 
verdade. · 

A mesma cousa posso dizer em relação a 
Giordano Bruno, cujas cinzas o nobre Depu
tado por Pernambuco disse, e disse muito 
bem, que foram as sementeiras, que, espa
lhadas pelo vento, trouxeram a liberdade de 
consciencia. 

Mas não se póde absolutamente accusar a 
igreja catholica desses excessos. Quando si o 
pudesse fazer, era preciso, Sr. Presidente, 
condemnar, antes de tudo, o sentimento de 
religião, esses sentimentos que, por assim 
dizer, revestem todas as concepções hu
manas, quando ellas são capazes de se en
carnar nas collecti vida eles. 

.\. verdade' é que não ha concepção ne
nhuma, quer seja de ordem divina, quer seja 
de ordem política, ou social, quer ella se 
encarne em uma idéa, quee se encarne em 
um homem, que, para se tornar efficaz e be
nefico, não se revista ele fórma religiosa. 

E o nobre . Deputado o sabe bem ; elle o 
disse, com tanto brilhantismo, que não é re
ligioso simplesmente aquelle que entende que 
existe uma divindade, mas que ser religioso 
é por todas as energias do seu espírito, todas 
as submissões de sua vontade, todas as 
dedicações de sua alma, todas as forças vivas 
de sua vida á disposição da causa, que elle 
entende ser accusado do bem publico. Ser 
religioso é isto. 

E' por isso, Sr. presidente, que todas as 
idéas, todos os factos, que se encarnam em 
uma collectividacle, quando revestem a fàrma 
religiosa, que não supporta discussão, adqui
rem por isso uma grande força, a força da fé; 
fé, que, como diz a propría religião catholica, 
é capaz de levantar montanhas, fé, que é a 
grande alavanca com que se move o povo, 
com que se dirigem as opiniões, com que se 
fazem as grandes conquistas . 

Não ha religião alguma a.través elos se
culos, não ha idéa politica alguma capaz 
de produzir grandes beneficias, através dos 
tempos,que não seja assistida por um acto de 
intolerancia e, quasi sempre, fanatismo. E 
porque '? Porque a intolerancia é natural 
áquelles que acreditam possuir a verdade na 
terra e a felicidade nos céos. 

Debaixo do ponto de vista, em que collo
co-me, 1wceito o .que diz notavel escriptor: 
os jacobinos sanguinorios do terror eram tão 
catholicos como os catholicos da inquisição. 



SESSÃO EM 6 DE AGOSTO DE 1897 77 

Chamem como quizerem : fanatismo, ou 
intolerancia; mas o facto indiscutivel é que 
as victorias das grandes causas,as revoluções 
não teem sido feitas, nern com os letrados, 
nemc om os philosophos, mas pelos homens 
de fé. 

Foi justamente por que o fundador do chris· 
tianismo assim o comprehendeu que venceu. 

Christo venceu porque soube cercar-se de 
12 homens pobres, destituídos dos minimos 
recursos, -mas capazes de maior dedicação 
pela fé. 

E s. Paulo, que era um grande crente, 
capaz das causas de maior alcance, elevou 
por tal fórma o christianismo, que fez ruir 
por terra torlas as religiões antigas e a im
poz á consideração e respeito da humani
dade, durante innumeros seculos. 

o SR. THEOTONIO DE MAGALHÃES - Esses 
prégaram com a fé, e não com o fanatismo. 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA-Sr. Presidente, 
não estou sustentanrlo nenhum paradoxo, 
não estou sustentando nenhum principio 
falso; ao contrario, estou sustentando a ver
dade, que a historia da humanidade de
monstra, em mais de um capitulo. O catho
licismo venceu porque substituiu as aspira
ções vagas da philosophia pelo culto, as 
doutrinas platonicas dos philosophos pela fé, 
que não discute, que não se discute, que é de 
sua natureza intolerante. Quem não sabe que 
o imperio romano, este grande imperio, se 
impoz á consideração e ao respeito de todos 
os povos, justamente porque elle Ee revestia, 
nos seus desígnios, de um certo caracter de 
divindade~ 

E nem se póde explicar de outra fórma, 
Sr. Presidente, que um pequeno numero de 
homens conseguisse dominar IOO milhões de 
homens, e nem se póde comprehender que 
30 legiões, como a dos romanos, durante se
culos, conseguissem impor-se ao respeito de 
100 milhões de homens; e nem se póde com
prehender mesmo que 30 legiões conseguis
sem se impor á consideração e ao respeito dos 
povos, que detestavam o regimen romano. 

Mas, comprehende-se bem o facto: quando 
üS homens deixam de ser historiadores, con
-vertem-se em psychologistas. Então vae-se 
ver que realmente era o cunho de divindade, 
que recommendava e impunha a submissão 

E disso temos exemplo no proprio Augusto, 
que na Gallia teve templos onde era ado
rado. 

o SR. THEOTONIO DE MAGALHÃES- Nero 
tambem. 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA- Sr. Presi
dente, é de tal ordem o sentimento religioso 
no homem, sem que indague qual a crença, 
que recordo-me da observação de notavel es
criptor com respeito a um nihilista. 

Esse nibilista se tinha entregue a largos 
estudos, a extraordinarias locubrações, leu 
tudo quanto se escreveu sobre o livre arbí
trio e a razão humana e convencido ficou por 
tal fórma que abandonou as suas crenças e 
foi até a uma pequena capella, onde costu
mava fazer as suas orações, quebrou todas as· 
imagens, que eram o objecto de seu culto e 
vrneração, e collocou, em loga.r delias, as 
obras de Buchner e Molesckot. 
Mas acrescenta o escriptor logo depois:«elle, 

que havia quebrado estas imagens e apagado 
os cyrios e collocado naquelle lo~ar as obras 
_de seus Deuses, foi piedosamente accender 
os mesmos cyrios, que tinha apagado.» 

As crenças haviam desapparecido, o senti
mento religioso, porém, tinha, ficado ! ! 

Sr. Presidente, digam o que quizerem, mas 
o facto, que se póde affirmar, sem contesta
ção, é que onde houver, como diz Le Bon, um 
orphão da felicidade e trar:iquillidade, onde 
houver urn expatriado da fortuna, um des
herdado da sorte, um amargurado da exis
tencia, um individuo descrente das illusões 
da vida, ahi, com certeza,ha de a religião ter 
um altar. 

Assim deVe ser, Sr. Presidente, e nem 
podia ser de outro modo, porque a verdade 
é que um povo é um organismo que vem do 
passado, que não se modifica, sinão através 
dos seculos pelas accumulações hereditarias. 

Dahi a necessidade do homem de Estado 
respeitar as tradições, porque as tradições re
presentam a sua historia, a sua civilização, 
e representam mais do que a civilização, a 
propria alma nacional, por assim dizer. 
(Apoiados.) 

Sr. Presidente, são as tradições que for
mam a estabilidade dos povos ; e a sabedoria 
dos homens políticos, dos estadistas, dos ho
mens publicos, está justamente nesse ponto: 
saber manter o justo equilíbrio entre as tra
dições que são a estabilidade e a varia
bilidade, que 'são as idéas novas, que são o 
progresso. 

Toda a sabedoria do homem político con
siste em manter este equilibrio, entre as tra
dições e as idéas novas, que pelo trabalho 
dos seculos, pelo tempo, que é sempre o fa· 
ctor mais importante, vão lentamente modi· 
ficar as mesmas tradições,substituindo·as pe• 
las idéas novas. 

Só assim o progresso se póde tornar real e 
e:lfectivo. 

Ora, Sr. Presidente, si são verrladeiras 
as considerações que venho de fazer á Ca
mara, devo dizer que. si realmente relações 
diplomaticas são (e nesse ponto refiro-me aos 
nobres Deputados que appellam para a Con
stituição, sentindo profundamente que o no
bre Deputado pelo Ceará, que me a:parteou 
tão frequentes vezes, não se ache :presente), 
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si realmente relações diplomaticas estabeleci
das pelas legações, são allianças ou concor
datas, a legação da Santa Sé, a legação 
junto do Vaticano, não póde ser mantida. Si 
a~ relações n~o são sinão da dependencia, 
amda teem razao os que pedem a. suppressão 
dessa legação por amor á Constituição. 

Mas assim não é. As relações diplomaticas 
são_antes de tud9 relações. de independencia 
-sao a affirmaçao des8a rndependencia-são 
multiplas-são variadas .. (Apoiados.) 

Apezar de todo o talento 110 nobre Depu
tado por Pernambuco, apezar de toda a cri
tica mordaz do nobre Deputado pelo Rio de 
Janeiro, apezar da insistencia dos apartes do 
nobre Deputado pelo Ceará, nenhum dos ora
dores.que teern occupado a tribuna para sus
tentarem a inconveniencia da legação junto 
á Santa Sé, demonstrou, de modo a calar no 
espirita de todos nós que, perante a pureza 
do texto da Constituição, a conservação da 
legação junto á Santa Sé era um attentadv 
contra a Constituição, contra o regímen da 
separação, que a mesma Constituição estabe
lece entre o temporal e o espiritual entre a 
igreja e o Estado. ' 

Sim, Sr. Presidente, relações diplomaticas 
estabelecidas por meio de legaçõe~ não são 
relações de dependencia-e nem sempre esrns 
legações teem o intuito de estabelecer· isto que 
se chama - alliança, e isto que se cbama
concordata. 

As relações diplomaticas presididas e assis
tidas por legações tem, antes de tudo, por 
fim estabelecer a cordialidade entre os rliffe
rentes governos; e em relação á Santa. Sé 
ellas te~~ por intuito, por fim não de,,pojar ~ 
poder c1v1l do :Sraz1~ dos r ecursos imperiorns, 
de que elle pode rhspor para, por meio do 
Papa, que falla ás comciencias, que falia á 
fé, que póde fa!lar ás tradições de religião 
de nosslt população, resolver problemas de 
altas conveniencias ~e ordem publ ica, do pro
gresso do nosso pa1z e das necessidades do 
desenvolvimento intellectual de nossa. Patria 
no sentido de tornar cada vez mais radica'. 
das na consciencia publica as idéas republi
canas . 

Não estou fallando neste sentido como um 
crente ou como um homem de seita ou um 
doutrinaria; estou fallando como um homem 
que já sentiu as responsabilidades do Poder 
Publico, como um homem que comprehende 
as con veniencias que ha para o Governo do 
paiz,em não alienar uma força que é enorme, 
porque ella falla á consciencia, á fé, ao senti
mento . 

Devo dizer mesmo neste momento, estou 
fallando pela necessidade de tirar de cima da 
opposição governamental a suspeita que se 
tem querido atirar-nos de que nós somos real
mente extremados inimigos do catholicismo, 

adversarios da religião, adversarios sangui
oarios que a querem perseguir. 
. o SR. THEOTONIO DE MAGALHÃES-Então, 

diga antes, que quer tirar de cima da Camara 
essa suspeita. 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA-V. Ex. não me 
ouviu desde principio, aliás não me daria esse 
apart!3- _E?te trecho do meu discurso liga-se 
ao prmc1p10. (Apartes.) · 

Eis, §r. Presidente, as despretenciosas ob
servaçoes que eu pretendia fazer sobre o 
orçamento das Relações Exteriores, espe
. rando que ellas calem no animo da illustrada 
C_ommissão de Orçamento e que na 3ª discus
sao deste orçamento sejam trazidas á Camara. 
as ~conomias que as necessidades publicas 
es~a~ reclamando; mais ainéla, que a Com
m1ssao, ammada pela dedicação dos seu~ 
ami.gos, pelo P\O~edimento correcto, que sa
bera ter a oppos1çao, votando aqui todas as 
amplas economias rle que careça o Governo, 
para garantir o credito publico, encete nos 
demais orçamentos as mesmas economias. 

Eu es~ero assim, Sr. Presidente, que o no
bre Pres1_dent~ da Republica consiga melhorar 
a nossa s1tuaçao, porque devo dizer a V. Ex., 
apeza~ Ee t?da a :V~hemencia com que faço 
oppos1çao a poht1ca do Sr. Presidente da 
Republica, _apezar de todo o calor com que 
combato a mtervenção indebita de S. Ex. na 
economia interna deskt Camara determi
nando a eleição de V. Ex.; apeza~· de com
bater o modo por que S. Ex. tem violado a 
C_onstituição, . estabelecendo o parlamenta
rismo, eu deseJO que o Sr. Presidente da Re
publica termine os seus dias de governo 
exactamente como esse velho, de que ncs fal
lava Homero. 

Homero, em um dos trechos mais brilhantes 
de uma das suas epopéas, nos traçou o papel 
de Penelope, tendo no seu lar ao lado o ve
lho _Laerte, velho de uma simplicidade ~xtra
ordmar1a, de costumes adora veis dos quaes 
estamos infelizmente afastados pel~ luxo que 
se tem espalhado pela hurnanirlade. Pois bem, 
como. esse velho tão simplf's e tão singelo, 
que trnha occupad? um_ tiirono, que tmha 
um filho que era rei. retirou-se dos fastigios 
d? poder, indo recoll1er-se ao arvoredo, que 
v1v1a no campo, que havia herdado do seu 
pae, assim eu espero que o Sr. Dr. Prudente 
de Moraes, depois de terminar o seu Go.,.erno 
sa hindo desse . fausto do Palacio Friburgo: 
que tanto contrasta com a pobreza do nosso 
proletariado, vá ser o Lae1;te de Piracicaba. 
(Mui to bem ; muito bem. O orador é compri
mentado .) 

Ninguem mais pedindo a palavra é encer-
rada a discus;ão. ' 

Comrarecem mais os Srs. Silverio Nery, 
Carlos Marcellrno, Albuquerque Serejo, 
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l", por quanto tempo se tem dado praça 
aos voluntarios para o serviço do exercito 1 

2ª, as ex-praças que voltarem para o ser
viço do exercito, teem direito ás gratificações 
da lei n. 247, de 15 de setembro de 1894? 

Sala das sessões, 5 de agosto de 1897. -
O·IJidio Abrantes. 

Amorim Figueira. Augusto Montenegro, 
Matta Bacellar, Urbano Santos, Luiz Domin
gues, Rodrig1rns Fernandes, Anizio de Abreu, 
Elias Martins, Pedro Borges, Thomtiz Ac
ciol.v, Trindade, Coelho Lisboa, Appolonio 
Zeoaydes Ermirío Coutinho, A:ffonso Costa, 
Coelho dntra, Malaquias Gonçalves. Barbosa 
Lima Martins Junior; Moreira Alves, Mi-
guei Pernambuco, Juvencio de Aguiar, An- Em seguida é posto a votos e rejeitado o 
gelo Neto, Araujo Góes, Geminiano Brazil, seguinte 

REQUERIMENTO 
Olympio de Campos, Felisbello Freire, . R?
drigues Doria, Neiva, Castro ~ebello, Ar1st1-
des de Queiroz, Paula Gmmaraes, Vergue de 
Abreu. Amphilophio, Adalberto Guimarães, Requeiro que, por intermedio da Mesa, se
Eduardo Ramos, Marcolino Moura, Galdino jam pedidas ao Governo as seguintes infor
Loi·eto Torquato Moreira, Heredia de ~á. mações: 
Irineu 'Machado, Alcindo Guanabara, Timo- a) qual o preço por que foram comprados 
theo da Costa, Belisario de Souza, Pereira os vapores Itaypie e Itapeva; 
dos Santos, Fonseca Portella, Erico Coelho, b) que propostas foram feitas ao Governo 
Ernesto Brazilio, Julio Santos, Deocleciano de para a venda de um m.vío officina para re
Souza Barros Franco Junior, Bernardes Dias, paro dos pharôes, . assim como as condições 
Urban'o Marcondes, Mayrink, Calogeras, An- das mesmas propostas; 
tero Botelho, Octaviano de Brito, Ferreira e) côpia do officio sob n. 2, de 12 de janeiro 
Pires Matta Machado. Erluardo Pimentel, de 1897, dirigido pelo Quartel-General da Ar
Padu~ Rezende, Lamartine, Casemiro da mada ao Sr. capitão de mar e guerra Ro
Rocha Bueno de Anrlrada, Lucas de Bar-ros, dr igo José da Rocha; 
Edmu~do da Fonseca, Francisco Glicerio, d) cópia do officio do commandante do en
'Luiz Adolpho, Brazilio da Luz. Lamenha couraçado Riachuelo pedindo ao Governo a 
Lins Francisco Alencastro, Rivadavia Cor- !iquid<1 ção do incidente que lhe esta-ra cus
rêa, Pinto da Rocha, Campos Cartier e Cas- tando a pecha calumniosa de di:ffamador; 
siano do Nascimento. e) côp1a do requerimento do mesmo com-

Deixam de comparecer, com causa partici- mandante do Riachuelo pedindo a. publicação 
pada, os Sr·s. Marcos de Araujo, Torres Por- officia.l da. informação que prestára, visto já 
tugal, Frederico Horge~, José Mariano, Her- estar o caso no dominio publico; 
culano Bandeira, Euclides Malta , João Dantas fl cópia do officio n. 319, de 22 de maio de 
Filho, Leonel Loreti, Ponce de Leon, João 1897, em que o capitão de mar e guerra pedia 
Luiz, Antonio Zacarias, Oliveira Braga, Xa- licença para representar contra o Ministro 
vier do Valle, Leoncio Corrêa, Guillon, Victo- da Marinha e ajudante general da armada, 
rino Monteiro e Azevedo Sodré. <issi m como a resposta do quartel general sob 

E sem ella, os Srs. Pedro Chermont, Fran- n. 362, de 24 de maio do me~mo anno, e a 
cisco Sá, Francisco Gurgel, Pereira de Lyra, réplica do commandante do Riachueto sob 
Leovigildo F1lgue1ras, Rodrigues Lima, Je- n. 325, de 26 de maio. 
ronymo Monteiro, Fel1ppe Cardoso, Alves de Sala. das Sessões, 4 de agosto de 1897 .-
Brito, Agostinho Vidal, Campolina, Lamou- Augiisto Severo. 
nier Godofredo, Cupertino de Siqueira, Au-1 -
gusto Clementino, Telles de Menezes, No- O Sr. Presidente - Vae-se agora 
gueira Junior, Arthur Torres, Ga leão Car- votar o projecto n. 3. de 1897, que autoriza 
valbal Granadeiro Guimarães, Costa Junior, o governo a nomear uma com missão de pro
Urban~ de Gouveia, Alves de Castro, Carac- :fissionaes para estudar e verificar a efficacia 
ciolo, Plínio Casado, Martins Costa e Po~si- e valor da descoberta do seri1m anti·vario-
donio da Cunha. loso, feita pelo Dr. Felippe Pereira Caldas. 

Na 3" discussão deste projecto, ora encer
rada, foi o:fferecída a seguinte emenda : O Sr. President.e - Havendo nu

mero legal, vae-se proceder á votação das 
matarias encerradas. 

Posto a votos, é approvado o seguinte 

REQUE RIMENTO 

«No art. 2°, onde sediz-50:000$-diga-se 
250:000$. »Na .fórma do Regimento, esta 
emenda foi enviai1a á Commissão de Orça
mento, para opinar sobre ella, e o parecer 
apresentado é o seguinte. (Lê.) 

De accordo com o Regimento, vae-se vo
Requeiro que se requisitem do Poder Ex- ta1', em primeiro logar, a emenda, e depois o 

ecutivo as seguintes informações; projecto . 
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Posta a votos é rejeitada a seguinte 
emenda: 
~No art. 2º, onde se diz-50:000$- diga-se 

250:000$000.» 
Em seguida, posto a votos é approvado em 

3• discussão o seguinte 

PROJJl:CTO 

N. 3 - 1897 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. 0 E' o governo autorizado a n~

mear uma commissão de membros do Insti
tuto Sanitario Federal para estudar e verifi
car a efficacia e valor da descoberta do serum 
anti-varioloso, feita pelo Dr. Felippe Pereira 
Caldas. 

Art. 2. 0 Declarada pela commissão a real 
e incontestavel efficacia do serum anti-va
rioloso, o governo fica autorizado a const~tuir 
um premio no valor de 50:000$, que sera en-
tregue ao Dr. Felippe Pereira Caldas. . 

Art. 3. 0 Revogadas as disposições em con
trario. 

o Sr. Xavier da Silveira re
quer verificação da votação. 

Procedendo-se á verificação reconhece-se 
terem votado a favor 79 Srs. Deputados, e 
contra 46. 

E' o projecto n. 3,de 1897, enviado á Com
missão de Redacção. 

O Sr. Presidente - Vae-se proce
der á votação do projecto n. 29, de 1897, 
deste anno, que fixa a despeza do Ministerio 
das .Relações Exteriores. 

Vou submetter a votos, em primeiro Jogar, 
cada um dos paragraphos do projecto, para 
depois sujeitar a votos as emendas. 

Por consequencia, a votação, que vae ter 
logar, é feita sempre salvando-se as emendas. 

Em seguida são successivamente postos a 
votos e approvados os seguintes artigos e 
rubricas: 

Art. O Presidente da RElpublica fica 
autorizado a dispender, pelo Ministerio das 
Relações Exteriores, a quantia de 2.0!:J5:812$ 
com os serviços designados nas seguintes 
verbas: 
I. Secretaria de Estado,como 

na proposta............... 215:612$000 
II. Legações e consulado~ ao 

cambio de 27 ds. sterls. 
por 1$, reduzido 11 dous. o 
numero de 2°' secretar1os 
na leg,cção do Japão.. . ... l.180:200$000 

III. Empregarlos em disponi-
bilidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . 60: 000$000 

IV. Ajudas de custo ao cam
bio de 27 dinheiros sterli
nos por 1$, como na pro-
posta. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 130: 000$000 

V. Extraordinarias no exte
rior, ao cambio de 27 di
nheiros sterlinos, como na 
proposta. . . . . . . . . . . . . . . . . 60. 000$000 

VI. Extraordinarias no inte-
rior, como na proposta... 50:000$000 

VII. Commissões de limites, 
como na proposta......... 400:000$000 

2.095:812$000 

Art. O Governo poderá contractar, por 
prazo superior a um anno, os edificios neces
sarios para as legações. 

O Sr. Presidente - Vae-se pro
ceder á votação das emendas. 

E' posta a votos e rejeitada a emenda do 
Sr. Timotheo da Costa ao n. l do art. 1° -
suppriminilo a verba para aluguel da casa 
de secretaria de Estado. 

E' annunciada a votação da seguinte 
emenda do Sr. Erico Coelho e outros: 

Supprimindo todas as verbas com a Legação 
junto a Santa Sé. 

O Sr. Bueno de Andrada (pela 
ordem) requer votação nominal. 

Consultada, a Gamara approva o requeri
rimento de votação nominal. 

Procedendo-se á votação nominal, respon
dem não, isto é, não approvam a emenda 
offerecida pelo Sr. Erico Coelho, os Srs. : Au
gusto Montenegro, Carlos de N'waes, Serze
dello Corrêa, Luiz Domingues, Guedelha 
Mourão, Elias Martins, Ildefonso Lima, Ma
rinho de Andrade, Tavares de Lyra, José Pe
regrino, Trindade, Coelho Lisboa, Appolonio 
Zenaydes, Silva Mariz, Ermirio Coutinho, 
Teixeira de Sá, Malaquias Gonçalves, Cor
nelio da Fonseca, Julio de Meilo, Miguel Per
nambuco, Juvencio de Aguiar, Angelo Neto, 
Geminiano Brazil, Olympio de Campos, Felis
bello Freire, Rodrigues l!oria, Neiva, Seabra, 
Miltorr, Tosta, Francisco Sodré, Aristides de 
Queiroz, Manoel Caetano, Eugenio Tourinho, 
Vergne de Abreu, Amphilophio, Adalberto 
Guimarães, Tolentino dos Santos, Galdino 
Loreto, Pinheiro Junior, Torquato Moreira, 
Heredia de Sá, Augusto de Vasconcellos, Raul 
Barroso, Relisar.io de Souza, Pereira dos San· 
tos, Fonseca Portella, Silva Castro, Ernesto 
Brazilio, Julio Santos, Deocleciano de Souza, 
Bernardes Dias, Urbano Marcondes, Paulino 
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de Souz 1. Ju:ií0r. l\fayrink, Calo zerao, Car
valho Momã " Vaz d<~ i\Iell1), Monteiro de 
Barr• s, lld·-fon;o Alví:n. Luz Det i. An
tero BJt•·lh'l, Franci scJ Vei~''· Octavian J Je 
de Br ito. Leme! F1ll10, F.ir re 'ra Pires. Matta 
Macba1l11, 1\Ianoel Fulgenc io, Lin.Jolpito C:tc
tano. Oleg-ar-io M ,cie l, Rodolpllo p,~ixi.io, 
Pactua Rezende, Lamartine, Alvares Rubião, 
Domin o- ue> rle Castrn, Gustavo Go:l oy, .\ dol
pho G~rJo. Fernando P rns te.::, Cesari0 de 
Freit •>< . 1 lfredo Ellis, .Paulino Carlos. Ft»tn
cisco Gliceri.1, Arthu1· DieJerkksen, Herme
negildo de Moraes, Luiz Adolpho, Alen.car 
Gui1narã>-s, Braz1 l io da. Luz, L·tmci nha Lrns. 
Lauro Mü 'ler, Fran ·:isco Tolentino, Pe Iro 
Ferreira, \!ai çal Escob:u, Ri vada via Conêa, 
Pinto da Ro .~ ha, Ve.•pasi~wo de Albuquerque 
e Cassiano do Nascimento (U7). 

Respondem sim~os Srs.: Si ! verio Nery, Car
los Mari·e'lioo, Albuquerque Sel'ejo, Amorim 
Firrueira, Tbeoton io de Hr1to, Mattn. Bacel
la~, Urbano S1otos, Rodl'i gues Fernandes, 
Ednardo de BerrêJ.o , Henrique VaHadares, 
Pedro Borges , Thomaz Accioly, Bezerril Fon
t enelle , João Lopes, Aug usto Severo. A ffonso 
Costa, Vlartins Junior, Arthm' t'eixoto, Rocha 
Cavalcanti, Paranho3 Montenegro. 1\'farcolino 
Moura, Jo>é Mu rtinho, Xavier d:i. Si lveir:t, 
Q3car Godoy, Alcindo Guanabara , Timotheo 
da Costa. Erico Coelho. Nilo Peçan!Ja, 8a: r os 
Franco Junior, Alrnei'1a GJffiC'S , Gonçalv.:s 
Ramos, Alfredo Pinto, Alvar'O Rote!h:i , Rod.ol
pho Ahreu, Theo~oniode M!1ga!hê.es, Ed uardo 
Pimen!el, Luiz Flaquer, Casemiro da Rocl1a, 
Bueno de An·lra·la, Lucas (1e BJ.l'l'os. Edmun·lo 
da Fonseca, Rodol[JhO Miranda, Ovidio Abrun · 
tes, Pd.lt!a Ramo~, Fr.•Gcisco Alencastro ·e Py 
Crespo (45). 

O §r. Prel.9iident,e - A emeuda fui 
rejeit'.J.da por 97 votos, contra 45 . Continú1 a 
votação. 

E' annunciada a vot'.tçfo da s2guinte 
emenda : 

« Supprim:im-s<i a s verbns relativas ás 
legaç(1es da Russia, Austria-Hungria, Belgica 
e Suissa. » 

Procedendo se á vot:1ção por parte3, é 
approvada a emenda na parte r e lati v à,o; 
legações dJ. Russia e Aust:>ia-I-Iungr ia e 
r ejeitada quanto á B elgica e Suiss1 .. 

E' annunciada a vo taçio da seguinte 
emenda . 

3.• Ao§ 2': -Em vez de I .1 80:200') - di
ga se: 858:000$, refozida aquella ve:·: a tlJ. 
impo:·tancht de 322:200$, devcJ;:ido tk:1r em 
disponibilidade 03 empr<>gado3 do quallro, 
ministros plenipotenciarios e seus sub:i.lternos 
da.s legações de Venezuela,Columhia,Equador, 

Camot•:i. V, l V 

B Jlivb. Pcl rÚ, Para.guay, Suissa, RU3>ia, 
Austr :a-H 1ngria, Btllgic;t, 83.nt:i. Sé, H~s
p •nlta. e J.1p:'io, be n n.-sim os comule3 de 
Cardiff, Montreal e Georga-Town. 

O §1•. Calogcras (p ·la ordem) re
qu~r qu·,, a 11 .nenJa seja su'Jmett,idc1. :i rn
t,\ i; ii.o p :i1· p1rt3s . . 

O Sa· . P1•e§ide.ute- Sim, senhor, 
considero preju .. lic':tda a parte rie;ti emenda 
r afürcmte il. suppressão da LeJação da Srnt:i 
Sé. 

Pr,Jc )den lo-se por p:i,rtcs á vot•1çn:o da 
emenda. é rejeita ria a p:i.rte da emend:t sup
primindo a Legação de Venezuela. 

Slo su ~ci>ssi vn.mente po ;tas a votos e appr o
vadas as partes da emen ia supprirnindJ as 
Lugações da Columbia e Equador . 

São succcs~i vamente po3b> a votos e l'J 
jeit-:i.das as parte3 da emen1 l:i. supprimindo as 
Legações da Holivia, Pcll'Ú, PJ.ragu1y e !Ies
paoh:i.. 

E' igualmente rejaitada a p:i.t•te d:J. emenfa 
s ipprimindo a Legação do Japão por 7G 
COntl'J. 63 vot•JS. 

<lJ;l Sr. 'Thnott,heo da Costa (p ela 
ordem)- Sr. presiden te , peço a vel'iticaçã.o 
da vofaçiio. 

Aiuda. ha pouco fiz o calculo e existiam 
na c:i.s ·1 129 Srs. Deputado-;. Agom, p elo re
sultado q u a a nnuncia a Me3:t., h t 141. 

o SR' FR.\NC!SCO GLICER10-Evidentemento 
h:i. equivoco . 

o SR. PRESIDENTE - A l\Iesa annunc:ou os 
resultados pa rcia:is:colllidoll pelo3 seaet1rios. 

O êir. L aur.o ~Hi.'iRer (pela ore/em ) 
-Sr. pre:,;iden !e, é evirleute o equivJco a 
qu e allude o nubre Daputdo. 

Quem quer que acomp1nlias'e os r asulta
dos das vutt'.;ões, ann unciados p3'a Mesa, 
teria vi:; to qu e a variação é visi vel. 

Ain ia agora, em um segundo, a differença 
é de 15, qu1nilo na votação nominal que aca 
bamos de real izar luwia 143 Sr.:>. Depula·los . 
Varios collegas t eem se r etirad•L O ·sr. Al
cindo Gu1na1Jara,' q ae estava prese o te, jcí, se 
r etirou e a~sim outl'O; . 

t) Sn. Pn.E ;IDENrE-Depois da votaçi'í.o no
m inal teem en 'rado varios Srs. Deputados. 

O SR. LAU RO MúLLER-0 que 115.0 é pos 
s ivd é qn) de uma pa ra out:-a vot:tç;\o e nu · 
mero dos S;·s. Deputados tenha augmentado . 
O resultado ou de u:na ou de outra estil. er
rado. ( Ha apartes.) 

o SR. PREBIDENT8-A vot ·çfo nomin'.1.l 
acc1sou a p rc 0 e'.lç.a de 144 Srs. Deputados . 

H 
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Teem entrado uns e sahido outros. A votação 
foi verificada. 

O §r. Tini.otheo da Costa (pela 
ordem)-0 Cidadão Presidente ha de me per
mittir que não me conforme com a decisão 
que a Mesa quer mante~·- O resultado da vo
tação anterior, parcialmente annunciado pela 
Me ,a, fui de 105 a favor e 24 contra, o que 
perfaz o total de 129 votos. 

Entretanto, agor.i, em uma out ra votação, 
acabam de ser contadns 144 votos dbtribuidos 
pelas seguintes parcellas: 68 de um lado e 
76 do outra. 

Ora, c'1mo 115,0 entraram 15 cidadãos Depu
tados nesle r.~cioto no intervallo das duas 
vofações, é evidente que houve equivoco na 
co11tagem dos votos. 

Venlio reclamar novamente da Mesa veri
ficação da votação, de conformidade com o 
result•tdo, que não está de accordo com o que 
foi anteriormente dado como exacto. 

O § r. Prei;;ident,e - A Mesa tem 
annunciado parcialmente o resultado da con
tagem feit apelos Srs. Secretarias. 

O SR. TIM:OTHEO DA CosTA - E' possivel o 
equivoco. 

o SR. PRESIDENTE-Nenhuma votação tem 
revelado o mesmo numero rle votos que a 
votação anterior; ha sempre uma rlesigual
dade, porque todos os Ses. Depu tados não se 
conservam no re::iinto e a Mesa daqui tem 
observado que muitos Srs. Deputados nãu 
t omam parte nas votações, nem votando a 
favor, nem contra. (Apoiadljs,) 

A votação, do moio por que foi feita, já 
estava veriticada; em todo o caso, para de
monstrar a imparcialidade (apoiados) com que 
presido ás sessões desta Ca'.Tlara, sem com 
isto crear um precedente, vou proceder á 
nova votação. 

Posta de novo a votos,é rejeitada a emenda 
supprimindo a Legação do Japão, por 80 votos 
contra 69. 

E' annunciada a votaçiio da emenda, na 
parte reluUva á suppres~ão de Consulados. 

O §r. Barbosa Lima (pela or
dem)-Esta emenda aue V. Ex. está fazendo 
votar por partes, toi" apresentada por mim, 
comquanto não esteja aqui com o meu nome. 
A emenda a11resentafa pelo nobre Deputado 
pelo Rio ds Janeiro supprimia todas as ver
fua<> com a lega,,ão junto á Santa Sé. 

Si estou bem informa1o, visto que não es
tive presen·.e, consta-me que V. Ex. decla
rou preju"ica•la, pela rejeição da emenda do 
Sr. Deputado Erico Coelho, a parte da minha 
emencla relativa á Santa Sé. 

Pa1'ece-me que ha maniffsto equivoco da 
parte de V. Ex. A emenrla do Sr. Deputado 
pelo Rio de Janeiro manda supprimir todas 
as verba'> com a Legação junto á Santa Sé, 
acarretando a suppressão desrn legação ; a 
parte da minha emenda, relativa ao mesmo 
assumpto, supprime apenas a gratitkação ao 
ministro plenipótenciario que alli mantemos, 
c?nservando o ordenado, para que seja o mi· 
mstro posto em disponibilidade. Não rn co
gita da suppressão, desde logo, da Legação. 

E' pos~ivel que não rn queira adaptar logo 
a emenda radical do meu · honrado amigo e 
que se queira, todavia, acceitar a solução in
termedia, proposta pela minha emenda. 

O Sr. Presidente- A Mesa decla
rou prejudicada a emenda, pela votaçã.o an· 
terior, e essa deci:;ão foi acceita pela Gamara. 

O Sr. Paulino de Souza Ju
nior (pela ordem) -Sr. prt>sidente, não me 
parece que proceda a consideração feita pelo 
honrado D;putaclo, porquanto o nosso mi
nistro junto á Santa Sé não póde ser co!lo
cado em disponibilidade, porque não tem dez 
annos de serviços, exigidos por lei; não póde, 
pois, ser conservada verba para disponibili-
dade. · 

O Sr. 'tF:rancisco Glicerio (pela 
ordem )-Sr. presidente, não faço o bjecção 
nenhuma ao requerimento do nobre Depu
tado, o Sr. Barbosa Lima, sobre este assurnpto. 
A pe_nas pedi a palavra, para que não passe 
em Julgado a opinião do illust!'e relator çla 
Commis$ãü de Orçamento. PeçJ licença para 
di~cm·dar rlo nobre Deputado. 

Depois da; lei que tornou da livre escolha 
do Poder Executivo a nomeação e demissão 
dos ministros diplomaticos, entro em duvida 
a esse respeito. Não rliscuto agora a questão, 
nem posso fazel-o, mas parece-me que, depois 
dessa lei, um ministro diplomatico não póde 
ser declara.do 0m disp:mibiliclade. 

A 9uestão é muito séria e, por isso, não 
dese.io que passe em julgado a opinfüo do 
illustre relator da Commissão, com a qual 
poderei muito concordar depois de madura 
d iSCU:iSão. 

o SR. PAULINO DE SOUZA JUNIOR-Mante
nho a minha opinião. 

o_§r. Barbosa Lima (para uma 
explicação pessoal)-Sr. presidente, a consi
der;1ção qne me merece sempre a palavra do 
meu honrado amigo, distincto relator deste 
orçamento, que se vota, faz-me usar desta 
formula regimental para desfazer um equi
voco. 

A minha emenda não foi redigida, tendo em 
attenção o serventuario A ou B, que se en-
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contra na estação füplomatica junto a esta 
ou aquella potencia da Europa ou da Ame
rica ; a minha emenda dá ao governo o di
reito de pôr em rlisponibilidade os diversos 
funccionarios que estiverem nas estações 
fiscaes a que ella se· refira. Pouco importa 
que aconteça estar o Sr. Badaró, que não 
tem dil'eito á disponibilidade, ou que ahi 
esteja um outro serventuario com o direito 
de ser posto em disp::mibilidade ; isto nada 
tem que ver com a questão em si. 

Preoccupando-me com o meio de dar ao 
governo autorização para fazer uma economia, 
declarei na minha emenda: fica mantida 
a verba para ordenado a'} funccionario que 
alli estiver. 

Si não tiver direito á verba de ordenado, 
maior é a economia. 

Mas, em to·lo o caso, a questão capital da 
suppre3são da legação não fica julgada, nesta 
minha emenda. como ficaria na emenda do 
nobre Deputado pelo Rio de Janeiro ; fica 
julgada é a questão da suspensão momen
tanea, pelas circumstancias em que nos 
achamos, desta estação diploma tic.'.l.. 

O Sr. Paulino de Souza Ju
nior (para uma explicaçao pessoal)- Sr. 
presir1ente, devo dizer ao lIJnrado leader da 
minoria que, em virtude de lei expressa, só 
depois de 10 annos é que os ministros podem 
ser colloca·1os em disponibilidade ... 

o SR. FRANCISCO GLICElUO- Não discuti a 
questão. 

o SR. PAULINO DE SOUZA JUNIOR ... - e em 
relação ao nobre DeputaJo por Pernambuco, 
devo dizer o seguinte : S. Ex. estabeleceu 
uma distincção entre a emenda que apre
sentou e a que foi apresentada pelo honrado 
Deputado pelo Rio de Janeiro, de modo 
que, segundo a sua emenda, era conser
vado o 0rdenado ao ministro junto á Santa 
Sé. M<ts, tligo : não ha razão para isto, 
porque f'i o ministro tem de ficar junto á 
Santa Sé, é necessario não só o ordenado, 
corno a gratificação ; si se supprime aquella 
legação, não é necessario ficar essa verba 
para ordenado, porque esse ministro não 
póde ser collocaclo em disponibilidade. 

Porque deixar, poi~, esta verba figurando 
no orçamento, quando ella é absolutamente 
inutil ~ 

Eram as explicações que tinlrn a dar. 

O Sr. Presidente- Vae se votar a 
ultima parte da emenda, relativa a consula
dos. 

Os senhores que approvam a suppressão 
do Consulado de Cardiff queiram levantar-se. 

O Sr. Barbosa Lima (pela ordem) 
-Então V. Ex. consid.era prejudicada a 
minha emenda 1 

O SR. PRESIDENTE -Jà estava considerada, 
sem neuhum protesto da Cama,ra. 

o SR. BARBOSA LIMA-Neste caso, V. Ex. 
tambem considera prejudicada a minha re
clamação. 

o SR. PRESIDENTE-Vou consultar á Ca
mara, sobre si e~tá prejudicada a emenda de 
V. Ex .• uma vel que o nobre Deputado não 
se conforma com a decisão da Mesa. 

o SR. BARBOSA LIMA-Perdôe-me ; não ap· 
pellei da decisão da Mesa para a da Cam1ra. 

O Sr. Rodolpbo Paixão (.pela 
ordem)-Sr. presidente, desde que a emenda 
apresentarla pelo nobre Deputado por Per
nambuco , nos seus princípios geraes, é diffe
rente da que foi apresentada pelo nobre Depu
tado pelo Rio de Janeiro. entendo que V. Ex. 
pnderia sujeitar a votos a emenda do nobre 
Deputado p01' Pernambuco, poi:; que muitos 
collegas, como eu, pódem não consirleral-a 
prejudicada, votando embora contra ella. 

Consultada a Camara sobre si está prejudi
cada a emenda do Sr. Barbosa Lima, esta 
por 114 votos, entende que está prejudicada 
por votação anterior. 

E' rejeitada a emenda, supprimindo o Con
sulado de Cardíff. 

E' approvada a emenda, supprimiudo o 
consulado de Montreal. 

O S:r. "f-Ienrique Vallada:res 
(pela ordem) requer verificação di1 votação . 

Proced endo-se a nova votação, verifica-se 
terem votado pela suppressão 114 Srs. Depu
tados. 

E' rejeitada a emenda suppressi va do Con
sulado ile George Town. 

E' rejeitada a emenfa do Sr. TimotheJ da 
Costa, sob n. 4. 

São suc.Jessivameote postas a votos e rejei
tadas as emendas do Sr. Coelho Cintra ao 
§ 4" do. projecto ; ao n. 5 do projecto ; ao § 5" 
do projacto; á ~uppressiva do n. 6 do pro
jecto; a do Sr. Barbosa Lima ao mesmo n. 6°; 
do Sr. Coelho Cintra á verba do n. 7°; e a 
do Sr. Barbosa Lima, reduzindo a 100:0000$ 
a mesma verba. 

E' annunciada a votação do3 additivos. 
E' posto a votos e approvado o seguinte 

additivo do Sr. Coelho Cintra: 

Accrescente-se onàe convier:-Fica o Poder 
Executivo autorizado a transferir para a Se-
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,.~11:0 •1:1 R .. p•Jh::.:-.1, cGnti11u:tt'lllll no e;tr:i.11· ;\ \"•>to~n p:~·~ccto 11. t;O. de ltl \17. ~u)• Jil> -
;,<ei :-o u '·'-' 11,,j •. cu •~f1v '1.c:iln. 1\c ~·!r Uli'\•rrn1fa. 

() ~··· !}:~ a•bo'4:l '·'"'~'· 'Í' ·ltt .,,.J Po,h1,,1·0~~1! ;i.11?10\'ll.l!o Clil :\• 1\ii;cns~·· 
ili;,,,,_ Em prh1;1:1a1 1 .. ;.'31· tr;1t.1 M' .i., umal 0 sc.,;uwte 
1n~ll•I!\ (l!'•~Jl't\L'l ;;('!·o honr.1·!0 cx-~l : 11 i>tr\l 1lo 
E:.:tt!rlo:-. ,, ~r. C:u·lvs •I<? C1r1·alho: o •·m icê• 1•1:0JUTO 
l:'ll11•1i> l.1;:ar nilo ~.~ tr .t;\ •li' sul.,:t;mir ,..,,. f 
cs ~:n;•rtj.p,rfQS cj'll' ít11n'-'lo:1 r1:111 n11 r :>r;111 1! i· 
plo1:1:1tién •' con~d •l'. e i- i:u l!<l:nt'u' r r.<;t:<·lli-s 
qu~ du, .. t.1 ,, tem''º ,fo imp .. :-111 p··r111:t: .c-,.,.·m 
li f".:n :crc:n :is .1:1~1101'<"0: 1 i:,.":l\'l'.i· s co111 n 1:<>
poo:1.:..1. '!-:e 1~:, · 1 cO!:h~c~:!1. nt!:n qu«·ren1 
Nn !:e e~:', 

Pa~to :\ \-oto$. ;. :1 z1i1~0\':!d\) o :vl•liti\•o por 
7õ \'Ot0$ cvntrn. .,;,;. 

E. ~(l~to a. ,-.. t,1~ e r~jc·1.:i•lo o ~eguintc 
:ulditiYô c!l• ~L'. Cud!::J fintr:i: 

Acc•es:ente-$~ o:i•le con~ic~! 

Art. Fie.• o p,1.in• E:a•cuti1·0 :u1tor:wtlü 
•• rt'v~r a t:d~l!a '"'" <':nc•l :un<'nt"s c1.•MU!;1-
re~. ro·l»ntl•> e,::1!.ielecer 'I cu\Jran•:a ·I<: t.;1x:i.." 
i;:u:i."~ ;i.:; p~1\·C'!Jid-.s pdns P'' 'Ze> cr:i qm, 
funcc:on:ncin rs CG:1~tllilcks brn:1l(!iro~ e n.i!' 
rcp:ir•i.;-ü~s e' 1n .~c::e:;c:,;. 

E' o fol'<•j~cto :i.-;si111 ~:n<'ncl:u\l"I. :ippro·:arlo 
c1n ;.!• 1liscu~~;l· > e r·n,·i~i·l,, ;·~ Cu;n·ni~!ÜO de 
Oi'\~lme:ni o. p:.r:i rt•uigil-o p:t~a a• •lísi.:lt~:;-.ieo. 

O Sr. -;>~-.<.~ :-.i t!i:•n10 - E'!ã"> fin ·I~ 
ns vot:ii; 1ic~, p .s.>a -sc à m:i.~cri.1 em tl is
cuss:io. 

O §r. Cocllõo Ol~Ht•:1 rpcfoo;·d,:m) 
- Sr. n:•c:;hlentc, \"é:Jhc• á tt'ibun" nnk~-

. mcnt~ "pa1·a pe·l\r ""\'. Ex. íJ t:C con~UlLe ú 
C;,tm:ll'n ~i co:i.cetlc ii1·d~:·enci:i. p:u·a :i. 3 · 1J is
Ctfü::lo tlo projecton. úO. de tS9i.que aufo:·ize 
o Go-;-crno· :\ r<~le,.ac• as 1\i"i·hs contr<d1h'as 

.. C<•:U o Tt:c:óiE·o Fe<le:ra! pelo r<:•:•.:in€'1 Pedro 
·_ :Nur1es BafJ~:sta F("rrci i -.:~ T,t!u~~riw1:··. LJicJ:·tv a 

4 de 10llr.;o do co:-rente a.n•:o, no l (J!lllt:tt'! ce 
Ca.nuc!o;. · ·· 

Consult.."1.fa ·a Camai·a sabre o .requeri
me1úci ue prelerencia que acilba. de· ser fot·-
m ult~clo. ~ <i .me5mo appro.,·31.!o, · · 

':'. ()/J - ·~·· 

Artil.'•-• uuico. I.;' o i(uC'1·1•w1 :u1trll'i::!11l1.l ~ 
rcl .. v;n· :\~ 11j\•j,l:L-. c:o :1Lr.1hida~ "VIII (• Tl;c· 
~•li: v F(: 1 

.. r:\I ~I•.• ,...,~oad Pccl :<1 ~u:z<:S U:i.
!•t:.-t:L F<':·r1•ir:\ T:i.nmri111!0, mc1rtt• :i. 4 1!~ 
:wlr~o 1io corrcrntc anno. 110 co1111 .n.w ,,,. C•mu
u<J3; rc\'·J;;:daa a; •'i ·posir;V<:s cm ~cmtt~Lrio. 

E' •) p~ojccto n. 6"). lle 1:;:1i. c·n1·i:\<lu :·1 
• Cornm 's•:it• llc 1:ed:lc.;-àu. 

() ::0.1·. ~·<~1·r:nc~ c~c .. ~h2"<.•n-f'eço 
a p:i?:i.v!·.t pela o:.ic:u. · 

O~:·. 11"•·~,..id:..•o! c--Tem a p:ilt1n'.1 
n nob:·c Dcput<1Ll<:>. 

O St·. '\"(~r~rl<• do ./~breou li•i:l,~ 
111·.!em) - !;1'. pre~:dc11tc. r.ãa t --111!0 ~ .. m·ido 
1110tliticai:;"io atg-uma o p~ojecw l[llC ;ic~!J:i de 
,cr a lo!JW.do em :J·• '1isc1:s.,:üo. p1•la C~lmara. 
cu podirh a V. Es: . que a. ronsului.;;se !i'i 
di,pen<<L :i. ::uilienci<L r.a Cllmm:~:;;io rle He
dacç;l.(1, afim de r1ue o proje\!tO ~ejt1.cnvi;ulo :í. 
out::i. Ca~a do Cong1·.-sso. · 

O ~r. ??re~<>~.i]e2ne-~:io conmlto 
il C:\m:i;r;t :i. e-5sc respeito. porQue a nu iliencia. 
d:t Commissiio de REcfacçáo, ~c!o !{egimento, 
o} ta:xaii v,,, é oln-ig:noria. 

E' unnu:iciad t a . 3• cliõcus:;;ão do projecte> 
o. 5~. de !SOi. m•ça!l.•10 a;; i!espe7.~s do Mi
nistcrio t!a Fazenda :para o exerei<'io do 11:>98. 

O S1·. P~·~si<iente.:...Tcm n po.la.vra. 
o Sr. Alcinuo Gua.n~b:~ra . . · 

O St•. ADcôn<lo Guanab::•rn 
deve decla.fü~ Cra.nc:1meate '1 ue só .POI' teL' em 
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alta ºconsidemç-lo as rcsponso.biJidncle;i que 1 sobrctuih' ·~s àcspezas fixas com pensões e 
resultam do s~u mandai.e>, é <JUe H) ;).ventura apo~ent.'\dOria.s . 
n occup:i.1.-a. pre·ios'1. a.t~enciio Lia C:ima.l'll. em S. Ex .. 1011ti n11n em l;1rgns <lemonstt'llt;'Üt•s 
matc1·1a d~ tão altn releva.oda., niio <JUe sobre o. :l>'Sumpto. di~cu1.irnio a. ilnJ>C\rta~ão o 
espe1·c dos "eus e>'fo;·ços v~nefido para a Na· c;q:l(irtn.t;ão Llv p11.iz, e L"rmina. fo1e1111" C!Xpo· 
ç-lo. p~rquanto vê qne se acc11muht o propo- sçiu com11lcta sohrc o '~·mtic.o • .. sn:is c.tu~a.so 
sito. prévi:un· nte firma.do p ·r p:i.rte dn hon- •CU l'Cm .. dío. (.1Jui111 b~'"• fütt i to b~i. U O>'«• 
ra.da m··i111•1a..tlc cxclttir ll t.'Ol111.t'i,1rztç:'10 .. ~.u~ti· 1for e u<11 itu {,;! icil<td~) . 
t.uci11n:1.! ti.1 opposir;;i:1 c:n q ucstii<>s 1ilh" ai â 
politictl . .'.\:"io conttt>ttl & \'1•r:ic ol:uie du of.,1-:mtL F ic.1. u cii:cuss;"io nll:a1I,\ pela ho~a. 
que 11. mn:oti11. tem um prc-;;oa.do: m1·11mi<.•1·;u~ 
govN•naru. 11.~ ºi>tios:çtJC" fücalil;i.m. :\las ~i () !!iiõ1• . 1-.rc.,,íclc•l:t.o - VLc se ler o 
!sto ê \'C~1IAd1•h'ô n:i.s q Ut'!ltt"MJ!l qn .. !õC reít!rcm ci.:p.-dicnto . 
propri11 n101\te li. 1><>litic:1, niio ou uns 1lti m••rri. 
:Wmiui~(1·.1ç.i.11. ~ C1 pr.1\'•L esrá m' W >t;1-.11o •lt! fJl 1"01-. 1 " Sc.•<•l'c~t;u•ã() pro~d1,, i'L 11Ji-
buj1•. c•m q !IC n m11iuri·L rt•.i,.ilnu i"y:;tt?m11tc- taru. •.lo se0111tnc 
c.u1,ent11 t..>-ln• li.• ~·m~nil:•~ 11.1•1'1.!.-.•nt.1ul11it pd:i. 
opJM1:1:iiu uu1 nu1k1•i \~!'<Ir' c11mplcto alheias ;~ 
p0htk1 . 

E' í-iN •lo Juvi-1:1 <1t10 o J)l'~tn~nt11 m:1.11I· 
ft•!;tA "' ;"·111 m:iloria •!11 Ó•lll m. .ÍI\ n:1~ •lis· 
Ctlll'oi~·~. J :L IHl' \'111:1\'<~ do• Ol'l;:t tn• ni.. is. l'l.'• 
~lllll•-~(I llC•b pbrnse : 1\ f\!)ptº~l\i\O •lr!ICUf.i'. 
si ll~"i111 lbc 11pr:u:: IL m~nrb \'O'•· •"Ollfon11c 
:L Vt•11tmlc •lo \iuvcrno. E' :.-yulh!!tku. o eii;
pt'l's;t\':1 . 

N:i1> \'1'111 rccup:1r :l ttllenc•iu tl:L C:Llll:ara ua 
e~pc1~m1:11. 11ue ~cria illu~orl•l e inl'uu•ll\•I""''" 
1J01lc"0:1: 111er1oe•.•r 11 cClt1tll1:.'l"nç-.ht d:l ma.iuriu. as 
oons1dera~'Üt'S aqui Cltlittid~; tod11.Yi11 11 Orn
•lOr j 1.11 ·:L cumprir o ,1 .. \·c1· •1Ut· lhe 11s;,;i:o;t1• 
~~1m11 I> put..'\11•>. da111lo ,0111e 1> ori;1L::111mw tla 
Jc~pcz:a, .. m c :u 1liscu,;..;;io. :L sua opi:iião. 

A11tc.< •:e rna.ís un<lu. q11cl' (Lhroqu<.>l:u··St• l"m 

E:\Pr:DIE~EE 

J:\"qU('l' illll!llto~ : 
ti..• Cyru 1'1.'.'.l r • . u, <!X·l~ c~riptur:1:-io d:\ 

,\lf:u1d1·;.n d•• P•' r1>n111h11co " ,fo,111tt 1J1o por 
d1oer"1.o 1lc.- li• !:~ fl,1\·.,: •• i l'\~ d•· 189:: ,comu ~mhi
J .r ~ Kt~ ulilic:i.. , 1!:1i111!1> qU•• ~ l he llltlUd() 
1~~~·r os' 1·.· 1h!11nt~111v~ a qt1u te:r! •!ireito <1 
lk:u1ci1• :;(.•til 1· frc:ru ·a. 1r.·llrL c:n qur rneon-:-.. u.-
;\' r,.,mu.is-sio •.k o:-.; :un~nto. . 

0() i n sp••cr. .. r t.la~ c~t:v..,·-cs e st•1·1· fço td••· 
;mq•hico d:1 E~rn1ch 1fo FPrl'O Sul l'crnam~ 
buco. Celso !>11p1~rrou. rdtc1r:mr.o o pc•iido 
rd1Lti't'O uo 1><1;;n.m1·11to de 1·e11d111t>11rw a que 
tC!!I d irc1w -·~: mesm:~ Commi~ãu. 

uma autori•1:tde que lhe p~rm1ltiri livre- O Sr. Pro ... lclentc-Tcm :i. :po.fa,·r3 
mcmc t 1·a11si1.:1r po1• cnt~<' c:;t.:r:> ~:1.1·~-M tcrri- o Sr. Carh·S i\la.:·. nllmo. 
ricr\s d•! :1l~:u·ismcr.; phautastíet•~ <1uc prtiumdc 

-~xp1 n• ª""ol hos d;). Cam:11~1. e p1•t1S:• Q•H• n;i n o Sr. C::\.rlo,.. ~ln••eel 1 ino - Si:. 
pC.dc 111c'.h1°r fazei-o •.lv quo apa1h·i11hn.r·s~ Prc1de11Lr', po:d 1 a p:i!a.na. tii :.o ~ •-.lll"Ok p~r•i 
~om a. opmili.o do Scua.·l• •1' Mo1•11os Bu1-ro~. n.s~iirnaia1· ma.i8 u .. lllcto e:<cr\nlia!ooo '~º 60· 
irrn:t .. o.lo :'r. Pr1·si<lenw d:\ Hepu1.11ca. \'eru•• du Sr. Pru•lt>ntc 1fo ).foracs. 

Sont.lo opinião tlc S. Ex. ~ob:-c a sítna.di.o ::>. Ex. ,1ul~on q ue os 1·epnlit:e1inos 110 Ama.· 
tio:1nc:·1r:i. ti" roa.ir.. acl·1·esccut;i. o orado1· 1~nu· zon:t:< 11"ari;un mai;:\ 'os ou :lbOt'l'CCll~os. po1• 
rar si r.11ne l h~ Son.u!or se dL•íxnu nirnlamt'n tc ter-um ~idv J L·d:i:·a.Jos õt•m eífoito ,,;; dc.:rctos 
i m1>re si .. nar; m:is o certo e l'Jl!e a. ho11r:1 !a. ·~e s e 2; tle maiu d ste a.uuo. nome:lwlo d i 
Commi-s:io de •.t rç.'\1m:n to t;\mlic111 uü.v nnduu ,·er:ws cid:11!ãos para. tliffcrcntcs imtos d(]. 
lon:!C de rec11uhec,•r os con, eito~ de ~ - Ex. gua.nla nacional daquclle t:swdo . 

P.-lo m~nns :is pnfav1'8S com que u il!ustre ::;. Ex. enganou- '"'· e o $Clt irasciyel Mi-
relato· prc.:ctl~u o 01-çurnc11 10, muni:·c.tam nbLro •l:o .1u~t1~·a não nos l'ei runss:i al,:uma.. 
prorn 1Hl r.1 dcsi1lE!DtO da ~i1u1ç;lo. ~em imJ icar nem s m<>lhaUte nt.: to aba':•c'U a nossi;I. posiÇ<1o 
nenhuma met.l 1ll:L que }lorvcntur~ !J\ll !es.<e nest:i. Ca8<\ . o Go,·e1·110 actua!, que se acha 
ser tom;i.0\ll.. ::> . Ex.. limir.~--~e a pe<Jii· que c~1·cn·.io de con~elll~iros. .• 
se n.~a. ec.,nomia. O pr•.~iecto cmr.em d.l~cus.;ã.o 0 SR. Lt'Iz AD<•tPuo _ Não apoiado ; de 
foi feito com o pensam~uto domina.utc ue se 
re..1.liza.1·.-10 ut:lle totl&S quantas econo.uias tos- muito bons repu lili..-:iuos. 
sem pns::i veis. · · O Sn. C.-1 m.o:; )faHCELl.l~O - •• • rlt:1 muito 

Tel·o·hii.o conseguido ? boni> c.'lln:-élb~iro:s . t\C:tbiL de ter para com o 
O ora. 'or demonstra que. 1x1mparadns as E:;t:.trlu, (J llti teuhn <1 hOnr:\ de · r .. presentar, 

desí:eza.s 1!e um deceonio.de ISSS a JS91:!, ver· um proee·1irnento uescortez e, d irei m t lHUO, 
·se·ha que as despezas tem continuamc11te ac- ccnsurnvcl. 
cresr::ido, nii.o ta11to ao que respd ta a. obra.s Vej .• V . Ex .. sr··. Presidente. como ó que 
de arte, .· ~as o.o : que oe rt:fere . a pessl•al,_ e o S1·. :Pruilen te de ~'lorae3 cori·espoude no 
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valioso e patriotice auxilio que o distincto 
governador cio meu Estado presta á União. 

O Paiz, um dos mais importantes orgãos 
da imprensa desta Capital, inrnre hoje este 
telegramma: 

«Maridos, 1 (via Para) - As noticias rece
bidas de Canudos impressionaram a pop11la
ção O governador logo conterenciou com o 
commandante da guarnição. A população 

E' preciso notar que se trata de soldados do 
36° batalhão de linha. E' tão precaria a si
tuação, que o governador intervem no sentido 
de ser elevada a etapa das praças. 

Uma vez que o Sr. Presidente leve a sua 
má vontade para com o exercito até ao pont0> 
de não attender o augmento dessas etapas, o 
governador providenciará para que os solda
dos da Republica não morr,im á fome ... 

procurou o governador,aflm ele testemunhar- o SR. Lmz ADOLPHO - Não é o Sr. Presi
lhe dedicação ao serviço cl f1 causa da Repu- dente da Republica quem organiza as etapas. 
blica. 

O governador proferiu eloquente discurso, 
salientando a sua satisfação por ver a seu 
lado os habitantes do Amazonas, sem dis
tincção politica. 

Está prompto para servir em Canudos o 
1° batalhão de segurança, commandado pelo 
valente republicano Candido Mariano. Offi
ciaes e praças estão animados e anciosos de 
prestar serviços á Republica». 

Arlmiravel coinc'dencia ! No dia em que 
aqui se oabe o1Ticialmente que o Amazonas 
vae enviar seus soldados para se baterem em 
prol da Republica e, quiçá , da permanencia 
deste trefego Governo, sahe publicado o de
creto cassando as patentes de muitos daquel
Ies que teem irmãos, parentes, amigos entre 
os que seguem a derramar o seu rnngue, a 
perder talvez a vida nos invios sertões da 
Bahia. 

S. Ex. atira âs faces dos reput licanos 
do Amazonas um decreto, como este cassando 
a patente de coronel da guarda nacional do 
honrado vice-governador José Ramalho. Mas 
este illustre cidadão prefere ser soldado da 
Republica a ser um coronel dos conselheiros, 
que as<ediam o Sr. Pl'esidente da llepublica. 
(Apoiados . ) · 

Este procedimento elo Sr. Pre~idente ca 
Republica não influirá, porém, para que os 
soldados e os rep,ublicanos do Amazonas não 
saibam cumprir o seu dever. Elles r.ollocam 
a Patria acima de S. Ex-., e deante do perigo 
da Patria esquecem pequenas nugas e gran
des dissenções, para só pensarem no salva
mento della. (A poiados). 

O mesmo orgão de publicidade, a que ha 
pouco me referi traz, tambem o seguinte tele
gramma: 

«Mandas, 1 (via Pará)-E' r.ffiictiva a situa

o SR. CARLOS MARCELLINO-Não é o Presi
dente da Republica, mas o Sr. Ministro ela 
Guerrici. Vem isto provar que o Sr. Ministro 
não entende nada destas cousas, não conhece 
o paiz, ou não lê o relato!'io dos chefes dos 
districtos. 

O Sr. Ministro da Guerra não póde, porém, 
desconhecer quão difficeis são os meios de 
subsistencia em Manáos, quanto é cara a 
vida, porque S. Ex. já lá esteve. 

Portanto, si conhece o Amazonas e deixa 
que rn reduza assim a etapa das praças de 
pret, S. Ex. só o faz por maldade ou para sa· 
tisfazer o desejo do Presir1ente da Republica, 
que é aniquillar o exercito. (Apoiados e não 
apoiados.) 

Pois bem, Sr. Presidente, e v, Ex. sabe 
qual a maneira bizarra, fidalga com qufr 
correspondeu o Sr. Presidente da Republica 
aos intuitos patriotices e humanital'ios do 
distincto governador do A111azon;1s? Cassando. 
as patentes de officiaes da guarda nacional aos 
mais prestimosos auxiliares r' e S. Ex. e até 
do proprio pae do preclaro cidadão ! 

E' preciso notar, Sr. Presidente, que estas
nomeações foram feitas quando amda o par
tido republicano não est:o va dis,.entido, tendo 
ell<:s r ecabido em cidadãos cheios de serviço 
á Republica e ao Estado. 

Este procedimento do Governo será para 
amedrontar o eleitorado do Amazonas? Será 
porque quer se fazer pressão em ves;;eras de 
uma eleição srnatorial? N;i o rn illuda S. Ex. 
Aquelle Estado responderá ao Sr. Ministro 
da Justiça, como acaba de o fazer o heroico 
B.stado do Paraná. · 

Os SRS. NERY E FIGUEIRA-Apoiados. o 
Sr. Amaro Cavalcanti levará mais uma tre
menda lição. 

ção ela guarnição d.o Amazonas, em vista ele O SR. CARLOS MARCELLINO - Sr. Presi
havm· sido. reduzida a etapa de 2$200 para dente, vim á tribuna para lavrar um protesto 
1$600. 1 contra esta maneira incorrecta e, porque não 

O Dr. Fileto Pires telegraphou ao gover- o direi? sordida de politiqueiro::> vulgares. 
nador 1

10 Pnrá, no intLlito de obter providen- Faço-o desta tribuna, para que fique con
cias urgentes para evitar que os defensores signado nos Annaes deste ramo do Poder 
da Patr ia pa>sem fome. Legislativo tanta incorrecção de um Governo 

C;•so o Pl'esidente da Republica não attenda, que se diz patriota e republicano, e tambem 
o Amazonas não deixará que os soldados da porque no Senado o partido republicano fe--
Republica morram á mingua.» dera! do Amazonas hão tem representantes. 
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O Sr. Machado, que não tem elementos no 
Estado a não ser sete eleitores, até parece 
conta de mentiroso, quer por força passar 
como chefe de um grande grupo, e aproveita 
o irrequietismo do Sr. Ministro da Justiça 
para ver si, distribuindo graças, cheo-a a 
formar um pelotão de eleitores. º 

O Sr. Sarmento, apezar d.e ter sempre 
acompanhado o Governo do Sr. Marechal 

DECLARAÇÕE3 

Declaro que, si estivesse presenteá sessão, 
na occasião que se votou a emenda do Sr. 
Erico Coelho. supprimindo a Legação junto á 
Santa Sé, ter-lhe-ia dacto o meu voto. 

Sala da~ ses;ões, 6 de agosto de 1897. -
Moreira Alves. 

Floriano, hoje não se incommoda mais que . 
os amazonenses sejam ou não espezinhados. Declaro que votei a favor de toda~ as 

Hoje para S. Ex. tudo é i'.ldi.fferente; 1 emendas suppress1vas de d1vers:1s Legaçc~s e 
mesmo a p•rseguição que pessoas lio-ttdas Consulados, beIJ?- c_om? por aquellas que im
pelas mais íntimos laços de parentesco solfrern portavam em dimrnmçao de despezas. 
do Governo, não abala o apoio comatoso, in- Sala das sessões, 6 de agosto de 1897. -
qu~branta vel que S . Ex. presta aos perse- Pedro Borges. 
gmdeires dos seus filhos! 

S. Ex. não quer se incompatibilizar com 
o Sr. Amaro Cavalcanti ! . 

Sr. Presidente, pedindo a V. Ex. des
culpa.de ter tomado o tempo a oradores que 
poderiam occupar br;lhanternente a tribuna, 
sento-me julgando ter cumprido o meu dever. 
(Muito bem ; muito bem.) 

O §r. NHo Pec.nnba vem recla
mar do governo que i)rovidencie sobre o 
e:tfecti vo exerdcio da inviolabilidade da cor
r~spondencia, dos cabos te!egraphiP.os subma· 
rmos, garantida por um convenio interna
cional, respeitavel e civilizador. 

.A correspondencia entre o Brazil . e a Repu
blic.a Argentina, correspondencia toda c'e jor
nalismo e de commercio, não póde estar sob 
a censura do paiz em transito, por mais res
peitaveis que oeJ1m os seus interesses políticos, 
no momento. 

Faz o hist.orico da legislação internacional, 
sobre o caso nos Estados Unidos, França e o 
Rio tla Prata e sobretudo <1a conferencia de 
1844 ·com a responsabilidade effecti va de 
muitas pJtencias. 

Depois de aosim acautelar interesses da 
imprenrn brazileira e do nosso commercio 
com as nações vizinhas, allude ás correspon· 
dencias do ca11itão Manoel Benicio, bravo 
republ icano. que conhece ma11 cujos apaixo· 
n~dos ataques ao chefe das forç3s em opera-

. çoes, ausent<>, devem ser desmentidos pelo 
governo, pelo menos com a publicaç-ão do 
diario da companha. 

_O §r. Barbo@a Lima per1e noti
cias de algumr1s informações requeriuas no 
governo, ha tempos, e apontou como quasi 
uma illeg:üirlade do governo a abertura, sob 
sua respont>abilidade, de um creclito extraciJ
dinari_oc'e 4.000:0000$ para Canudo3, em vez 
de so!1cital-o do Congresso, que está tunccio
a.ando e a quem competia fazel-o. 

Veem á Mesa as seguintes 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 32 B - 1897 

Redacção para 3• dúcusscío do projecto n. 32, 
do corrente anno, que fixa as forças de terra 
para o exercicio de 1898 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. 0 As fol'ças de terra para o exer

cício de 1898 cofütarão: 
§ 1 . 0 Dos ofikiaes das clifferen tes classes do 

quadro do exercito. 
§ 2. 0 Dos alumnos das Escolas Militares até 

1 . 200 praças e de 208 para a Escola de Sar
gentos. 

§ 3. 0 De 28.160 praças de pret rlistribuidas 
proporcionalmen1 e, de accorc'o com os quadros 
em vigor, as quaes poderão ser elevadas ao 
dobro ou mai~, em circumstancias extraordi-
narias. · 

Art. 2. 0 Estas · praças serão completadas 
pela fórma expressa no art. 87 § 4° da Con
stituição e ua lei 2.556, de 26 de setembro de 
187-1, com as modificações estabelecidas nos: 
arts. 3·' e 4° da lei n. ::l9 A, do 30 de janeiro 
ele 1892, ficando em vigor o paragrapho unico 
do art. 2° e art. 3° da lei 11. 394, de 9 de ou
tubro de 1896 . 

Art. 3. 0 Emquanto não for execut.ado o 
sorteio militar, o tempo de serviço para os 
voluntarios será de cinco annos, podendo o 
engajamento dos que tiverem concluido esse 
serviço ter logar por mais cio uma vez e. por 
tempo nunca maior tambem do cinco annos 
de cada vez. 

Art. 4. 0 As praças que !'e engajarem poi> 
mais tres annos e em seguida por dous, pelo 
meno<i, terão o direito em cada engajamento 
ao valor, recebido em dinheiro, das peças de 
tardamento distribuídas aos recrutas, gra
tuitamente. 
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Art. 5. 0 0> voluntario.> e as praç.as que, 1 2" discussão do projecto n. 50, de 18'.:17, au
findo o seu tempo de serviço, Ct•ntinuarem torizando o Governo a abrir ''º Ministi~rio 
nas fi!eila", com ou sem engaj:1men:o, por- da Ju,t,iç:i e Negocios lnterie>re~ o cr,,dito de 
e·. b<erao as gratificações e· ti puladtJ s na lei Ç10 :OUO:~. ~,upplenwn Lar á rnrba- Diligencias 
n. 247, de 15 de dezembro de 189:1. e quando po!icia(,S- n. 14 do art. 2'' da lei n. 429, 
forem excusas elo sel'viço se lhes concederá ele 10 de dezrmbro de 1896 ; 
nas colonias da União um prnzo t'e te1ra de 2" di:::cuEsão do projectn n. 49, de 1897, 
1.0~9 are3. autorizan"o o Governo a abrir· ao Ministerio 

Art 6. 0 A contar rle 1 de janeiro rle 1898, da Jusr.iça e Negocios lntH1'iores o credito de 
não será mais admittida no exercito b:·azileiro 202: 88cS l 19, sup,.lernentar a varias verbas 
nemhuma prn.ç11 eom a qualificação de car1.ete. do art. 2º da lei n. 429 de 10 de dezembro de 

AT't 7." Ficam revogadas as disposições em IUJ6 ; 
contrario. 2'' discusfão do projecto n. 47.de 18'", pro-

SoJa das cnmmissões, 5 d<0 agmto rie 1897. Yirfoncian 'o sobre o preEnrliirneat0 dos 
- Jlfello Rego, presideate. - Mccrcolino c[;iros exht"ntes na força naval; 
JJioura.- Augusto Clemen lino. 2• discussão co projecto n. 142, de 1896, 

autorizando o Governo a reorganizar di-
N. 03-1897 di-.errns estabelecimentos militares deensino, 

t'Olll voto em separalo do Sr. Tllomaz Cavai-
Autoriza o Govcn10 a conceder se;°s mez.:s de 

licença com 01-Jenodo, para tratm· r!e sua 
taude, onde lhe convier.ao pi·aticante da Re
parliçr7o dos Correios desta Capita!, Rogerio 
Ferreira da Silva 

canti; 
2ª 1liscussão do projscto n. 75, de 189:3, 

tlis pondo rnbre conscri pção militar ; 
]" discmsão do projecto n. 27 r\, d~, 1897, 

dccbrando i;;entas de contri b1u· cum um dia 
de so!1lo, mr-nsalmente, par" o J'.:7lo de In
val:dus, as praças do t.mt.a.ill1io de inlantaria 
do rrn1rinha, do corpo de ofíkaes mariuheiros 
nacionaes. 

2° pai te ás 3 horas, ou antes; 

A Comm'ssão de Petições e P01 , r. s, exa
mim•ndo o requerimento em qrne o praticantP 
da Repartição <los Correios desta Capital, 
Roge!'io Ferreira (l a Silva,"llegando arh'tr-se, 
ha quasi um anuo, soffrendo grcwe enfei'mi
da•!o que o priva de trabalhar, tanto que já D:swssão unica rlo projecto u. 4ô, de 1897, 
requereu ltcen"a por duas veze.s, solicita um emenda do S«nado ao projecto n. 12 B, de 
anno de licença com vencimentos' 1806. ela Camara dos Deµu tMlos, que concede 
Cons i1~er«ll!1o que as al!oga'°ô~s do suppli- aos 1dumnos do curso superior àus FacuJ.1ades 

cante rno confirnvdas poi' attestado medico' de Direito. mateiculados entes da !Pi n. 314, 
mas, atr.eadendo a que já obteve ellu unas li- de :elo de uutubro de 1GIJ5, o gosc das regalias 
cença~, 'egundo declara.,, é de opin ic!o que 0 dalegislaçãu anterior ; 
petlHlo do suppl1cantf,SOJa attendido flll p:>rte. D1seu·são umca do projecto n. 42, de 1897, 
oJlr rectmdo o sf'guinte projecto á considera- erm n ias do Senado ao projedo a. 33 O. de 
ção du, Camara; · 1806, da Camara dos Deputadtts, que reco-

. j nirece cumo de ca1'acte1· ufficrnl os exame, ve-
0 Congrc.'lso NêêCIOIHl resolve: rifica"os no Lycêo ele Ap'onornia e Veteri-
p, rr, 1. º E' o Govµrno a utol'izarlo ;e conce- na1·ia de Pe!t,tas, na Aca11 e1n ia do Commel'cio 

der no praticante da RPp~trtiçilo dos Correios de Juiz de F(•:·a e nos estalieleêimeutos con
desta C<1pital, Rogerio Feneira ria Silva, ,eis gcneres do.o 1dli<l1~ E:;tado::;; 
mezes de licelJ(;rt com o respectivo ,,1,dcmHlo, !Ji,-cussiio unica do p10,:ecto n. 2,±. de 1897, 
para tratar c1e 'ua. sa.ude ondo lh<' convier. nutoriwndo o Podei· Exfcutivo a. conce<ler· ao 

Art. 2. 0 Revogam-rn as disposiçii~s em ;.ub-dir ectur da locornoçii.o da l~straria, ele 
comrar:o. Ferro< entrai do Brazil, engenheiro E !mudo 

Sal, ri tis commi:csões. 30 de julho de l>IJ7. l laudio du, :-,ih'a, teis 1nezes r'e licença, sem 
-Hered«< de S<i. ret 11tcr.-P,;ranhos Mon te- Ye1,~1r.nentosi para tratai· d0 sua 'aurle, a 
regra. - .Adolberto GilimanTes.-Ermin'o Cou- coutar e_ 9 ce ~naw do c~r·r eate anno; 
:inhu. 1 D1~cusrno umca Jo prt•Jeeto 1.1.4~, L.le 1897, 

autor1z ,ndo o Guvern•} a c.mceder a Ca dido 
O §r. Presrdente-Estando adean- 'Guedes Cbagas, _couferente da Alfandega ela 

fada a hm»·, designo para amanh<I a rn- balna ', prorogaç·ao da hcença em cujo g~zo 
gumte urd~m do dia: se ach.t, por um an110 e cum ordenad.o, 11tim 

Primeirn parte até 3 bora·: de trnt.ar tie_oua saude onde 1_9.e convier_; 
, . _ ,' . s Contrnuai;ao da 3ª dl,;cussao do p oJecto 

. 2 d1scu~~ao fcO proJecto n. 54, de 1897, n. 116, d<4 18\16 reformando o Cocli'-'o PtHial · 
llxando as de~._pezas do Ivlii1isterio da Fazenda I" discus,[o' co prnjecto n. 63~ dt' 1897' 
pa,ra o e\el\~1cio de 1898 ; per1nittindo que os alun1nos da E~coL:1. Po~ 
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Jytechnk:i., que semn.tricularam rle · :i.~orJo 
·com 3.$. «;>X11{•·1ic·as . propara.torias tlo re~nlà· 
mento "e 1 8'7~.roueluam Oi re:ipeeti vo~ c~rs••s 
pelu dito rc·gulamento. • 

Le\•anra-sc a ~es~ãrJ ús 5 llor:is e 30 min.u
tos da. W. r·1! e • 

o Sr. Pre!l'idcn1:e ~Tem a ·pa.fa· 
n·a. o nobre Deputa.do. . "' · 

O St· . . Tellc!!>· de-. l\lcnc:1.:c.-
~1:_; pr,.s1 1leat~. ptdi :i. pal:i.'"ra p •ra füzer
umn; •l .. cla.1·aca<> de voto, que. d~sejo, tlíluc 
const~nada. n11 adn da pre~ento sesi;ão. 

Por molt\"O rle fur.;a. muior. 1leixc1 1le <.'Om· 
pnrecer ú -r~s;'io de,ho11t1:m. e :>i :i. e :ta esti· 
,-«-'~•~ p:·t-~rnl~. t~ria. vo:acluco11r.rn. :i. E'l!Urnda. 

· •]li!' propunliu :i. :;upprE!S>:io d :1 Le~n·;iü> iunto 
Cti• r.1~!0 1-:~I j !>r: .\ GOSTO nc: 1~9:' 1 ;'dinut:1 s.:-. . . 

P,-t.~i- /,.,.,.;,, -'M ~1"$ • .-t1·:/11•r RiM 1 -re•tt/•111 •) Em 8t1;.mhln • .! :ipprvt>aol.t :\ 11.d:i. <l:i. ~liSi"io 
• 1 · < " aUtl'<"f;'J~nlt' 

Ft)H $ C(1( Pt>tt•.!l/tt (~" r.1·,·,•~ 11r··~d·fcutt•) . 1\1·- • 
r/,10- UirJ< IJ1•·.,-..frlc11l~) e: Jufio de ,lfrf!a J 
(f" $,·crrt.•rii.) · · l'Rl~rEmA P.\RTE D.\ OROE~l rio Dl.\ 

E' nnnurcinc~a 11. 2• ,fücu .. ~i" •lo projllCto 
n. r,~. de• !:)"..";. ll:'lnnd . 11s tll.!,pcms du ~h· 
ul•t ,:·io !!ia 1';1zt'1Jtl:1 J.>a:-.\ o t>:-.:c:-cldo 1b 
!SPS. 

,\O Ul•·iO 1!::1. Jl'0.:1•J4~·•(1 n ch:i.nl:H!a IÍ Q\l:ll 
~.t)>nn- !1•111 ,_,s ~!'>'. • Artlnrr lcir•J). Jnlifl d•! 
~!"li~·. •'HrJ,1s ilc :\•1\'"<"• 1\ 1,·aw~ Ruh::'\(', 
S;lm ~:11n.~. ,\Jbuqu .. l'ijUI\ ~-r .. Jo. Anl!ni.ru 
~ro11t<·ll1•;.!rc•: Th•oton:o ,,., llr1n4l. t;rl•:\n1o 
::-autn•, r.1117. llo1111u;.;-uc-!1, 1:o:lr1::w•s F••t· C') ioo1· . l•rc..•l'ilclcut<!-T~rn u 1111za,·r:i. 
nnndc,;. ••11 .. 1.Mlla M•-Ur:i11 r; !m1r•I" ,J. um·· o !:ir. :-i!l·n C:1.11tN. 
:-1:.10. F.flll" ~rartius. lfonri•1nc \':~ll:t••:i.rt':Q. 
f'c•lru l~ul",t•·:i.l'CZ"l"til f-'11!1t<:11<-llc.Jo;i ,1Lvpi.,., ') l'lir. l!!ll:I'\·:a r .. U>i(l'o - ~r. P~i· 
lfarinho •~e A111lra.fo. T:w:m ·s .~e Lyr:•. J•ltl(' •lmw•. r<•Jlrr·fcut.·utra ela r~'i:'!l1o 11<-.r11~ 1!0 !-:S· 
?~re;.!l'in11, Ap;.••!01110 Zcr.nslll~~. T· IX••il~l tlt• ta1h• 1h1mimmsc, qull tc:u iuv:n.-~i;~s •'irectll:I 
;:11, .\ff1111~ .. t:o~t.:1, J~io Vh•i rn. Corm•ho iln e immnli;\t4l.• li;.:u<1o~ :10 po1 tu •le llfa<?ah1•. mio 
Fon~e a. ~lOl'l" 1 r-..i Ah't>s. Rccha Ca\'uk:mti posso deixar olc " ;r ;'t ti-ihun:i. neste mo· 
Ara•ijo t io: :>. lluclri::U<'S Dorin. :'cnbra..).lalton: mf'nti•, :rlltn du a.prc~c11•ar 111:10. cm .. 11d;L, 11:1. 
Fr:u:.:;~~º So 'ró. Ari~ti ·'es de Qu1-iroz. ;:1.r •• •111111 prop .. uho <lllt' ; e rcstall(tlc~a a verba YQ· 

:1oel c,.\·tano. Eu11en;o 1\1urinhi1. Vcr.:nc de t:11fa o ~11~ ·::nad:L no exc~cicio vi:;cnu~. •'cs· 
~\l.ir ... 11 .\1l:L!l·l·r10 Gu1manic~. Tol1>utino 110, tmnd:t a ,\ fliwdl'!.':l de )iac.'l.t·c. 
~an!o<. O•ca1• Go:lc1y, Augusto ·'e V:.~r·ouccl- E·ta t-111eo1la é°fürwulat!a sub o maior ;-.e;~· 
lo:.<, lb·•I l:1:1rros.1, !11· li:>:~rio de Sou7.a. Fon· W 111eu10 ~ r••,.1JC1tr·. 11ac t• 1bt1t•J.<' de\'o m('Stno 
~t'ell p .. rtc:J ,, ~iln t ·e~·anha. SilY:~ Casti•i1. tr·ilmt:.a". aos W•kc~ rr;cmtros t!:i Commb~:'io 
.iulio Saut·-s, t.:i·b:mn ;o.!a.rc• ntic~. Pa1t!inc• de Ori.;<•mr·nto. 
<la.Eo:12a Jllnior, .\!;1yrinl•. M"nrles Pim•·ntel. !-!c:i qlw ~::;. E~::1:s •• allr.:-:tmlo ncl:1»,itic:t('iío 
!lcet .. m:o :\Jl·im . Luiz Versi. G<•llç:d•es f\;t- •13. Alt:in•! ~~~a 1!c '.\[><Crrhú. p·~1!1tlO a. •le 3• 
!:los, F'1·1tnd-co \'e:gn. Al vui·o R"tellio, lfo· para 5' l'!:is•1>, fu1·u 111 11atur·:i.lt11.,-11 c.. (S••U o 
d0Jpl1ri ;\ f•r'<'U. Ct:p01·1.i110 de 8iqu,,1rn, . e.1 ~ 111·imei•·n :L r>'C011hccu:·) iu~pir.1d•)~ em wn ti
de )..f1::1c-;>.t·~. Th- utM1·0 de '.\f,.i;ii/l:ã~$. ?\o- tt: C . 1to~ alrnruPnt1· patl'«•ttccs; >ei que S:-.El::x. 
guen·:• Janior. M11n .. C!l Fukrncio. :\r·thur tCt'llt <·tn m:r.L oe<1uihl.ll'IO 11a ; nv;s1.- ttnnuças; 
Torre~. L111du1pho Ca.-t:rno. t:rluai·do f>im .. nwl. m11~. ~01~1 tu<l.1 1s'.o, u:u. rlerxo de r ccunh~· er 
Olega.r-10 ~l;.c ... I. Lmz Yl;iquet•. C:t•em iro . ~a r;ue o;; c?rt,·s nc. or, nm('nto1 de que or;1. tr~
Rochu, D1111.i1·gue~ .:e Ct1.~cro, Bu~no .i,. .-\u- ! !;\mos uao 1.lC\'t·l'mm :~tLir.;;il• 11. alranue:,:a a 
dl'ar'a. Fe1·11:m1lo Pr•·':'t< s, C•:,u.rio rlc Frf•ita.s 1 Qtte ilcalJn 1~e 1ue rele!'ll' . 
~ltl"1;t1 0 El <1 >' , f-'aut iuo Cal'IO<. Artltur V ie- Je~ l Ess:i. alíanrle;.i:i. na>ct-u. pó 'c-;c di~er, hon
r:ch~en . lto 1- lpho :\!ir:i.n(.a . .Hei·n;onf>gd!h•. t<'m. tem <IJ'C:m:s >eis,ª >tte mezt!s •~e vi-1" o 
de M"rne;, Lniz :\colpho. Alc;nc.o1· Gniinu.a·ile$, uu~ futtn·o 1.>::1Jhante .- ,e:11H.« •lt ~i , como.tanto 
Bt·az1l~" 1l:L LUZ; Lau1·o .Muller. Pauli!. l{atno~. qu.1uto p1mn1tt::·crn ns mirllttl:> f.; ri;,·a~, pas;. 
-~ra.:;c1sc" Tult-nt100. ~·;,rlro !-"errear~•. ~ l :.J·çal ·s1.l'e1 R· d~11wn~ti·ar. · 
.i:.scob:1r, Appa.r·icio l\!aricusc. Py Cr~jlo. P111···ce-na.l 11uu o Ju_izo d~ Cornmí~süo no 
Campo~ Can1er e C;i,ssiano tlo ~H~Hnerno. tocante no assurnpto_ for p!·ematuro. 

Abre-se a se>~ão . · 8ssa 11.Ifandeg11.. hu11t<:1n c1·curl11; niio o foi 
E' l'd· . . d- _ laer·eRmente: clf·s<lc l Si5 que csr:11!ista5 da e~-

l a. e µusta em. 1scu11_sao a acta. t;.'turn <!~ Co;t·gipe, :Him:ida Pereir:.1 e f 1·an· 
· 0 ··isc .. 13i-l!5:trio cui•ruram - ~triamente à::i. cre· 

-o ~r · 'J.'elles ele i..Ieneze.;; ....,. :. ~-ã~'! f'S5'• ~lfamleg,1, bu.s~ilr.:clo-se em dadas 
~ eço o. pala vm pela. oi·dem. . po~1t1vos. 

C::un:u•3 ·: V. I \' 
t2 
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Nesta tribuna, ha mais de 20 annos, Fran
cisco Belisario, em um brilhanfü8imo dis
currn que aqui pronunciou, demonstrou que 
o porto de Macahé era, naquella occasião, o 
sexto de todo o Braztl, pois que os productos 
que se escoavam pelo porto de Imbitiba pro
duziam avultadl1. quau tia, não contando os 
que se escoavam pel:t enseada da Concha, e 
que, só o que se diz c;i,fé , era orçado em 
mais de 100 . 000 arrobas. 

E' preciso que a Casa saiba tam bem que 
diversos embaraços tem tido a Alfandega de 
Macahé, mas que em breve esses embaraços 
serão por completo removido-se os sacrificios 
que a União está fazendo ser·ão então per· 
feitamente compensados. 

Difficuldar1es extraordinarias, porém, -facil
mente removíveis, teern assoberbado a alfan
dega. Começarei pelas que tem creado a Com
panhb Leopold ina . 

O frete que essa cornp1nhia cobra, da esta· 
ção de Paraochena a Macahé, é iguul ao frete 
cobrado de Paraochena a Mllruhy, cuja dis
tancia a mais é de 500 kilometro~. 

Ora, desde que haja uma tarifa equitativa, 
é natural que todos os productos que veem 
dahi, oriundos do E~ta•1o c1e Minas Geraes, 
demandem o porto de Macahé. 

A pr~ça de Campos é uma das mais impor
trntes do i·.&tatlo do Rio de Janeiro, procura 
mandar e receber os seus generos pela Alfan
dega de Macahé; mas, neste particular, tem 
encontrarlo sérios embaraços. 

Já isto foi brilhantemente d.ito em um ay
tigo escripto, neste sentido, pelo meu dis
tincto amigo, o Sr. Victorio Pareto. illustre 
repre>:entante na assembléa daquelle Esta.do, 
artigo_esse que demon~tra cabalmente o facto 
a que venho de me referir. 

Vê a Camara que a remoção desses obsta
culo3 tr;1rá incontestavelmente o augmento 
da renda rla alfandega a que me refiro. 

Nos primeiros mezes do seu regular func
cionamento, essa alfanrlega rendeu, na média, 
14:000$ e, no mez passado, prdduziu 19:000$, 
o que Jª vem demons trar o seu prngresso. 

A Camara deve saber que a Alfa.ndega da 
Victoria, por exemplo. nos seus começos, deu 
deficits e que hoje está compensando larga
mente os sacrificios que a União fez. 

Nestas condicões, acredito que a Commissão 
de Orçamento e a Camara procedei ão com 
justiça, votando para que es~a alftndega con
tinue com a classificação que ora tem. 

Demais, Sr. Presidente, com relação a 
alfandega!" , não devemos ter sómente em vista 
o interes:<e directo, immediato, do fisco; de
vemcs attender tambem aos beneôcios que 
~lla.s prestam ao commercio e á lavoura, que 
md1rectarnente concorrem para o augmento 
da receita. E a de Macahé acha-se nestas 
cond:ções. 

A lavoura toda do norte do Estado, de uma 
parte no norte de Minas e do Espiri ta Santo 
soffrerão extraordinarimente com a ex
tincção rlessa altarniega, pois a tánto penso 
importar a adopção da medida propoota pela 
Commissão. · 

Eram estas as considerações que tinha a 
fazer. 

Envio á Mesa a emenda a que me referi 
no principio. (Muito bem.) 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e enviada á 
Commíssão de Orçamento a seguinte 

EMENDA 

Ao pro:ecto n. 54, de 1897. (Orçamento da 
Fazenda). 

Alfanrlega de Maca!lé - Mantt>nha·se a 
verba votada para o exercício vigente. 

Sala das sessões, 7 de agosto de 1897. -
Silva Castro . 

Comparecem mais os Srs.: Silverio Nery, 
Carlos Marcellino, Serzeflello Cnri êa, Pedro 
Chermont, Anisio de Abreu, Thomaz Accioly, 
Ill'efonsu Lima, Francisco Sá, Freoerico Bor
ges, Augusto Severo, Trindade, Errnirio Cou
tinho, Coelho Cintra, Pereira de Lyra, Ma
laquias Gonçalves, Martins Junior, Miguel 
Pernambuco, Juvencio de Aguiar, Angelo 
Neto, Olympio de Campos, Felisbello Freire, 
Neiva, Cas~ro Rebello, Tosta .. Paula Guima
rães, Amphilophio, Eduardo Ramos, Paranhos 
Montenegr·o, Marcolino Moura, Galriino Lo
reto, Torquato Moreira, .José illur rinho, 
Xavier da Silveira, Irineu Machado, Timotheo 
da Costa, Alcindo Guanabara, Erico Coelho, 
Agostinho Vidal, Barros Franco Junior, Ber~ 
nardt>s Dias, Campolina, Ca!o)!eras, Carvalho 
Mourão, Antero Botelho, Alfredo Pinto, Fer
reira Pires, Matta Machndo,Rodolpho Paixão, 
Padua Rezenr~e. Lamartine, Granarleiro Gui
marães, Adolpho Gordo, Lucas de Barros, 
Edmundo da Fonseca, FranciEco Glicerio, 
Ovídio Abrantes, Caracciulo, Mello Rego, 
Lamrnha Lins, Pinto da Rocha e Vespasiano 
de Albuquerque. 

Deixam de comparecer com causa partici
pada os Srs.: Vaz de Mello, ·Marcos de Araujo, 
Torre,,. Portugal, Coelho Lisboa, José Mariano, 
Herculano Bandeirn, Euclides Malta, João 
Dantas Filho,LeonelLoreti,Ponce deLeon,João 
Luiz, Monteiro de Banos, Antonio Za
charias, Oliveira Braga, Xavier do Valle, 
Leoncio Corrêa, Guillon, Victorino Monteiro 
e Azevedo Sodré; e, sem causa, os Srs.: Amo· 
rim Figueira, Matta Bacellar, Francisco Gur
gel, Barbosa Lima, João de Siqueira, Gemi
niano Brazil, Jayme Villas Boas, Leovigildo 
Filgueiras, Rodrigues Lima, Pinheiro Junior, 
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Jeronymo Monteiro, Heredia de Sá, Felippe 
Cardoso, Pereira dos Santos, Alves de Brito, 
Ernesto Brasilio, Deocleciano de Souza, Al· 
meida Gomes, Octaviano de Brito, Leonel 
Filho, Lamounier Godofredo, Augusto Cle
mentino, Galeão Carvalhal, Gustavo Godoy, 
Costa Junior, Urbano de Gouvêa, Alves de 
Castro, Plínio Casado, Martins Costa, Possi· 
donio da Cunha, Francisco Alencastro e Riva· 
davia Corrêa. 

O Sr. Urbano Santos-Sr. Pre
sidente, vencendo meu acanhamento. mui.to 
natural em quem falia pela primeira vez a 
tão illustre assembléa, venho roub:1r alguns 
momentos aos meus honrados collegas. Tendo, 
porém, assignado com restricções o p1•ojecto 
de orçamento do Ministerio da Fazenda, 
corre-me o rlever de vir expender á Camara 
os motivos que a isso me levaram. Sirva-me 
isto ele escus1, para que se -releve minha 
ousadia, vindo roubar tempo aos meus iilus
tres collegas. (Núo apoiados.) 

Na minha humilde opinião, e, Sr. Pre
sidente, e muito tempo ha que assim penso, 
a desorganização de nossas finanças prende
se principalmente a duas causas : mm1, 
o uso immoderado que temos feito do nosso 
credito; outra, a falta de verdade nos nosso;; 
orçamentos. 

Assim entendendo, tenho trabalhado no 
seio da Commissão, a que tenho a honra de 
pertencer, para que, abandonando o caminho 
até hoje trilhado, constituamos uma lei or· 
çamentaria que corresponda inteiramente á 
verdarle ~a despeza que faz a Repuhlica . 

Nesse mtuito. propuz algumas medidas á 
digna Commissão, que, por não serem accei
tas, me obrigam a vir neste momento 
occupar a attenção da Camara. 

Deixando de parte por emquanto o que diz 
respeito ao que 1lerominei us·) immoderado 
do credito nacioPal, do qua l depois me 
occupa.rei, fazendo algumas referencias ao 
honraria Deputado pela Capital Federal, que 
hontem ;1qui faltou brilhantemente, e cuja 
ausencL•. deploro neste momento, vou expor 
á Camara primeiramente as me1hdas que pro
puz á Com missão de Orçamento e que por 
ella não foram acceitas e que, entretanto, 
a meu ver, <le ~ iam sel-o, para completa ver
dade do areamento. 

Refiro-me, em primeiro logar, aos juros e 
amortização do ernprestimo contrahido pela 
Companhia Oeste de Minas, em 1893, em Lou
dres, por intHmedio de Rothschild, na im
portancia de i 3. 710.000. · 

Segundo o contracto que o Governo fez com 
a casa Rothschild. ao contrflhir este empres
timo, em vez de tornar-se simples fiador do 
mesmo, consti t uiu-se, ao contrario, principal 

pagador. Isto consta do instrumento do con
tracto. 

Sendo ass'.m, por fórma alguma póJ.e elle 
subtrahir-se ao seu pagamento, e, ainda mais, 
porque a 5 de abril do mesmo anno fez com a 
referida companhia outro contracto, pelo qual 
ficou senhor de toda importancia do em
prestimo .em Londres, obrigando-se a pagar 
aqui á companhia, ao cambio de 20 d., a im
portancia correspooden te em papel-moeda. 

Ora, nestas condições, não só pelo ultimo 
contracto, como pelo primeiro feito com a 
casa Rothschild, está claro que o Governo é o 
devedor daquella importancia aos credores 
da companhia, na sua qualidade de principal 
pagador, como resa o instrumento do con
tracto. 

Portanto, sendo assim, não se contem
plando no orçamento a verba para os juros e 
amortização riesse emprestimo, que importa. 
annualmente em i 240.000, subtrahe-se deste 
a importancia de uma despeza necessaria que 
ao cambio par importa em 2.133:333$333. 

O SR. Lmz AooLPI-Io-Referi-me a essa im
portancia nas palavras com que precedi o 
projecto ; não propuz rubrica, porque não· 
vem nas tabellas. · 

o SR. URBANO SANTOS - Pura citação não 
é rubrica con~ignando verba. 

Diz a Commissão, nas palavras com que 
prece11e o projecto, que a quantia destín.ada 
ao pagamento dos juros e amortização de5se 
emprestimo está consignada na tabella do 
Ministerio da Viação. Mas pergunto: a quan
tia consignada no Orçamento da Vbção é 
realmente a que rnhe do Thesouro para se 
eifectuar esse pagamento ~ 

Esfa consignada na tabella do Orçamento 
da Viaçfi.o para pagamento da garantia de. 
juros devidos á Companhia Oeste de Minas, 
a quantia de 2.056:824$000. 

!!;'esta a quantia que tem de sahir -do The
souro para se fazer o pagamento a que me 
refiro ~ 

A importancia que tem de sahir do The
souro correspondfmte a€ 240.000, ao cc1mbio de 
27, é de 2.133:333$333, que si se computar 
pelo cambio actual importará. em muito 
maior somma. 

Portanto, consignando-se no orçamen
to, como diz a Commissão, a quantia de 
2.056:824$, que nem siquer alcftnça a im
portancia que o Governo tem de pagar, ao 
cambio de 27, segue-se que não está contem· 
piada no orçamento a importancia verda
deira do pagamento que o Thesouro tem de 
effectuar. 

Por outro lado, no Orçamento da Vinção 
não é proprio consignar verba pai a paga
mento da rlivida publica, que pertence ao 
Ministerio da Fazenda. 
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A realidade é que naquclle orçamento ape
nas está consignada a im JJo:·tancia qne o 

·Governo tC'm de pagará Comp:rnhia Oeste de 
Minas pda gaianti:t do juro; que lhe dá, 
proveniente de um contrac to diverso que 
com ella eífectuou ; mas além desta. despeza 
tem elle tambem de fazer o serviço da di
vira contrahida. com Rothschild, de~peza 
diíferente • d;; quPlla e que, ainda que fPit '; 
por conta da Camrianhia, t orlavia. corre sob a 
responsabílida1le directa <'.o Thesouro, como 
principal pagador. 

A que vem pois dizer que a de-peza de que 
-se trata es tá. rr:encion arla no Orçamento da 
Viaçã0? E'um" inexacr.idão e me,mo que nã.o 
o fo,..,e estaria alli de~ loc :tiia. Trata-~e sim
plesmente de uma infidelidade. 

o SR. LUIZ ADOLPHO dá. um aparte. 

o SR. URBANO SANTOS- No Orçamento da 
Viação não se consigna verba para pagamento 
da divida publica. 

o SR. LUIZ ADOLPHO- Mas a companhia 
tem garantia de juros. 

o SR. URBANO SANTOS-E' outra cousa; éá. 
uma q11 arnia qu ~ o Thesouro tem de pagar a 
Co.' panhia Oeste de Minas; mas além della 
deve elle ainrl a a Rothschild. 

Por Cíinsequencia a propo3ta rle orçamnnto. 
tal como está, não corresponrle á realidade, 
não é um orçamento verdadeiro, não diz 
precisamente a qnantia que o Thesouro tem 
de desembolsa.r para eífectuar um p:i.g<.i,mento 
a que 11 ii.o pôde fu gir. 

A segunda parte em que discordei rla Com
miBsão foi no q ne diz respeito ao pag'lrnento 
de juros e amortização do ernurestimo de 
1889. • 

Existe deste emprestímo em circulação 
109 . fi94 : 000$, senr1o no Thesouro 9 l . 344: 000$ 
-e nas 111ãos do pu blico 18 .:350:000$000. 

UM Sii. DEPUTADO- Estão r ecolhHos ao 
Theoo uro. 

o SR . URBANO SANTOS- Não fSLão; estão 
lá como um recurso ele qu a lquer outra na
tm·· z·i; e~tão como pó ,JP estar certa qwrntia 
de papel moeda que Pntre para alli em pa
gam• uto de qualquer· imposto. 

O Thesuuro póde dispor cfolles para acudi r 
aos seus compromissos rliar io~. rligamos a,:;. 
sim; e µ01· consequencia esta quantidaii •' do 
emprestimo está perfeitamente em circula 
ção. 

UM SR . DEPUTADO-Está emittida, mas não 
em circulação. 

O ~R URBANO SANTOS - Existem em cir
culaçú.o IOV.6\H:OOO$, sendo que estiio no 
Theto11 ru 91 . 344:000$, e giram em mãos de 
particulares 18. :350:000$000. 

Pa1·a que o projecto corresponda a reali
d~de e á. verdade p:-1rece que se r'.evia consi, 
gnar a verba inteira para pagamento dos 
j um> deste emprestimo. · . 

O SR. Luiz AMLPHo-Peço a palavra. 
O SR. LiHBANO SANTOS - E assim deve ser 

feito, p0rque, ainda admittido que a impor
tq.ncia d; ~ 91.344 000$ estt>ja fóra da cir0ula
ção, o que continúo a c0ntestar, mesmo nssim 
é certo que por lei e pelas con·1 ições um 
pouco faltas de pr. isperidarle em que se acha 
o Tlwsouro, o Governo tem dever e neces
sidarle de lança!' e,,tes tilulos em cir..:ulação. 
(Apartts.) 

Diz o d~cre!o n. 2.412. de 28 de dP.zembro 
do anno passado, expedido para rPgnlariz;.11' o 
re~gate do papel-moeda, em execução da lei 
n. 427 daquelle mez e anno: 

«i.rt. 2. 0 Para as operações do resgate ficam 
exclusivamente destinados, sem se lhes po
.d er dar outra arplicação, os seguintes re
cm·so3: 

§ 1. 0 O producto da venda ele 50.000 apo
licrs ouro rle 1: ODO$, juro de 4 °/ º' prove
nientes dos lastr os das emissões bancarias.» 

São as apoiices de que se trata, e ainda 
enumera nos §§ 2° , 3°, 4" e 5° outros recursos 
para o rnPsmo tim, os quaes são : 

1°, os juros e amortiznr:ões de 80.000:000$ 
de bonus converti11os ; 

2", as prestai;ões c"m que o Banco da Repu
blica entr:1r para o Thesouro para liquidação 
d" seu debito ; 

3", os ".ald·is orç;i.mentarios : 
4", fin •dmente, dous terços do producto 

do arrendamento das es tradas de ferro da 
Umão. 

Por consequencia, Sr. Pl'esidente, para 
cumprir a lei. .. 

O SR. Lmz AU:•LPHO - Es Les decretos são 
feitos para i~ão serem executados. 

O !'R . UtrnANO SANTos-lsto de decretos ex
pedidos em virtude de lei e111anadc1 do Poder 
competente para não serem execut.a·los é 
cousa de que não entendo, mas julgo que é 
argumento de quo ninguem deve licita11:ente 
!,1 nçar mão pa ra corrnborar suas opiniões. 
Em todo o , a;o si al:Suem o fizer, ria o deve 
s·•r o Poder Legi slativo, de quem emanou a 
lei ; rn1 ia. um contrasenso 1

1e sua parte f'xpe
d1r uma lei e logo em seguida declar"r ou 
confessar implicitamente por um acto seu 
que ella não está no caso de ser cumprid.i. 

o SR. LUIZ ADOLPHO - E::; ta é a verdade, 
o G'iverno não po terá executar esta lei. 
1Ha outros apartes.) 

o SR. URBANO SANTOS - o que é certo, 
Sr. Presidente, é que por lei o Poder Ex-
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ecutivo tem a obrigação, não é a fdculdade, 
de retirar üa circulnç-ão até o fim do anno 
corrente 10 º/o da massa do pnpel moeda 
existente, por c.1nscquencia setenta e tii.ntos 
mil cuntos Para isto tem elle os seguintes 
recursos: estas apoiices ouro, os j•1ros e 
amortização dos oitenta mil contos de bom .... , 
as prestações do Banco da R~ p11lilic 1 , os 
saldos dos orçamentos e dou:; terços ,Jo pro
ducto do arrend:tmento das estrada<; de ferro. 
Está claro que dos prc:duclos do arrendamento 
por emquanto não se póde cogitar , e quanto 
aos saldos verificado3 no orçamento s~1 i;t uma 
irrisão. As prestações com que o brnco t.em 
de entrar para o Thesouro nã·J são conheci
das. os juro3 e amortizar;ão dus oitenta mil 
contos de bonus são insufficientes, e, por con
sequencia, o recurso que resta ao Governo é 
unicamente o dcs cincoenta mil contos prove
nientes das apollccs ouro. Agor11 pergunto: 
não consignar verba no orçamo"to para o 
pagamento dos juros destas apoiices não será 
embara(ar o Poder Executivo (le lançar mflo 
dell;•S para cumprir <t lei? Nüo ser<\, o Par
lamento impedir o Governo lle cumprir uma. 
lei emanada do proprio Parlamcntu? (Apartes.) 

E' ~ ste o po ;1to a que quero cllegar: dando 
o Poder Legisla.ti vo ao Executivo a autoriza
ção a que se r l1fcre em seu aparte o digno 
relator ela Commissã" , deixará em r'!uvida si 
este cumprirá ou não a lei que delle emanou. 

Di7. o nobre Oeputadn: consigna-se no pro· 
jecto au'orização ao Governo ~ara ab1~ir o 
credito necessario ao pagamento de juros 
de~tas a police~, carn tenha de emittil ns; e, 
Jlergunto: neste caso, com esta a utorização, 
o Poder Legislativo diz ou não implicita
mente ao Executivo quo elte pó:le cumprir 
ou deixar de cumprir a lei n. 427 'I 

O SR. Lmz AuoLPno - Como não foram 
cumpridas outrr,s anteriores. 

O Sa. URR\.KO S.\NTOs - Por consequencia, 
o Poder L~gi~lati vo deixa em piimeiro logar 
ao Exc•cuti voa faculdade du cump1·ir ou niio 
uri;ia lei rlellc emanada; e E:m segundo log«r, 
e e exactamen:e contra e:;te ponto que pro
testei no seio da Comrnissuo, tl<i-se ensanchas 
ao Podei• Executivo de abrir ma's um cre
dito :mpplernentar ou extraordinario, cre
dito3 esses que .teem sido a raúo ou motivo 
da desorg 1nizaçiio das finanças da Republica, 
acarretando-lhes em tor.los os exercícios 

A importancia do seu capital é a seguinte~ 

Importancia a em:Ltir para 
o resgate de acçõ ,s da Es
trada S. Paulo e R:o .... 

Idem idem de Batnrité .•... 
Idem para. psgamenb de 

reclam .ções braz ileiras e 
portuguezas ............ . 

Res to do emprestimo autori
za do pelo decreto n. 1. 9"75, 
de 2:S de f'evereiro de 1895 

Importancia a ernitLir pna 
pa:<amento das dividas 
ins.:r ip t:; s no granrle li
vro da rli vid:t publica e 

·nos auxih:res ..... , ..... 

47:900$000 · 
2:000$000 

10:)?00$000 

2.352:000$000 

218:400$000 

2.630:500$000 

Importancia esta que a juro de 5·•;., perfaz 
exact:unente a consignada. na verba alludida. 

Mas, si o proj ecto consign;i, juros para tí
tulos não emittidos, corno deixar de fozel-o 
p:~ni. outros que ja o foram, e dos quaes o 
Go,'e1•no terá. forçosamente de lançar mão ? 
Parece 1ue a contradição é manifesta. 

P0r outr.1 13.rlo, além das apolices a que 
me tenho referido, :sto é, além das apoiices 
destinadas ao re'gat e do papel-moeda, ainda 
po~s ue o Thesourn da mesma especie 
41.34!:000$ que lhe foram implicitamente 
deixados pela lei, como recurrn para suas. 
despez;1s ordinarias. 

Qaem "onhece as condições em que infeliz
mente se acha o Thesouro, sustentará bonct 
(.õcle que elte está no carn de prerninclir deste 
n •cu1·so, e não p:·ecisar deite em qualquer 
momento? Quem nestns materias não vive 
de illnsões,q ue não rn compadecem com ellas, 
verá claramente que o Governo se achará na 
contingeneia de u~ar de~se reenrso que a lei 
lhe faculta pnra acudir aos seus compro
misscs, não se póde c1i'pemar de fançar mão 
delle, p:1 ra sJ.tistazer de5pezas extrac·rdi
nari[lS que pesam rnbre o Thesouro e que 
excedem em muito n. re:cita publLa. 

Portanto, como não consignar verba para 
pagamento closj uro3 que então serão devidos 
aos seus posstüdores ? 

O !"R. Lv1z AooLPno-Quando forem emit
tidos, o Governo terá verba. 

deficits colo.•saes. O S!l. URBANO SANTOs-Emittidos j<i foram 
Além c1isso, Sr. Presidente, encontro elle:;i. 

nesta questão uma contradicção cta parte dos P .. sso a outrn assumpto. 
meus illustres eollegas da Commissio de Or- Quando foliava hontem o nosso illustre 
çamento. f! projecto por esta apresPntar1 0 á collega D<>pu tM'o pe~a Capital Fe·leral, fa.
cons1deraçao . d;~ _Gamara: dos D.iputados, zendo s_ Ex. o calculo da impc..rtancia que 
e ora em d!scussao, consigna a verba de 1 em difl"erenç:1, de cambio terá o Governo de 
131 :_5'25$ Pª'.ª ac~d1~ ao p[lgamento de jm·os pagar no futuro exerci cio, á taxa de 8 d., e 
de t1tulos n·.:o ermtt1Llos. comput:1ndo-a em 110 mil contos, di~se eu· 
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·e!ll aparte que ella uão seria inferior a 121 
mil. 

Venho hoje provar á Camara que essa é a 
verdade, e ipso fac to deixar claro que o cal
culo dos meus collegas da Commhsiio de Or
çamento é por demais optimbta,, achando-se 
muito aquem da verdade . (Apartes .) 

Na descripção das despezas que o Governo 
tem de effoCtuar em ouro no exercício futuro 
e que se acha no parecer, foram omittidas as 
seguintes: 

Emprestirno de 18'l9 ..... . 
Idem da Oeste de Minas, .. 
Prestacão pelos navios en-

comrnendados á casa Ar-
rnstrong .............. . 

Idem pelo concerto do Vinte 
e Quatro de Maio (ex· 
Aquidaban) , presumível 
por ca;encia de dados ... 

·Contribuição de fr. 2.308 a 
Sociedade de Protecção 
Industrial de Berne a 
355 .......... •... ..... . 

correspondendo a libras 
973 .902,l•,lp que á taxa 
de 8d ................ . 

2.242:980$000 
2. 133 :333$!33 

3 .77il:774$473 

500:000$000 

819$340 

8.656:907$146 

29.217:061$625 

que deduzida daquella 
importancia ...... . ..... 20 .560: 154$479 
que sommada á que a 
-Com missão calculou.. . . . 100. 311: O l 7$578 

.orça em......... . . . .. . 120.871: 172$057 

Ora, desde que a Camara considere que 
11e;;te calculo não está contempludo o credito 
·em ouro,aberto ao Minis terio da Guerra pelo 
decreto n 1. 923, de 24 de dezembro de 1894, 
do qual ainda no futuro exercício restará um 
saldo a despender, verá que nã.o fui exage
rado quando disse que a vm•ba de di:lferença 
de cambio para corresponder á realidade deve 
ser de 121.000:000$000. 

o SR. LUIZ ADOLPHO - A importancia do 
concerto do Vinte e Quatro de Maio já está 
paga; só falta a artilharia. 

o SR. URBANO SANTO!-Já não é pouco. 
o SR. LUIZ ADOLPHO-Alterarei o calculo, 

si V. Ex. annullar os creditas extraordi
narios. 

o SR. URBANO SA:>;TOS-Proporei sem du
vida essas medidas, mas quando não o fizesse 
não me consta que os decretos que os autori
zaram cotbignassr.m importancia para di:lfe
rença de cambio; pelo que, para se obter a 
verdade orçamentaria,deve essa despeza cor
rer pelus recurBos ordinarios do orçamento. 

São estes, Sr. Presidente, os priocipaes mo
tivos que me obrigaram a assignar com re
stricções o projecto do orçamento do Minis
terio da Fazenda que a Commissão de Orça· 
mento offereceu á consideração da Camara 
dos Srs. Deputados . 

Agora vou submetter á mesma Camara al
gumas medidas que importam em diminuição 
da despeza, que me pa1'ecem convenientes e 
que tanto se impõem actualmente ao patrio-
tismo republ icano. · 

Em primeiro logar, Sr. Pl'esidente, vou 
propôr a suppressão da verba destinada á 
Alfandega de Penedo, dando·se, para substi
twl~a, a verba suffi.ciente para uma mesa de 
rendas. 

A Alfandega de Pene<1o rendeu, no exer
cicio de !895, 101: 862$; no exercício de 1896, 
83:246$ . Dessas quantias propriamente ren-
das aau .. neiras foram: . 

Em J 895. . . . . .. . . . 80: 823$000 
Em 1896 .......... ~ 66:763$000 

O movimento rle navegação no porto de 
Penedo, no anno passado, diz o rela.torio do 
Sr. Mmistro da Fazenda, foi todo de cabota
gem, sendo feito por 96 vapores, 55 barca
ças e um navio de vela de nacionalidade es
tr . mgeira. 

Comprehen1o, Sr. Pr2sidente, que seria de 
vantagem para o commercio de Penedo que 
alli se conservasse a alfandega, onde se pa- · 
gassem os impostos de importação; compre
hendo que seria de grande vantag2m para o 
commercio daquella cidade que se estabele
cesse communicação d1recta entre aquelle 
porto e a Europa; mas para que isso se con
siga é "ecessario que se passem alguns an
nos ainda. Nó3 não estamos no caso de fazer 
despezas cuja reproductividade só tenhamos 
daqui a alguns annos; nó> que estamos a 
suspendel' obras de estrada dtl ferro, que es
tamos a supprimir agencias de correio, des
pezas que entendem eminentemente com o 
progresso nacional, não podemos fazer 
despezas que aproveitem á uma determinada 
região daqui a alguns annos apenas. 

Por conseguinte, terei de mandar uma 
emenda no sentido já indicado. 

Além dessa, Sr . Presidente, remetterei 
uma outra supprimindo, ·na Alfandega de 
Paranaguá, as .verbas destinadas á acquisição 
de urna lancha e ao pessoal para esta . 

Ha mui to tempo já que existe verba para 
o pessoal desta lancha a vapor. 

o SR. ALENCAR GUIMARÃES - Despeza 
nnnca feita, apenas consignada no orça
mento. 

o SR . u RBANO SANTOS- Si não se fez, po
dia fazer-se. Mas ha muito tempo que no 
orçamento se consigna verba para o pessoal 
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de uma lancha a vapor na Alfandega de Pa
ranaguá e só agora se propõe verba para ac
quisi.ção desta lancha. Pelas razões já indi
cadas, creio que não podemos fazer esta des
peza. 

o SR. LAURO MULLER-E' indispensa vel. 
o SR. URBANO SANTOS - Podemos adial-a 

para tempos mais prosperas. 
A mesma cousa acontece na Alfandega de 

Corumbá. 
o SR. PEDRO BORGES-Estou ancioso por 

ouvil-o sobre as Alfandegas de S. Paulo e 
Juiz de Fóra. 

o SR. FRANCISCO VEIGA-Não se votou um 
viu tem para esta alfandega. 

o SR. URBANO SANTOS-Pelos mesmos moti
vos, peço tambem a suppressão das verbas 
destinadas a uma lancha, a um foguista e a 
um machinista da Alfandega de Corumbá, 
onde tambem se conserva a verba para 
foguista e macbinista sem haver lancha. 

o SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-Creio que 
não ha de ser com essas economias que se ha 
dé equilibrür o orçamento. 

O SR. URBANO.SANTOS-Proponho, Sr. Pre
sidente, a suppressão da verba destinada á 
Alfandega de S. Paulo ... 

o SR. PEDRO BORGES-Muito bem. 
o SR. URBANO SANTOS- ... dotando-se o 

orçamento apenas · com a verba sufficiente 
para uma delegacia fiscal. 

Das delegacias fücaes as mais caras custam 
sementa e tantos contos, como vejo na lei de 
orçamento. Supprimindo a alfandega e sub
stituindo-a por uma delegacia fiscal, ainda 
que das mais caras, ha uma economia de mais 
de 20:000$, o que não é indifferente para um 
paiz que está de finanças avariadas . 

o SR. PEDRO BORGES - Vae. muito bem; 
tem o meu voto. 

o SR. URBANO SANTOS-A existencia de 
uma alfandega, ainda que de nome, em 
S. Paulo, é uma verdadeira anomalia. 

o SR. PEDRO BORGES-Apoiado. Muito bem. 
o SR. URBANO SANTOS-A renda <la Alfan

dega de S. Paulo, em 1896, foi da importan
cia de 1'22 :589$ ; mas toda esta importancia 
foi havi11 a simplesmente de imposto interno; 
de imposto propriamente aduaneiro, isto é, 
imposto de importação, aquella alfandega 
não cobrou um real. 

Ha poucos dias li uma communicação feita 
pelo seu inspector ao Ministerio da Fazenda, 
dizenrlo que até ao fim do mez passado, 
aquella alfandega havia rendido cento e tan
tos contos, sendo apenas um conto e tanto 
de renda aduaneira . 

Sr. Presidente, não sei mesmo si se obser
vará plenamente a Constituição, estabele
cendo uma alfandega em ponto que não seja 
porto marítimo ou, quando muito, fronteira. 

A Comtituição dá ao Poder Legislativo a 
faculdade de alfandegar portos. Aind.1 mesmo 
que se queira dar latitude a essa disposição, 
quan io muito se poderia comprehender as 
fronteiras em seus termos, isto é, por onde 
podem transitar generos que incidem em im
postos propriamente aduaneiros. 

Os direitos de alfandega, diz Leão Say 
(Dictionnaire des Finances, vº Douanes). cuja 
origem remonta muito longe no pas>ado, são 
uma especie de tributo que as nações lançam 
sobre os productos naturaes ou manufactu
rados de proveniencia estrangeira, que pe
netram no paiz, e tambem sobre mercadorias 
nacionaes em sua sahida do territorio. 

Ora, á União não compete tributar ge
neros nacionaes, na sua exportação; o unico 
imposto, propriamente aduaneiro, que tem é 
o da importação. 

Por conseguinte, como estabelecer uma al
fandega em um lagar por onde não trans
itam os generos importados no paiz 1 (Pausa.) 

Tenho, portanto, duvidas até, Sr. Presi
dente, sobre a constitucionalidade dessa al
fandega. 

O SR. LUIZ ADOLPHO-Foi um erro crear-se 
essa alfandega . 

o SR. PEDRO BORGES-Ah! foi um erro 1 
o SR. ADALBERTO GUIMARÃES-Que é des

necessaria , não ha duvida. 
o SR. MOREIRA ALVES-Si a Constituição 

valesse alguma cousa, esse argumento de 
V. Ex. seria poderoso. 

o SR. URBANO SANTOS-Ah! já não vale? 
o SR. PEDRO BORGES dá um aparte. 
o SR. URBANO SANTOS - Deixo muita 

cousa para ser proposta por V. Ex., pois 
quero dar-lhe o meu apoiamento. 

o SR. PEDRO BORGES-Como, si eu me 
estou louvando nos seus córtes ? 

o SR. URBANO SANTOS-Alémdísto,Sr.Pre
sidente , peço tambem a suppressíio da. ru
brica 26-0bras da Alfandega da Capital 
Federal e ou tras. 

Entre as autorizações, con~edidas ao Go
verno, no projecto em discussão, figura a se
guinte: 

«Venc'ler ou arrendar, mediante concur
r2ncia publica, todos os proprios nacionaes, 
applicando o producto á acquisição dos que 
precisar para. o serviço e ao reparo dos exis
tentes.» 

Ora, por ar:iui se vê que se dá larga autori
zação ao Poder Executivo, -p:i.ra acudir a 



9G A?\N.-\ES DA CA~IARA 

todas as obras n ecessarias aos proprios na- menos certo que a baixa C.o cambio provém 
cionae3, inclusive os da l'êlpifal Federal.Como, das nossas pi·odigalidades. · 
por conseguinte, dar uma verba especial para !\ão venho, Sr. Presidente. expôr a histo
essa.s obras? Que nece stda11e ha disso? ria fünnceira da Republ :t'a: mas A.vPnturarei 
(Pausa.) sempre algumas p1'oposições constatando al-

Pr oponc!o eu, es(a medida . no s~io da Com- guns factos que me pil.recem acima de qual
mis-ão, impugnnu-a, o meu illustrado collega, quer contestação, e entre elles avulta o se
relator do projecto, sob o fundamento de guinte: o Governo Provisorio da Repn blica 
qne ]11 alfün ·'egas, que carecem de reparos us::iu largamente do credito nacional. Chamo. 
irnmediatos, e ... a attençã1i tios meus honrados collegas que 

o SR. ALEl'\CAR GunrARIES-Ha outras, me cão a honra de ouvir. pira que eu não 
como, por exemplo, a de Paran~tgua, que nem digo-abusou-digo-usou largamente do cre-
tem predio. dito nacional. 

UM Sr:. DErUTADo-Como lambem a do Usou largamente r1o credito nacional com 
as espanto8a.s concrssõrn a particulares que 

Amazonns. fez no intuito lonvavel, é verdade, de pro-
0 SR. URBANO S.uwos- ... que não podem mover o clesenvol vimento do paiz; e ainda 

ser adiados. mais usou, e menos rnguramenle. fazendo 
Sr. Presirlente, eu sem querer de fórma largas emi8sões r' e papel-moeda. Creio que· 

alguma fa zer critica, neste momento, aos L:;to é facto de geral noticia, e acima de qual
actos do Poder Executivo, quanto ó. a•imi - quer contestação. Não quero com isto accusar, 
nistração publica, avanço, todavia a dizer por qualquer fórma, o Governo Provisorio; 
que o meio, não digo de coagir, porém, de nem siquer é meu intuito inst ituir aqui 
apressar o uso des~a autor·iz;ção é exacta- a conta corrente dos males que porventura 
mente r:egar os meios para fazt>r es•as obras. elle fez com e.:;te seu proceder; e dos grandes 

Si ellas :::ão evidentemente necesrnri s, o bens com que rlotou a nossa Patria. 
Governo que se apresrn um pouco mais o SR. CASSL\l\O no NASCIMENTO-E si fi
mando da faculdade que lhe dá o Poder Le- ze>se a conta, 0 saldo seria a favor do Go-
gislativo verno Provisorio. 

Si fizermos pela fórma por que foi proposta 
11e!a commissão, estou crente, Sr. Presi- O SR. URBANO SANTJS-Si ti ve<sll o ensejo 
d.ente, ncontecerà cousa igutl á que se tem de fazei-a, cimo lembra o nobre colle;ra, effe
daiio com a amortização do papel moeda, ctiv:.trnente largo seria o s aldo que ficaria a 
com os recurses fornecidcs pelo nanco da favor desse governo.·· 
Republica, que até hoje não chegou ao co- o SR. CMSIANO DJ NASCDIENTO-Perf~ita
nhecimento do publico que tenham entrado mente. 
para o Th,;so1uo · O SR. Ur\BANO SANT03 - ... Não lembrando as 

E as>im tenho expendido, Sr . Pre.>idenJ,e. grandes :tcfürmas sociaes e politicas com que 
parte rh se"'.'ie de obrnrvações que me propuz dotou a l\.epublica, ba~ta, Sr. Preiidente, 
fazer, não só quanto <1 verdade do orçamento, a se; a1'ação que e&labeleceu entre o poder 
colllo tarnbem quanto aos córtrs que sup- temporal fl o espiritual, en tre o Estado e a 
ponh0 possíveis de rn fazerem na despeza Igreja, para rnr sufficientemente largo esse 
orçad' · saldo, conquista contra a qual, seja- me per-

Agora, Sr. Presidente, vou referir-me á mi·ttido dizer de passagem, bontem a Carnara 
prin1eira c:i.uss a que attribui o m~l est<:1r dos Srs. Deputados perpetrou um verdadeiro. 
das nossas finanças, a rnber: o uso immode- attentado.Refit'o-me ámanutenção dalegaçã(} 
rado que temos feito do credito publico. E, da SJ.nta Sé. (Apaiados.) 
neste momento, não posso dei xar, como pro· 
metti, ele referir-me. a algumas proposiç3es O SR. Lurz ADJLPIIo-Maior attentado pra-
hontem aq n i em itti :as pelo illustrado Dep11- ticou quem creou a legação· 
tado pela Capital Federal, o Sr . . Alcinuo O SR. URBANO S.1.NTos-Não estou eontes
Guanabara, cuja palavra lucirla e attrahente, tando isto, estou fazendo uma referencia ao. 
inspirada por uma illustração solida e por facto. (Apartes.) 
um espirita de observaçii.o extra.ordinaria, Disse, Sr. Presidente, que o Governo Pro-
tivemus o prazer de ouvir. visol'io tinha usado, ainda que larga mente,do. 

Disse S. Ex. que o desequilibrio orçamen- credtto nacional, mas relembro, não disse
tario só p rovém da baixo, do cambio; que abusou. 
afastado esse mal do nosso orçamento, im- Porém , Sr. Presidente, entro o uso e o 
mediatamente o salclJ appareceria . Estou da abuso do credito, ba uma linha quasi in
l)leno accordo com o illustre Deputa'lo pela· visível; e tanto mais invisível, quanto esse 
Capit:ll Federal neste seu parecer, mas en-1 uso é a valiaclo por aquelles que delle lançam. 
tendo que convém a~crescentar que não é mão, e o abuso é julgado por aquelles cuja 
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confiança se deseja captar. Quero rlizer que o Por tanto, Sr. Presidente, parece que., 
. -Governo Provisorio, uo intuito o mais nnbre, si é certo que os desequilibrios orçtmen
usava do credito na ~ ional. mas, este facto tarios proveem da baixa do ca,mbio, não é 
tinlv1 urna repercu<sfü , contral'ia a seus intui- menos certo, por outro lado, que esta baixa 
tos no animo da ;uelle8 com quem a Republica, foi determinada pelo UiO, em algun~ casos, 
tinh , o ~eu c1·edito empenb.ado. Os nossos abnso, que fizemos do nosso c1·edito; abuso 
credores e 11trarMn a desconfiar da~ fit1anças que s1 não ex istiu, pelo menos no conceito 
da ;{e publ ica p •reste facto e esta cte~con:ia.nça dos nos~os Cl'edores, 03 unicos julgadores 
-se tra.duzi n _na baixa irnmediata do cambio. reaes do ass umpto, foi da mais palpa.vel reali-

São apenas facto~. que e:5tou narrando para . dade. 
de_pois tomar em cunsicleraçiio u 11ja outra · Finalmente, veio a revolta de 6 de setem
proposi<;ão do nobre Deputado pela Capital bro que ainda mais augmentou a nossa des
Fecleral. peza e nos obrigou a usar ainda-e dess:t vez 

A c;,nsequencia, Sr. Presidente, da baixa o mais legitimamente possível-do nosso cre
do ca. •u b10, depois da ac ,ão do Governo Pro- dito. 
visorio, foi a di!ficuldade da vida. Cnnsequencia natural: maior baixa da ta.xa 

O ..;R. FRANcisco GLlCERIO - Qual foi 0 cambial, que ~e tem ª!?gravado, _como disse 
·cambio do Governo Provisoriu~ ha pout:o, até as precarrns cond1çoes em que 

O Sn u 1_, s . , 0 G P' nos acllamos. 
. "· RB, NO ~NTos -: overno_ ' 0 - Mas, affirmou o Hlustro Deputado pela Ca-

;~s~~~~ ~e;!~u-u a "r:.7 e deixou-o, s1 nao me pib.lFederal-aavaliarmosadespeza,q11ehoje 
g"', ' < ~ • • faz~rnios com a que faziamos ao alvoI'ecer ela 
O "R-_ FRANCISCO GLrn1mrn-Depo1s de uma Republica, con ver ti.ia a importancia de uma 

-revoluça.o ·.. e outra em ouro, transparece que a primeira 
O SR. URBANO SANTOS - Peço permissão é m111to menor que a segunda . 

.a V. ~x - p;;.rJ. as- i;<nc< lar hem_ o fa.t.:to de Não conr.esto o fac to, mas cmwem asslgna.
qUt, mlo <--stou censul'ando; estou dizendo que la r que o cambio se dá com relação á pei'muta 
-o Governo Provisorio tinha apenas usado àu da nossa moeda com a moeda estraugeii-a. 
creditu uacio:1a! e que os nossos credores é Com rnlaç .. -io áquillo que nós dr0 spendemos e 
qme .1ulg:<ram q ne elle abusava :íquillo que adquirimos, eUe não tem a mesma 

A e >trneq uencia d<'Ste facto foi o encareci- importancia ; nós recebemos ao que con~titue 
me"to 1rnmed1ato d:L vida correspondente á nossa renda e;n papel-mueda; nó:1 paga mos 
denr ciaçào da nossa moeda, e em conc;e ao que de.,per!dernos em papel-moela. 
qu~ir1c1>1 :listJ tambem, as wl icitações do func Qua.ndo queremos ouro para um ou outro 
cio:ial:c,m:i publico p'1ra aug·rnento de or 1e- p:i.gamenw ou para grandes pagunentos, que 
n a._,., .. , 4<w ilio mais bas tavam p cua saa:; tomos de fazer, vamos compral·o. Por conse· 
de:H>~za~. - guinte, constlt ue p1ra nós uma lll <' rcadoria, 

os , . Lmz ADOLPl;[O _ Issn já era conse- como constitue a carne para o cidadão que 
qu< ncrn, du exc(~~so do papel-moeda, que de- della gosta. 
t el'm1 11ava. a. baixa do cambio. O SR . FERREIRA PmEs dó. um aparte . 

o :-.B .• CASSIANO DO N ASC!ll1ENTO-IS30, aliás , 
é Tu iw contestado. 

o SR. UJ,B \NO SANTOS· - A consequencia 
deRt facto, d1z1a eu, foi o encarecimento da 
vili , cor"espondentew;-iute á rlep1eciação d.01 
nos'ª rnu"d''· com a baixa do ca111 bio e as so· 
licit;,.<;ões do funceíon:di smo publico par2. o 
augmemo de "eus ordenados, com os quaes 
não ·e p <dia m:mter. Par outrn lado, por 
es~ , mesmo fa.·:to da carestia da vida, ficou o 
povo em difllculd1tdes de por di ve: sa.3 tôrmas 
sub-1stir, e a tendencia para a procurs, düs em
pr .. gos pu blic"s tora ou se por demais nu ta vel. 
Augrneuto de repar tições e a ugrnento de or 
den.-.<ios trouxeram grn vame ás verbas do or
çamento e à despeza. p 11bl1ca por consegurnte. 
Re,,ulLado desse au!'[mento da desµeza pu"lica. 
-nt1va b:Lixa rle carn bio e assim succe~siva
me11t11. Causa e effeito, abuso de cr·edito e 
bai ice rlo eambio, um e outro nos trouxeram 
ao precario estado em que nos acha.mos. 

oamara V. lV 

o SR. URBANO SANTOS-Eu nii.o neguei. 
Si V. Ex . tivesse a.ttenclifo ao que rlisse 

desde o começo, veria q na eu n ão contestei 
que o n~sso de~equilibrio orçm10nt111·io pro
viesse da baixa. do cambio ; mas, o que q uiz 
ass1gnalar é que a baixa do cambio foi tam
bem produzida pelo abuso, que fizemos, do 
nosso credito. 

Ag<>l'a vem a occasião de tomar em consi
deração a seguiilt(:l proposição emittida pelo 
nobre Deputa.do da Capital Fed·,ral , que a 
taxa cambial só e exclusiva.mente é r egulada. 
pela liala.nça commercial. 

Mais ur:r..a manifestação da veracidade da 
lei economica da offerta e da peocura . 

Sr. Presidente, na consideraç.ão da nossa 
balança commercial, eu poderü contestar 
os dados hontem offerecidos á 11Lmtra·ia con
sideração da Gamara pelo i!lustre Deputad.o 
pela Capital Federal, apresentando outros 
não menos dignos de credito. 

13 
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Si bem me recordo, p1deria ir buscw estes O SR. URBANO SANTOS- Foi o que affi.1•mou 
dados em um discurso de S . Ex, proferido o illustre Sr . Alcinclo Guanabara. 
aqui ha uns dous ou trei annos e que tenho 
lembrança de ter lido. lá, no Jogar em que 
móro, no qual S.Ex. affi rmava exactamente o 
facto contrac•io daquillo que horJtem aqui affi.r
mou, isto é, que, na permuta internacional, 
a concha da nossa balança nos era favoravel , 
em vez de ser favoravel ao estrangeiro. 

o SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- Parece 
que V . Ex. não apanhou bem o pensamento 
do Sr. Alcindo Guanabara. 

O Sa . RonoLPno ABREU- El le clisse que 
era a condição principal, mas que havia ou
tras accessorias - a especu lação, boatos po
liticos, etc . Sr . Presidente, não tem importancia a 

contestação aqu i destes darlos; mas em todo 
caso, arrisc1 uma observação: parece-me .im- O SR . URBA NO SANTOS - A ser exncto que 
possível que a balança commercial ·de um elle tivesrn affirmado . eu des('java aventurar 
p 1iz lhe seja desfavoravel, por um certo es- outl•a proposição- é que esta lei é absoluta
paço de tempo. mente verdadeira, quando se trata de paizes 

O facto, por uma :;imples observação, póle que só teem em circu laç·ão moeda de valor 
facilmente constatar-se . intrínseco, ou conversivel; mas o mesmo não 

Um individuo, um lavrador (a ba lança in- se dá com relação a aquelles cuja circulação 
ternac ional oscilla entre urna det3rrn inada é puramente fiduciaria e inco nverti veJ, que 
oaçiio e as estrangeiras da mesma fórma que, só pqssuem moeda que por essa sua quali
no commercio, de in·Hviduo a individuo). dade se btseia unicamente na confiança que 
suppooha-se, digo, u m la vr ador, que produz, se deposita no seu credito. 
em um anno, importancia corresponden te l\'e~tes, como no nosso, a qualidade e quan
verbi gratia, a 10 e consome imporw.n cia na tidade da moeda infiuem com pe:;o não 
proporção d·i 12 ; no seguinte anno, repro-1 pequeno pn.ra a depressio da taxa cambial. 
duz-se o mesmo facto e por uma serie de 1 Isso se torna palpavcl com um raciocinio 
annos, repl'oduz-se facto identico . Pergunt·J: muito simples 
o cre:.lor des3e lavrador, aquelle que lhe Quando precisamos do ouro, com que pre
fornece o que elle consome, permittir-Jhe-ha tendemos ohtel-o 1 Com pa pel, que por sua 
que, por um espaço tão gr .. nde de annos, inconversibilirlade só merece a confiança que 
este racto se reproduza 1 rn rlepo.>ita no nosso credito . 

o SR . CASSIANO Do NASCJMENTo- Lr:igo que Ora, é claro que, qLrnnto menos tiverfl!OS 
se man ifeste o desequilibrio, nos primeiros usa.do ou abusado desse credito, tanto. ma.10r 
a nn os,o devedor attende por meio de credito . sera a confiança que no mesmo depositara o 
Mas, como h'' um i grande diff-:)rença entre possuidor do ouro. com quem pretendemos 
o in1lividu o e o f~:;tado; como o pr;1zo de permu_ta l-o; e, rec1prJcamente, qun.nto mai~ 
quatro e cinco annos, .para o iri1lividuo, é rielle t 1ve1·mos m~do ou ab;1sado, menor se~a 
grande e para o E~tado e cousa nenhuma 0 sua confiança. No po1rneno cn.so. tenclo mais 
desequilibrio póde dar-se, du 1·ante 10 ~ 20 ronfin.nça., dle datá maior quantidade de ouro 
armos. em troca do nosso papel ; no segundo, é indu-
. , .- . bitavel que dará menos. porque sua confiança 

O SR· ~RB.-\~o SANT.;s - :erda.o, a ba.lanc;a é menor. Dadfl. a qual!dade da nossa moe·ia, 
comm_erc!al rl .a-~e entie . ?~. ha.bttantes ª·ºE;- sua inconver6ibilidade, temos ou não usado 
tado, 10dtv1d~1lme_nt.e ~a · . a ~~e a_ total tdade ou ante3 ab usado do nosso credito com as 
ou. pa.rte ~os ~a~1t_an ves das. n~çoes estran-

1 
emissões de p·ipr.i-m0eda que temos feito? 

gerras . P?' co~~eºumre, o cre~ito. de cada / Parece que dado credito igua l, mer e:'e mais 
um rlesse, ;1.ab1tant~s d~ i::er st nao e Sll per1or confianç;t quem deve 200 do que quem devf) 
ao cred1t~ <"~quelle md1v1duo. que eu isoler. l 700: e, port<l.nto , que nosso credito era maior 

Eu ?º .eria, .~obre este pot~to, ,t.~"zer argu- q nanU.o tinhamas em circuhção 200. OO:J. 000$ 
me~to ., de a_u,._Jrtd_ad_es, ma~ Sena a long-ar de papel-moeda. do que hoje, qne temos mais 
mu.to as -~~11~1deraçoe3 que._tenh? ª fa.!~r, de 700.000:0'10$000 . Pretender boja trocar 
ab~,and~ a1.11::t mais da attençao do~ colleºas. 03le papel pela mesma quantidade de ouro 
(Nao apoiacfos ·) _ _ , . que então é pois um absurdo evidente, 
E i'.trct~~1to , .est_a quest'.1° . nao e";~e rn~por- tanto quanto affirmar que as emissões de 

tanc.a p.t . a mim'· to:1ue1 111 que:-;.ao da ba.· papel- moeda inconvel'sivel não são abuso de 
lan?a cu1? rnercial i_nc1dentemente . credito e não influem na taxa cambial. 

"?~t? ªJropostça~·~º nobre Depnt~do pel:i, Mas, visto que os illustres collega'l me af-
Cap1 ta , Fv~era~ .. crms1"tente cm dizer que a firma •n que e>ta proposição nã. foi ·tt"d 
taxa cambw l SJ e regu lad:J. peh. balança caro- em caracter absoluto pelo illu~tre o0

empu
1 

ta
1
da 

mercw. l ' ' • · o 
· a quem me te11 110 r efe1 ido , deixo de parte 

O Sn .. CAs>nNo no NAscnrn~ro - Elle não esta~ considera<;ões para atten:ler a uma outra 
disse ass im. prupo3içã.o do mesmo Uistin<: to collega . 
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Parece que ouvi S.Ex. dizer, fazendo o cal
culo da q nantida<ie de papel-moeda, existente 
nesta praça, e assignalando o facto de que o 
cambio no B ' azH é regulado apenas pela taxa 
aqui affixa'ia, ouvi dizer. repito, o seguinte: 
que, si o \;o vemo p01'esse dispor da quantia 
de ll5.000:0JO$ em ouro, importancia em 
que S. Ex. calcula a circulação da praça, 
seria isso sul'liciente para levantar o cambio 
pouco a pouco. 

Creio que, ao terminar o seu discurso, o 
illustrn Deputado pela Capital Federal affir
rnouque, si o Governo tributai;:se em ouro º" 
impostos de impo :,tação, de modo a attingi· 
:tem áquella quan1ia ... 

o SR.CASSL\NO DO NMC!l\lENT0-0 1 lano de 
S. Ex. é que tudos os irnpo;tos sejam pagos 
em ouro. 

o 8R. URBA.NO SANTOS-Bem ; si o Governo 
tribmassc to,'a a nossa importação ~m ouro, 
immrdiatamente teria es e recurso e por con
seguinte o cambio subiria. 

Sr. P!'esidente, eu me <.trrisco a fallar so
bre este ponto, porque acho o meio suggerido 
puramente e opyrico e contradictorio com as 
propcJ~ições do illustre Daputado. 

OSR. RonnLPHO ABREU - Ach'.l qu e o pm
samflit.O r'eile é 0uw0. Si o The>ou1'0 tives,e 
115.000 : 000$ e :n ouro, e.st1tria ipso facto va
lorizado na pl'oporção do nosso papel moeda, 
este mesmo papel moeuu . 

o SR. CASSIANO D'.) NASCI~rnNTJ-0 plano 
do Sr. Alcindo Guauab .r;i, foi expo>to o annu 
paos l!lo-ser toda a re ·eita aLluaneira at'i eca
dafa sob a base Je ourJ. 

o SR. URBANO SANTOS-Continúo a a:llrmar 
que é um meh pur.1menle empyrico, e sem 
duvida em contra.dicção com certa propnsiçio 
emittida p ~\Jo proprio iliustre collega, Sr. Al
cindo Gm• 'Hl.~ an. 

Esse plano s·.'J uesloc:t , ma> nfo resolve a 
questão. 

Acabaram de affirmar os mem illuotres col· 
lega~, que me dão a 11.111ra de ouvir-me,qu:: o 
illustre Sr. Alcindo Guanabàl'J, diss ·~ que a 
balança internacional do commercio , si não é 
o unico frwtur da baixa do cambio, é o prin
cip:•l ; eu dT.a é um dos pr .n 'ipaes ; mas, 
foi o que disse e:;se illustre col eg i.. 

A taxa cMnbial decli ua, enteorJe-,e, porque 
ha necessida·le de ouro pa1·a liquida1:ão dos 
clebito~ que terno;; no e't.mr·geiro; ha muito 
quem procure our<> e não se encontra quem 
o oífüreça. E' mais uma mani re.;;'.ação, repito, 
da lei da offtirta e da procura. 

Mas. si a~sim é, digo ag0ra, pouco impwta 
que o ouro seja pro~urado por A ou por B, 
pelo G•werno ou pelos particulares, as condi
ções não mudam ; a lei faz sentir sua acção 
da mesma rórma e, portanto, o cambio não 
melhorará p)r tal meio. Desde que ha n ece;;-

sid~de de ouro, logo que hajá quem o procure 
e 1rno apparece quem o offcreça, ipso facto 
o cambio declinará. ' 

o SR. CASSIANO DO NASCDlENTO - E depois 
de accumulado o ouro no Thesouro não p1·e
cisan110 mais o Governo de entrar no ~ercado 
não se dá o írtverso, isto é, a alta não se h~ 
de pro1 uzir n r.ce'Jsariamente, fatalmente ~ 

o SR. URBANO SANTOS - Então elle entra 
para lá e não sahe ~ O Governo não tem 
despezas a fazer~ Além dis o, o Governo não 
é capital1sLa; não tem o direito de tomar di
nl1e1ro ao contribuinte para accurnular nas 
arcas do Thesouro. 

P0r outro l<J.do, elle tem mu itos meios ele 
entrar no merca !o sem se deixa;• perceber, 
d ispõe de muitos modo'l de adquirir habil
ment3 o ouro, sem que fa ;a senLir sua acção 
no mercado; ao passo que o pal'ticular não 
º·' tem e ll!lste caso é que a procura. se torna 
ter ri vt l. 

o SR. FRANCISCO GLICEIU0-0 The3ouro não 
sal e comprar. 

O SR. UR.B.\NO SANTOS-Nem rn póde dizel' 
qu e o p<\rticular pOJS l fazer ern tempo favo
ravd a acqubiçifo do ou; o, guardanrlo-o para 
quanto delle precisar. Nó8 n'io pos:m imos 
ca;iitaes em abuncb.ncLt, maxime os circulan
tes, para que possam tstM gundado:> nos 
cofl' s dos particuhr e8 ; o> commerciantes 
luta :n com a fJ.ltJ. de capital para a~ suas 
tranoacções . 

O SR. EaICJ CoEun-0 erro está, corno cliz 
He eberc Spencer, em o Estado intervir no 
me r·cado rnonetario. tii u foz, lrn de pertur, a1' 
as condições economkns do pa iz. hto é apho
rh•mo indiscutiveL Peço a palavra. 

O SR. FffiRREIRA PIRES-E como o Est:11Jo 
póde deixa,r de intervir no me1\;ado ? 

O Sa. Eruco CoELIIJ-Eis o problema. 

O SR. l:RTI\NO S.1Hr,)s -Dar-me-hei pJr 
l'eliz ~i com est>.s to~cas i'ala Vl"as pro vocal' a 
di scussã · en tre cs orado,·,s d.e tacit • cap:i.ci
dade e taiento. 

o SR. CASSIANO D'.) NA~CDIE\'TO-B Jm; isto 
não é commigo. 

o SR. URBANO SANTOS-SerL1 um l'.OS pri
meil"OS a quem c1 everi:1 dir·igir·me. 

l\Ias, Sr. Prn~ideute, 11füstado este meio 
para a nossa reconstruc1:ão fin:rnceira, que, 
como tive occasião ele atftrmar, desloc::\ sim
plesmente a questão, mas em nada a rnodi
tica, ~end. ,) de 1.:rer que aéé a peirJrarà, póJe 
perguntar-se : qual o meitJ p.trn solver a::1 
dilfkulrtarfos em qne 1108 adia:nc.·S? 

No meu humilue conceito, Sr·. Presi 'ente, e 
desde muitO assim pen<o, o meio que ternos 
para opel"af' a llO'<;ª recolbtr"Ucção tiuancei ra, 
ou ames a ba;e subr..J a qual tlevemos us>entar 
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esse urgentissimo trabalho, é levantarmos o 
nosso credito por dem1is ab1larlo, pe!t' uso 
largri ou, si as~im qu1zerGrn, pelo abuso qu <J 
dolle temos feito, e isto só pJdemos conseguir 
cortando fundo nas nos'<as demasiad.ts, de
ma~iadissirnas de.>pezas 1mproductivas e ins
titwndo a verdade nos nossos orçêtmentos, 
desp1•,.,zad:1, co1110 pouco d ;cente, a mentira 
or ç menta1•ia em que temos vivido. 

Em geral, adiaria vid<t particuhr o ensin:1, 
não se pôde confiar em devedor que p1'ocura 
occultar o que realmente deve, que procura 
occultar a sua situação. (Apartes .) 

De:;d.e que se trata disto, Sr. Pres idente. 
uma pergunta acode logo: qual o e8tado do 
nosso Tlrnsonro? Qual a divida fiuctua.nte 
que elle tiim e que anda apa vorando touo3 
os espi ritos ·~ 

Nós, infelizm,3nte, ignoramos completa
mente sua importan~ia pela deficiencia de 
cbrlos no re1atorio do clig1w Sr. Mín ;stro d c1 
Fazenda ; nius, em todo o caso, com u ma 
certtt curio2idade, procurei adivinlmr wias 
meias palavras que nellese encontram e fazer 
um calculo a1Jprox:imai.lü que póde de.wür-se 
compld.unente da verdade de qual será o es
fado do Tllesonro no fim do pre ,ente exerci
cio, de qual será então a divida fiuctuante. 

DL::so o Sr. Ministro da Fazenda qne , ao en 
cerrar o exercicio do 1895, nós tinhamo; 
um rnlr'lo r1e 296 mil contos. Vou clesprezar 
as parcr:l!as de cente nas de contos para baixo. 

Compu tad, B 11%te calculo es t fi o os depo
s itos de que o Tl1csouro lançou 1.Uio . 

u~r S'l. D;;;PUTADO - Existe e!!1 esc:.'iptu
raçã::i no Th'.lsomo e em mios parti culare.s. 

O SR. UrrnANJ SANTOS - Diz o ílluc;ti'e 
Daputado que em escriµturv,ção arw na,,;, m:;.s 
no rela.torio do Sr.. !VIinhtro da, Fazenda isto 
uão e,;tá bem esc1':wecido. Como, porem, quem 
me <J,:iir;nct o f;wto é o iHus:;re coll0g;1 r efator 
do prujecto em debato, devo plename:1.te w.:re
ll1 rnl -o. Cl;mtarlo tambe:n tenho o ri:Jvcr de 
dizer qu8já clsm sm;1eitava, á vist:i. de al
gu m3,s p;1!a,rras (tO relat:irio que, si bem 
nilo clar,ts, ·ctfü>,entcetctnto, a perceber a ver
dade. 

Diz o rela.torio, de11ois de discriminar o 
. saldo do Th,2souro ; 

« Cc>,bB-me aqui lembrar que o avultado 
s~,[(lo , que ó transportado de um para outr11 
cxercicio, consisCe , em sua q1wsi totalidwle, 
em divida acti va e em quantias eeprei;cntrndo 
dc·speza já effoctua.db\ e ainda nio liquidada e 
classiricaJa » . 

E só ; de fórma que, para proceder ao cal
cuiu que me JlL'C'jJUZ, tão sómente me posso 
guitir pot' supposições que naturalmente não 
exprimirão <J, "'"rJade inteira, mas que della 
devem approximar-se. 

Si a escripturação do Thesouro, como é de 
crer, obedece ás regras sobre o as:mrnpto, 
nes,e saldo deve computar-se o qne 1 he deve 
o Banco da t{epublica, que não é nem pôde 
ser classifica.do como despeza :·e bem assim o 
que porventur<L lhe deva a Comp,1nhia Oeste 
•ce Minali , em vir'tuue do encontro ""s ..,ontas 
do s ·rviço de SU:L divida 0111 Londres e da 
garantia de juros que lhe p •ga o The:;ouro. 

o SR. FERREIRA PrnE;-Creio que a Com
panhia terá ::;aldo no Thesouro. 

O SR. URBA:'fo SANTOS- Não C• nsigno por 
iss') irnportancia n enhuma em tnP.U calculo ; 
apenas aventu ro a proposição. A1é ,n iisso,de-
1,.eriam estar computadas no s:ürlo as impor
ta1w ias que os Estados da Rthia e Pern:i.m
buco devem ao Thesouro, em c:1nseqn;.,ncia 
do~ arlia ntam<>ntos fettos p1nt paga.rnenw de 
g<i.rantias de j ur«S a estradll.s de fe i·ro, mas 
isso Hão é de c1·er, })orque errada.mente taes 
quantias teem figurado nos orçameutos pura
m~nte como de~pew da União, que nií.o s í.o, 
omittmclo-se nas leis d&, receita os tir.ulos 
correspondente.'J ás imoortancias a haver 
desse8 -Estadus p1tra essê pagam e 1 t,o. Quando 
sq faz uma rlespeza por conta rle tercei.ro, 
t:J.nto ella deve figurar na elas-e das de~ pezas, 
como n:>, tia receita ; tanto no rh-bito, como 
no cr•3<lito, par1• que , eorre-;pondeudo ao ti
tulo deste, se poo;si fazer a escT'ipturnção do 
que o terceiro rlevia pagar e p ·1.rn11 ou rrão 
pa,gou, confotme a hyp;;those, üca ndo no pri
rT!ei ~·o casJ salda a conta e no segundo o de
bito em abe, to. 

A' vist:J. do exposto , não contemplei essas 
imp:irtancias n > meurn1lcul.o, assim como não 
o flz wm relação ás de respun~: \ veis pera ite 
a Fazen·ta, a que :;e referiu o meu 1111bre col
kg !, relator do pro,iecto, porqud não as co
nl1eço; ~ó computei o debito do Ba.nco da 
Republica. 

Além deste ha a computar o d.~(ici:t <lo exer
cido d.e 1893, na importancia de 48 .0DO:OOO$. 

Concernente a este, e mesmo ao ele 1395, lia 
cre:l iws ped1d0s pelo Governo e outros já 
emittidos, mn.s não os tomei em cunsi<híração, 
purque não i;ó s:io de não gri:l ll le importan
cia., como porque não tive tempo para per
c,.rrel-os todos. 

Agoe11, temos de contemplar o deficit pro· 
vavel do corrente exermcio. O Se. Ministro 
dêl. Fazenda e o meu nobre amigo relator do 
01\:amento calculara m a rend« pruva vel deste 
exercicio em 304 . 000 :000U$000. Temo.:; des
pezas votadas em 313.000:000$ , pela lei do 
orçamento vigente. 

O Governo abriu creditos supplementares 
antes da abertura rlo parlamento na irnpor
ta11cia de 22.000:000$000. Os creditos pedidos 
ascendem já á importancia de 30.0UO:OU0$000. 
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A. d'fferença de cambio a valiada pelo cal- 'em base de inteira segurança, por c:i.rencia 
culo'que fiz, para o anno futm·o, e que já de dados; mas, em tolo o caso, fruct.o de le
corrt'sponde á realidade no presente exercicio. gitima curiosi '1ade, é possivel que corres
dá um deficit de 66.1 OO:Oü0$, pois que o nosso ponda á r ealidade mais ou menos. 
orçarnenw está dotado aprnas com a verbi1 Fazendo nó:', Sr. Presidente, um estu:1o 
de 55.0:HJ: O :lO;~ , quando a despeza u fazer tem exacw do estado do nosso Thesouro. dizendo 
de a.rnender a 121.000: 00 ·- , não computados ao publico a rea lidade do que lá existe, 
ainlia os pagamentos por conta dos credito~ abrindo aos olhos da Nação e i'.o estrl\ngeiro 
extl'nordmarios e especiaes do Ministerio da os livros da nossa escr iptur;i_ç·ão pu blica, <'X
Guerra.. pondo-lhes a r ealidade núa. e crú '.t . porém, 

O pagamPnto a fazer por couta da Companhia aproveirn.vel e apreciavel como totla a ver
Oeste de Minas, e que n!'io e~rá incluído n" darle. nós t eremos a primeira bc.se para a 
orçam n w, monta a 2 . 000:0()0$; os crnrlito~ re;ibt.enção do nosso cre:lito ; não folt;rn.to à 
ext , aord inarios dos Minister1os da Gue"rn verdhde, dizendo-a, tal como el!a é , me1'ece
e da Ma,.inha excedem {i, impJrtnncia. do remo8 a lg uma confirnça dG, par te da Nação e 
5.0UO:OUO$; creuito agor·;• ar,rirto pam a do estrangeiro . 
gum» a ·'e r ·anud,-1s 4. 000:000$001! _ Suppri minrlo todos os creditas extruo1•dina· 

Por consPgumte, a despeza. até ag-ora rle- rios, cios quaes podemos dizer comil Dupin , 
crataila e que, sem duvida, será effectuada sob o governo de Julho em !<rança. são lt 
por conta deste exercic10, imp rta no t"tal chaga dos nossos or,7amentos, conternplau rlo 
de 442.01J0:1J0:10, e srndo avaliarla a receita nas despPzas sómente aquillo qu cJ fór alJso
em 30L01JtJ :OOO$, e de erer que o deficit ascen- Iu ra •nenle indispensavel , chegaremos a eq u i-
derá a l38.0UU: u00$000 (Ha apartes.) lib ra l-os. 

Diz•·m , Sr. Fresi '1ente, que a. dr11' peza vo- El itninando ef>sas despezas votarias sem ma· 
tada 110 orçamento de 3H.01tO:••OO$ é po~- rluro exame, não contempladas em vm'bas 
si __ yel que não seja toda effectuada, isto é, q11e orçamenta1·ias, elas quaes muitas vezes quasi 
nao ~e d1sFenda t oda e~sa it1 1pu1·ta ncia quP que não nos lembram• s mais quan"o passam 
foi votada . T; imbem neste Mlculo em ~om- ~orrateiramente nos artigos de contlr'rn;içã.o 
pen><a.çáo <·stão desprezarlos os crer1itos sup- 0.os re~pP.c-Livos cre,litos, teremos ipso facto 
plementarPs que o Governo ai nda tem ele eliminado as caus1s dos desiquil1bri· s e11tre 
pedi!' aJ p1ulamPnto daq ui até"º fim do annri. as nr ssas despezas e no;;sas I'eceit'1. ~, que nc•S 

Por· conseguinte , ncs 1•01Jereaios cons:der·ar teem reduzido aos apuros e:n que preseute
felizes si o deficit do prr·sente exercwio não men t•• nos achamc s. 
exced r· de>S<;S pr.Jporções . Tenhamos a mais completa severiLlade na 

Vol tan lo ao ealculo que me propuz fazer da comp ll ta.ção do que despendemos e rlos r ecur
divida. flrid"ante do Thes1iuro no fim do ex- sos de que di,,po illo' para e;-:se ti.tu, rio fórnn 
ercicio cu1Tet1t,:, temos p:.iis : que, mesmo despenrlendo mais alguma couBa 

1 do que tetn•)S, se poi:-sa prever com :;egurar .ça 
Saldo ex!s•ente no Thesouro 

no tirn do ex ercício de 1895 . 
A d"<luzir : 

até on 1e póde che5ar esse nosso sacr1ficio, 
296 .000:000$ esse s:1qui que emitt imos contra o futuN, de 

maneira q ue o contribu inte con!ieça c.:orn cer-

Debito do Banco 
da Republica 

Deficit no exer
cicr o de IN96. 

208.000:000$ 

48.000 :000$ 

teza. o que lel'cmo ·. a pe,H r-l he depois pa,rJ. 
saldar es.,;cs deficits, e o estrangeiro, rie cuj::> 
capital prddsamos para o f)mento do no,so 
prugresso economico, tenha elementos p•na 
sal er a té que ponto usamos elo no,so cr. ·dito Deffrit do HXer

cicto dt~ 1897. e que só d.,s te Linçamos m1J,o ás claras, co m 
133.000:000.~ 394.000:0J05 rrflexão e segurança da nO··Sil p1·osperidade 
------ ------ futura; façamos assim, certo veremos re -

9s .OOO:ODO$ nascet' a confiança, essa con ;iança rle que 
Portantó, si estes algarismos não falham , 

nossa divida flucruante no fim do presente 
exer cicio 'erá d" 98 mil contos, digamos IOO 
mil confos. que rnrá p reciso consolidar. 

o SR FERREIRA PIRES-Não computando o 
deficit de 1 R96, que é real. 

o SR. UH.BANO SANTOS-Já está computado, 
á ViHta do reLtrorio do Sr. Ministro da Fa
zenda,. 

Como vrem os distinctos collega s que me 
dão a honra de ou vir-me, este calculo é feito 

t·into carecemos, e que n ós mew1os experi
menta.rnos com fé robusta na grandeza do 
destino da Republica. · 

Inst itui<1a a:;sim, Sr . Presidente, a verdade 
orça1w;nta1' ia acompanhada do córte de todas 
as despn.as que presentemente n áo sejam ela 
mais absolu ta necessidade, acred ito sincera
mente que o nosso credito <ebatido se reer
g11eriL, ao menos para obtlermos um empres
timo que, fo lgando o nosso Tlie ouro, consti
tua o princiµio do caminho por que poderemos 
sahir do ponto critico em que nos achamos. 
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O SR. ERICO COELHO - V. Ex. é uma alma 
patriotica. 

o SR. URBAN() SANTOS - Obfrlo isto, acre
dito, teremos dado a um Ministro da Fazenda, 
compenetrado dos seus deverrs e habil no ma
nejo das finanças publicas, fundamento se
guro para preparar os elementos da recon
stituição com pie ta do nosso credito e para a 
substituição do nosso meio circulante, sem o 
que a segurança dessas tinanças é Impossível 
de obter. 

O córte das despezas, Sr. Presidente, i'll
põe-se como uma necessidade, porque ellas 
avultam no nosso orçamento de modo tal 
que é impossível reobter o credito, que, nãO' 
digo. perdemos, mas que em to'1o o caso está 
muito abalado. Si não mosGrarmos á Nação e 
ao estrangeiro que estamos dispostos a faz, r 
to'los os sacrificios pan salvar a honra das 
a ·Jministrações da Republica, empenhada 
nesta questão, nós detinitivamente não pode
remos conseguir inspirar confiança, conti
nuando na, trilha de pouco senso em que 
te~os caminharlo até agora. 

o SR. CM~IANO r.c NASCIMENTO-E' um 
dos meios, mas isto não basLa. 

o SR. ERICO COELHO-O mal não é da Repu
blica, vem do imper10 ; a:; rinança~ do im
perio consistiam em pedir diu hetro em
prestado para pagar o juro ria divida; a 
Republica está oberada com os compromissos 
financeiros do imperio. 

o SR. URBANO SANTOS-Não ha duvida, 
mas em todo caso não sei para que procla
mámos a Republica, si não tínhamos confiança 
nas instituições para corrigir todos os males 
que, porventura, viessem da monarchia. 

o SR . MANOEL FULGENCIO-lnfelizmente 
teem sido aggravados. 

O SR. Eruco COELHO-Quem tem aggravado 
teetn sido os monarchistas, que não teem 
ajudfülo a Repa blica. 

o SR. MANOEL FULGENCIJ-Eu digo que o 
mal se tem aggravado ; é preciso ver a 
causa. (Apartes.) 

o SR. URBANO SANTOS-Sr. Presidente, 
peço licença, aos meus illustrados co!legas 
para citar-lhes algumas palavras r1e um ho· 
mero, filho da Republica Argentina, que 
escreveu sobre as finanças deste paiz, á pro
porção que elle se ia precipitando no abysmo 
a que sinão chegámos, esümos quasi a chegar. 

Elle previu tudo com uma saga.cidade real
mente ext raordinaria, e em determinada 
época um pouco semelhante á que temo> pre
sentemente, escreveu as seguintes palavras 
acs seus concidadãos : 

« O publico não se deve fazer illusão, nem 
o Governo tão pouco ; é necessario que se 

resolvam a viver alguns annos no meio da 
maior economia, reduzindo as despezas e 
desterrando o luxo, para recuperar pela 
economia o dissipado nas loucuras passadas.» 

Mais adeante: « Quando uma pessoa não 
tem rendas nem bens sufficientes para viver 
com luxo. nem credito-o unico caminho que 
lhe resta é reluzir suas despezas. Assim tam
bem devem fazer os governos. A necessidade 
deve imperar sobre toda ,outra consir,eração 
e as reducções nos orçamentos devem fazer-
8e em grande escala. » 

São as palavras do illustre Quesada em 
seu livro Las finanzas de la República Ar
gen1iirw, : são as palavras do bom senso, da 
razão e sot:~etudo d<t hnnestida•1e. 

De preíerenda citei as deste P.minent~ 
economista, _l.l(,rque elle acompanhou pari 
passu toda a crise economica e financeira de 
sua nação, prevendo-lhe o •lesa:;t;'e com sa· 
gacidade rara, como disse, quasi dia a d~a, em 
artigos que publicava , no notavel Jornal 
La Nacion. , 

Já me acho muito fa.tigado, Sr. Presidente, 
mais do que minha saude alterada m'.o 
permittia; e, portanto, vou conclmr a serie 
das considerações que tenho feito, quando, 
assim como aconteceu sobre o projecto em 
disr.ussão, ainda me restavam tantos outros 
pontos da nossa crise financeira sobre os 
ri uaes desejava occupar a attenção ela Gamara, 
bem como a crise economica, com a qual se 
confunde aquella muito mais do que é ra
zoavel. 

Desejava, sobretudo, tratando da crise.fi
nanceira, tomar em consideraçiio os meios 
que a lei nos o:fferece para reduzir a grande 
massa de papel moeda inconversível que te
mos em circulação e dos meios uteis para 
acabal-a de vez, papel moeda que é um dos 
maiores males que nos affiige e que imp~rta 
em um granc1e prejuizo para o nosso credito. 

o SR. FERREIRA PIRES-Apoiado. 
o SR. NILO PEÇANHA-Não apoiado. 
o SR. URBANO SANTOS- Sendo o papel 

moeda um do~ males que nos trouxeram a 
presente situação, claro é que, aq menos () 
reduzindo, poderemos sem duvida melhorar 
as nossas finanças . 

o SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- Isto não 
é reaL Podemos reíigatar 50 ou 60 mil contos 
e o cambio não sobe, assim como podemos 
emittir outro fanto que elle não descerá. 

o SR. URBANO SANTOS- Realmente, resga
tar 50 ou 60 mil contos no mare magnum 
dos 700 mil que temos é o mesmo que tirar 
uma gotta de agua do oceano. 

Desejat'ia, Sr. Presidente, tomar em consi
deração todas essas questões, mas, como 
disse, sinto-mo muito fatigado e sem poder 
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<Continuar, restando-me, pois, só pedil' aos 
meus collegas que me desculpem o tempo 
.que lhes tomei. (Não apoiados. Muito bem; 
muito bem. O orador e comprimentado .) 

Vem á Mesa, Eão frias. apoiadas e en
viadas á Commissão de Orçamento as se
.guintes 

EMENDAS AO PROJECTO N, 54, DE 1897 

(Orçamento da Fa;;enda) 

A' verb:i.-I- Juros, amortização e mais 
despezas de divida. externa, addicionem-se 
2.133:333$333. 

A' ve~ba.- II -. Juros e amortização dos 
empre~tzmos nac10naes, addicione-se a de 
1889,2.228:005$000. ' 

A' verba-,..-XXV-Di1ferenças de cambio ad-
·dicionem-se 21 . 000: 000$000. ' 

A' verba-XXVr-obras. Supprima-se esta 
verba. 

Supprima-se o§ 2° das autorizações ao Go
verno. 

Sala das sessões, 7 de agosto de 1891.
'Urbano Santos. 

O S r. Presiden~e- A emenda do 
Sr. Ur_bil;no Santos á verba-X- não pode 
ser acce1 t~, porque su pprime repartições por 
lei especial e crêa outras. 

A. emepda - ~ verba X - que não foi 
acceita, ~a !'egu~ te:-supprimam-se as ver
,bas destmadas as Alfandegas de S. Paulo, 
Macahé e Penedo, dotando-se a mesma com 
as qu?-nti'.l-s sufficientes, para estabe ·ecer-se 
-n'.l- primeira daquellas cidades urna Delegacia 
·F1s:al e nas duas ultimas-Mesas de Renfas. 

O Sr. Neiva vem á tribuna tratar 
·de um assumpto que diz respeito á sua terra 
natal e ao districto que representa nesta 
Camara; e não será para extranhar que seja 
forçaf1o a affast ir-se das normas poHticas, na 
defeza das classes pobres que· precisam mais 
do que qualquer outra, de um advogado por-
· que colloci;-1 os interesses dessas classes' que 
-representa acima dos demais interesses. 

Não se propõe a fazer uma critica minu
ciosa do Orçamento, porque reconhece a sua 
incompetencia ; (muitos não apoiados) limi
-~ar-se -ha a pro.testar ~ontra a parte do pro
Jecto que lhe diz respeito, affectando inter
esses das classes dos pobres trabalhadores. 

O honrado relator do projecto declara que 
fez economias no valor 3.754:000$ e o orador 
está rlecidido a collatorar com S. Ex. neste 
seu intuito patriotico. 

Protesta, porém, contra o insignificante 
·~órte de 17.400:000$ que S. Ex. fez na Al
fandega da Bahia. 

Nas cinco Alfandegas mais importantes do 
Brazil, exceptuada a da Capital Federal, o 
illustre relator só fez córtes nas verbas rle 
expediente, obras, etc. ; em nenhuma po
rém, de pessoal, de pobres empregados. 

Diminuiu, entretanto, o pessoal da Alfan
deg11. da Bahia, que era exactamente a que 
tinha menor numero de empregado~. 

Com o relatorio do Sr. Ministro da Fazenda 
prova o orador que a Alfandega da Bahia 
rendeu mais, no exercício passado, do que as 
do Pará, Pernambuco, Rio Grande e todas as 
outras, excepção de Sointos, e é ess<:t a que 
so1fre diminuição de pessoal. 

Neste mesmo relatorio encontra o orador 
um outro ponto em que o Sr. Ministro diz 
que a Alfandega da Bahia continúa a recla
mar recursos materiaes e de pessoal. 

Ora, S. Ex. escreve esse relatorio para os 
Deputados, e, portanto, opina até pelo accres
cimo dos empregados. 

Ernligeiros tr.lços,o orador desct'eve as ne
cessidades da alfandega, cujas obras, apezar 
do credito votado, estão paralizadas, ou 
pelo menos não estão em andamento as que 
podem influir mais de perto sobre o trabalho. 

Observando-lhe o Sr. presirlente l!Ue a l" 
parte da ordem do dia está finda, o orador 
pede á Mesa que lhe oriente o que deve fa
zer, si continuar a fallar, usando da benevo
lencia que tem sido dispensada a collegas, ou 
si deve continuar com a palavra para a pri
meira, sessão mas observa ao mesmo tempo 
que tem muitos assumptos a tratar, e deseja 
que se entre na 2" parte da ordem do dia, 
onde figura, e em primeiro logar, o projecto, 
pelo qual muito se interes;;a, como sabe a 
Mesa, relativo a uma outra. cla.,se, digna de 
toda attenção-a dos estudantes 1le direito. 

Quando novamente occupe a tribuna, apre
sentará as emendas a que se refere. (lkfuito 
bem; muito bem.) 

O Sr. Presidente-V. Ex. fica in· 
cripto para fallar na proxima sessão . 

O Sr. August.o Severo (pela or
dem)-Vem á tribuna para pedir uma expli
cação sobre um artigo do R<-~gimen to, que está 
em flagrante contradicção com o procedimento 
que a Mesa tem tido em relação aos oradores 
que começ••m a fallar 20 minutos ou meia 
hora antes de termi1~ar a hora regimental. 

O art. 37 diz que.nas discussões que se fa
zem por artigos, os Deputados teem o direi to 
de fallar duas vezes sobre cada um delles, e 
sómente uma hora em cada vez que obtive
rem a palavra. 

Como se concilia a disposição deste artigo 
com a deliberação da Mesa, suspendendo a 
palavra ao illustre Deputado? 
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O Sr. Presndent.e- A Mesa não 
póde deixar de considerar em vig01· o arti go 
citado, o que nota é que muitos dos Srs. De
putados esquecem-se da limitação de tempo 
por elle estabelecida e co 1servam-se na tri
buna por duas ou trcs horas. (Apoiados.) 

o SR. AUGUSTO SEVERO dá um aparte. 
o SR. PRESIDENTE- o que a Mesa não 

podia permittir era que o illustre Deputado 
continuasse. com a palavra, além da hora 
marcada par;J, a l " parte da ordem do dia, 
preterindo as matarias da 2" parte. 

o SR.. AUGUSTO 8EVERO- Acho que é. me
lhor que V. Ex. r evogue o R·0 gimento. 

O SR . P.rrnsIDE\TTE- V. Ex póde achar 
melhnr, mns a Mesa não está d is posta a 
accei tar este a lvitre . 

o SR. AUGUSTO SEVERO-V. Ex:. mesmo 
decla.rou que o RegimAnto não tPm sido 
observado pelos Srs. Deputados e a Me~a. não 
tendo reclamfv1o, tem por consequencia revo
garlo o Reg·imento. 

O SR. ERrco CoELHo- V. Ex .. Sr. P1'esi
dente, r!á- me a palavra pefa · ordem pJ,ra. ir 
em rlefesa rla Mesa? Sei que V. Ex. não 
precisa, mas peço a palavra pela ordem. 

o SR . P RESIDENTE- Tem a palavra o 
Sr. Erico Coelho. 

O §il". t;':i; riieo Coeliho (pela ordem) 
-Sr. ])resid ente, entendo que se ha uma 
circumstanr.ia que dev1Jn1os respeitar é adi
visão da ordem rio dia em duaR 1:nrt"S. 

V. Ex tem arlmitfrlo que o Deputado fi
que com a pa !<tvra de uma s~ssãn pa1·a nu tra. 
si nãn tem " inda exi:rotado a ma. vrz rle fal
lar e por conRequencia o illust.re D0putarlo, 
que foi nhr 'gar!o a. interromp•w o r,en dis
curso, pórle fira1· com a p •lavra para p1'n:>P
g uir amanhã, de confbrmi·1ade com a ma teria 
na o-rdem da dia e na pHrte que for mar
cada, 

Que se nrolongne a di;·cus;;ão da 2' uarte 
da 01·nem do dia, entrando pela hora do 
expedionte, co:nprehendo; mas qtH se prejn
digue a 2ª parte, porque nm Deputrvio está 
com a palavra, não me parece razoa vel. 

o SR. PRESIDENTE-Foi neste sentido que 
proce teu a Me'a. 

o SR. ERlCO COELHO-Tenho concluido. 

EME~íDAS AO PROJECTO N. 54, DE 1897 

(Orçamen-lo da Fazenda) 

Ao § 30 do nrt. l º : accrescente·se - In-
clu;;i ve os ven-~imentos relati vos ao.-.; annos 
de !8D5 e de 1896, dos magistradu,; que furam 
aposentados pelo decrPto de 25 de julllo de 
1895. j11lga.Jo incom;ti t.11cional por <li versas . 
decisões da Justiça F\ ,dera l_. 

Sala da.; sessões, 7 de agosto de 1897 . -
Paranhos 1liontenegro . 

Mantenha-se a verba de I::l7:183$ para a 
Alfandega de Macahefl, de ac,;01,do cJm t~ pro- 
p•1s t" in tegral do Poder E·rncutivo. 

On•le convinr: - classifiq11e-,;e corno de l" 
or. Jem a Me>a de Rendas dP. S.Joã.o da. Barra,. 
de aceordo com o decreto legisl1ttivo que a 
creou 

Sala das se>sões, 7 de agosto de 1897 .
Nilo Peçanha. 

O §r. L~111lro l'MiiUB.er (pela ordem). 
-Sr. p r·esidente, volto a que.-tão regimPntal' 
liwan tarla pelo m eu l10nra<'o collega Depu· 
tado peln R. io Grande <lo ~forte. 

Não v i si V. Ex . tín ha decidido qmi O· 
Sr. llPput:vlo pela B ihi · ficava com a p<la· 
vra para con r.inua1· se:.mn<la·feira. ou si isto 
d•\pen<li11 de nova inscripção . A primeira hy· 
potlwse é a que V.Ex. mesmo, m .sta c:adeim., 
e se11s antPc,,s~ores t eem admittidn. 

O Deput·vlo que não esgota a ;• consitiera-
çõA -~, q 11e tem a t'azer·, tica com a pala.vra sem 
prejuízo cfa 2·· p :.wte da or.!em «o d ia, mas 
íka e 111 n p 1.la vra p ::wa o <lia seguinte, quando 
entrar' m d iscu$s:io a mesm:1 materia 

A segu nda delibei»1ção, si V. Ex. quer 
tom'.tf-a. é contraria ao direito que te tn pelo 
RAgi mPnto o Deput:• do de fallar pelo menos 
urna hnra; porque si V Ex. pretender em ab~ 
rnluto que nenhum Deputa1n possa fica r eom 
a p:tla. vra para o dia seguinte , succe 'erá 
que aqw:i lle que obtiver a pal flvra 20 mi
nutos ou mo quarto de hom antes d!' finda 
a hora, tenha de reduzir o ·seu discut'~o a 
rste tempo, o que é contra a disposição regi
menta! qne dá uma hora. 

S1 V. Ex., como sempre, não tem achado 
que a disposição, que marca uma hora, seja 
tax:-ttiva. a interpretaçãn que pareceu querer 
dar, negando ao Deputado o direito de con· 
tinuar coro a palavra no dia seguinte, im
porta restringir o discurso ao tempo que o 

O §ir-. P.re§ident.e declara que accaso determine. 
antPs de passar á 2" parte da ordern rio aia N<'Stas conrlições, pemo e julgo que V Ex. 
vae suhmetter a0apoiarne11to da <)am~.ra di- resolverit com todo o espírito dejustiça.deci-· 
versas emenda> que se acham sobr e a mesa: . dindo qur> o illustl'e Deputado continue cora 

, _ • • • 1 a palavra segunda- feira, porq ne o recurso 
V~em a M~s~, sao lidas, apotadas e envia- 1 regimental, que elle tem para fallar segunda. 

das a Commts~ao de Orçamento as seguintes vez, não é sobre o mesmo assum11to. 
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o §r. Pre§iden1te-A MPSa ainda' o SR. CARLOS MARCELLINO - Acho qUfl ' 
não decidiu que ficasse com apalavm de uma póde perfeitamente, uma vez que 0 quarlro 
sess'í , pa1·a OlFr11 si não ao Sr. Depu tado Luiz não seja alterado. 
Dornin;rne;;. pPlo facto de rer interrompido o o SR . PRESIDENTE - Mas augmenfa a · 
seu discm•so, para ter lagar a votação qU •" verba. 
pro ongo11-se por todn, a hora da primeira Si o quadro não póde ser alterado e a.u-
parte da ol'"em do dia. . . gmenta-se a verba, é porque os ordenados. 

O -R. A UGU.-'TO SEVERO-O Sr'. Junqueira Rii,n ai terados. Ne,te caso o art. 13 l do Regi-
Ayres fallou durante duas sessões. menta não permitte a acceitação da emenda. 

O SR. PRESIDENTE-Desde a sessão passada. 
que E'Rte abuso llào foi mais tol• ·rado pela 
Mesa, P V. Ex. rnbe que não fui Hl quem o 
admittiu. Qu;into ao ma.is, devo r1e !arar qne 
eu niio prPsidia os trabalhos quando o iil:rs
tre ílApu rado pela Bahia começou a discutir, 
e não S<'i. portanto, si S. Ex. follou por uma 
hora •·i1 menos. Curnpr·i corn o meu rie
ver-, terrn inada, a llora fiz ao Deputado quP 
que g,, acllava na tribuna a advertencia 
regirnPntal, advfl'tPnr.ia a que S. l~x re
spow'ru. c;wsultnndo á Mesa si poderia ficRl' 
com a palavr;i para a se-si\... srgui "te 
si cleve1'ia inscreover-se novamenti-~ ou si <leve: 
ria requerel' pr·•·rogação da hora. 

A Me~:" d?c!ar-ou que a prorogatão d;i hora 
nesse caso não podiii ter logar sinào por vo 
tação da Gamara em nnmero teg• 1 e, qne não 
estando pr1·sente metade e mais um do:; Srs. 
De)',ut~d os , ella não se faria. 

S. EY. inscr·ev u-se para fa llar srgunda 
vez sobre o as~umpto. Parece-me (]lle o Sr. 
Deputado tPm o direito rl e tallar um>J. hora. 

o SR. LAURO MULLER- Pelo menos uma 
hora. 

o SR. PRESIDE:'>ITE-Esfa Hmítaçiio não ex
iste nn Regi menta.Os Deputa·~ os tee:n o dir'rito 
de fall ar 'obrn as ma.terias em 2 · tliscn>são 
durantfl nma hor 1. e não p >dP.,.ão enArlPr 
dessP. tempo. Assim, uma vez qu·· o nobre 
Dep11ta rlo nil o esgotou a hora qu· o Regimen to 
lhe •·.sw•gurn, não terei rluvrrla e111 dar a 
S . Ex , como a qualquer outro Dr>putado, 
em rn1>0 identico , a pdavra no dia seguinte, 
sendo a Mesa obr;gad;1 a marcai' d:i(]ui em 
deanr.e a l1or·a fm que cada Oi~puta 'o comPça 
a discutir para pro~Ader com inteira justiça e 
igualdade. ( Múito bem .) 

O §r. lP•residente - A Mesa não 
ped<' r eceber a emenda do ~r Sil veria Nery, 
porque Cl'eia augmento de des peza no orça
mento. 

o SR. SILVERIO NERY - Algumas foram 
acceitas no Orçamento do Exterioi'. 

O SR. PRE>IDE 'TE - Em rela.çi'ío ao caso o 
art 131 d" Regimento é claro (Lê) : 

Hri u rna outra emenda que me parece com
plementar da :tn terior, Si 11 anterior não pode 
ser recebida em face rla disposi1;ão regi mental 
me parece que e~ta não póde sel-o tambem. 

Gamara V. IV 

SEGUNDA PARTE D.\ ORDEM DO DIA 

E' annunciada a discussão un ica r1o pro-· 
jP.1· to n. 46, de 1897, emenda do Senado ao 
proj,,cto n 12 B, de IRl:i6 , da Cawa.r:i, dos 
DPputados, que concedA aos -alumno' do· 
currn snperiot' das Faculdades de D'treito, 
mat.T"iculaúos antes da lei n. 314, de 30 de 
outub r·o de 1895, o goso das regalias da legis
lação anteriül'. 

Ninguem peuindo a palavra, é encerra.da a 
discussão e auiada a voLlçií.o. 

Entram successivamente em discu~são 
uni··a e silo sem tlebate enserradas, as 
emend:is do Senado ao projecto n. ·l2, de 
1897, da Cnmara dos Deputa.dos, que reco
nhece como de caracter official os ex•1mes ve
rificados no Lycêo de Agronomia e v ... tni
nCLria de Pelotas, na Academia de ComrnP.rcio 
de J uiz de Fóra e nos estabelecimentos con
generes dos demais E;tados, ficando adiada a 
votação. 

E' annunciad1. a rliscu~são unica do pro
jecto n. 24. de 1897, autorizarn1o o Porle1~ 
Executivo a conceder ao sub-direct1;r rifl. loco
moção ua E;:trada de Ferro Central do BJ'ilzil, 
eng.,nh<'i ro Einarrlo Glaudio da Silva, S?.iS 
m•·zes de licença, :::em vencimentos, para 
tratar rle sua sande, a contar de 9 de maio 
do corrente anno. 

O § r. Pr~siiden:te-Tem a palavra.. 
o Sr. Irineu Machado. 

O f§r. i!rineu ~liacharlo-Sr. pre
sidente, pedi a pahvr.• pr1ra enviar á Mesa 
esta emenda, que vae tambem assignada pelo 
meus honrados collegas os Srs. Geminiano 
Brazil e Lucasi <le Barrns, concedendo licença 
com orrlenado ao Sr. sub-director da locomo
ção da Estrada de Ferro Central, a exemplo 
do q ne a Gamara tem feito, aliás com justiça, 
a outros funccwn arios. 

Assim, o Se. Luiz Rodolpho obteve licPnça 
por um anno, isto é, nelo d0bro do pra zo de 
tempo que é concedida no caso presente, e. 
com orden~ do. 

Posso citar ainda outros casos: os dos 
Srs. Alfredo Mel lo e Rarroso do Amara l que' 
este an no, obtiveram licença, mas com or
denado, por uma justa cama , qual a de mo-

14 
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1estia, o que quer dizer-por fnndamento ex
actaments semelhante ao da hypothese que 
me preoccupa. E ainda na ordem do dia de 
noje está o projecto n. 43, concedenclo licença, 
por um anno e com ordenado, ao conferente 
da Alfandega da Bahia, Sr. Candido Chagas. 

Accresce que o requerente está, desde maio, 
·isto é, ha quatro mezes, privado de venci· 
mentas e do exercicio de seu cargo, por mo
tivo de molestia. 

A Camara , adaptando a emenda, parece-me 
.que envolverá no seu voto não sô um acto 
·de justiça, como tambem de coherencia . 
,(M iiito bem.) · 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e entra con· 
junctamente em discussão a seguinte 

EMENDA 

Ao projecto n. 24, de 1897: 
Em lagar de - sem vencimentos-diga-se 

com ordenado. 
Sala fl as sessões, 7 de agosto de 1897. -

Geminiano Brazil. -Jrineu Machado.-Lucas 
de Barros. 

O Sr. \ltt{ello Rego-Sr. presidente, 
aproveito a discussão deste projecto para pe
dir a V. Ex. a iw•erção na ordem do dia do 
projecto n . 167, f1 e 1896, concedendo licença 
com ordenado ao chef'e de secção José Joa
quim Sayão Lobato, do Ministerio da Viação, 

o SR. PRESIDENTE- Attenderei ao pedido 
tle V. Ex. 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer
rada a discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a discussão unica. do pro
jecto n. 43, de 1897, autorizando o Governo a 
conceder a Candido Guedes das Chaga;;, con
ferente da Alfandegá da Bahia, prorogação 
da licença, em cujo gozo se acha, por um 
-anno e com ordenado, afim de tratar de sua 
saude onde lhe convier. 

Ninguem pedindo a pal::tvra, é encerrada 
a discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a continuação na 3ª discus
são do projecto n. 176, de 1896, reformando 
o Codigo Penal . 

O Sr. Pre§idente-Tem a palavra 
o Sr. Rodrigues Daria. 

O Sr. Rodrigues Doria - Sr. 
Presidente, é com o maior embaraçü. que uso 
da palavra para tomar parte no debate sobre 
assump'..o de tanta r elevancía, interesse e im
portancía para o paiz, no seio de uma Ca
mara constituida, na sua maior parte, de 
profissionaes e mestres na sciencia do rlireito, 
e attenta a grande competencia e idoneidade 

da illustre Commissão de revisão do projecto 
do Codigo Penal. 

Em uma das sessões anteriores , manifestei 
o des l'jo de apresentar algumas emendas ao 
projecto, ora em discussão, e apraz-me de
clarar novamente que a sua leitura deixou 
em meu espírito a melhor impressão.sentindo 
apenas que a inopia dos meus corihecimentos 
não permitta que os meus elogios tenham 
bastante valor para exaltar a digna Com• 
missão, á qual não regateio louvores pelo 
seu consciencioso e bem elaborado trabalho. 
Não obstante isso, e a Commissão o declara 
no começo de sua exposição de motivos, com 
louva vel rnodestia, não terá e!le escapado á 
lei geral de nossa contingencia, e não será 
impossivel descobrir-lhe imperfeições ou fal· 
tas quas aut incuria fudit, aut himiana pariim 
cavit natura, como diz Horacio. 

Assim, pois, e antes de externar as consi
derações com que pretendo, ou melhor, com 
que penso poder justificar as minhas emen
das, e antes que a Camara dirija á minha 
temeridade a censura de Dante - Ma tu chi · 
sei che vuoi sedere et scranna? devo declarar á 
Camara que o humilde orador , que agora lhe 
dirige a palavra, estranho por completo ás 
doutrin as e theorias de direito, espera me
recer de seus co!legas a maior indulgencia, 
para os errus nesse terreno commettidos, 
visto como, na phrase fle Spreogel, simpliciter 
et ingenud inquirit in ea quce scientia sua ex
ponere potest. 

Sou medico e como medico falia. 
o i3R. ADALBERTO GUIMARÃES-E' medico, 

mas é professor muito distincto de uma Fa
culdade de Direito. (Apoiados.) 

o SR. RODRIGUES DORIA-E' bondade de 
V. Ex. 

Deste modo, resumirei as minhas observa
ções ciquella parte do projecto em que as 
sciencias medicas prestam a contribuição de 
suas observações e experiencias á confecção e 
interpretação, da lei penal. 

0 SR. PARANHOS MONT!i:NEGRO-V. Ex. é 
professor de medicina legal, tem toda com
petenda . 

o SR. RODRIGUES DoRIA - Espefo, por
tanto, que me será dispensada. toda complas
cencia por parte da Camara. E si não consi
deras>e um dever concorrer, embom com uma 
pequena pedra, para a construcção de edificio 
tão grandioso, eu não estaria nesta posição, 
muito honrosa, é verdade, mas t ambem :por 
demais affiictiva para os obscuros e os fracos. 

O SR. MJLTON - A Commissão tem soli
citado o concurso de todas as pessoas compe
tentes para que o Codigo possa sahir desta 
Casa escoimado de defeitos; e a Comrnis!':ão 
honra-se muito com o concurso de V. Ex. 
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O SR. RODRIGUES DoruA - Jt'>n·ci n~ rnir1l1BS 
,obser v;1 çõcs na or1km ern r1ue E' l li· s ~e furen1 
apresen'ando no ci~1 rer do ~1,ak•.l ho, e en
tramlo na ;;pre"wtao do::;"·-' J~ os que mHe
,cem da m ·nha p :c:. ne a.1 gu 1:s r N •aros, começ•) 
pelo titulo 3'', que tr:.i.ta das diversas ca,u,rns 
que excluem ou attenuam a regpousaoilt-
dade. . 

No primeiro artigo desse titulo, e que e o 
art. 24 do projecto, procurou a 11rn , trada 
Commissão estabelecH urna f1.11·1nu l. • geral 
que, em sua. (1xten~iio , a,b,.a.nrr1. : :;3 tmlo:; rs 
casos de e~tado mental, :;.nc irrPa l o·~ p:1thnlo· 
gico, iinnul!atr.. rio eia r·.:s·:c.i: "-~il 1 · 1id ade, e 
neste p(\nto melh111•o n con ~ i dm·;,_vhrn Pnte a 
expressão, ~cie111iiicamente r~sLr-1ct11, d~~ !aii 
cos de todo o qenero do Culigo de l 800, e 
muito mais airida a dispo:iição do 1·orl igo de 
18HO que, no §.4°, art. 't-7, não exprimo ~inão 
uma conru , ão verdadeiramente sem seutJdo e 
sem intelli gencia . 

O SR . Emco CoF.Lno-V. Ex. tem razão. 
Essa obra do Governo Provisorio não é co · 
digo, não é nada ; é um a mon toado de dis
parates. 

o SR. RODRIGUES DOlUA - Entretanto, 
-Sr. Presideüte, rn>ssa fórmula do art. 24 a 
Commhsão, quer·endo tal vez evita.r a critica 
e a censura q ue fez " Facnl<lade de Direito de 
S. Pauio ao artigo COl'respondente do pro
jecto primitivo, não redigiu propt'iamente 
artigo de lei, foz antes anatomia patlrnlogica 
ou morbiria. 

o artigo diz: 

« Não são respomave is criminalmente os 
que por del'cíto congenito, ou adq .. irido , do 
-cerebro , ou perturbação funccional respc-
-ctiva. , não tiverem a livre determinação de 
.seus actos. » 

Na primeira. parte deste artigo, Sr. Presi
dente, n Commi~Sf; O apenas procurou indagar 
·si o individuo t-.·m simplesmente defeito con
genito ou a dquirido, no cerebro. 

Ora, os defeitos do ccrebro não implicam 
nece>s:ubmcllto um rsta(!o mental capaz d.e 
annu !lar a re; nr· ns~t t il idad e. ou mesmo di
minu •r os c lenlenLOs o,11e se fazem precso~ 
para l'c?gul»r a irnpuiauilidad<', a. saber: a 
conscier:•·iç, e a li 1 1•e det ermrnaç·ão dus actos; 
e em cc·nlfrm a(«ln i1 isr o h :t 11a sciencia um 
exemplo, poe ü:·mais frizante, o: que deu 
ensejo de obsc:>r var a autop;· ia de Bichat : clle 
tinha um dereito no cereu rn, e que não era 
novo, abrangendo uma metade c!o cei-ehro, e, 
entretanto, tinha um de,;envoi v i meu to de fa
culdades tal que invadiu o territorio do 
genio. 

o SR. EIUCO COELHO - M:.i.s nos nifo h:ive
mos esperar que um indiv iuuo rnorrn rmra 

(·dão nlir ir o craneo e vt:r o que e!le tem 
no et 1eLru. 

O SR . RoJJIUGUES DoRIA - De accordo . 
Nem nos podewos, nos exames medico-le

gae8, determinar si o individuo tern ou não 
def<>ito no cerebro. 

Com prehendo bem, Sr. Presirlente, o in
tuito d:i. illustrada Commissão. Eli a quiz 
nesta pr·imeira parte do art. 24 comprehen
der os intlividuos que, por um embaraço ou 
retardar-ão no desenvolvimento do cerebro, 
niio teem igualmente o r'e.;envolvimento das 
faculdades respe<:tivas, e por isso não são 
capazes, não teem responsabilidade de se~s 
netos, corno succede aos 1dtota~, aos imbecis 
e aos cretino~. . 

A Comm 's>ão quiz tambem comprehender 
tWEt.a parte aquelle estado mental que provém 
de uma degenerescencia consecutiva a uma 
vesania,ou que póde ser primit ivo,isto é, a de
mencia que constitue um defeito at.'quirido. 
Mas a ~ed:ocção é que não está precisa, de 
modo a exprimir turlo aqui llo e ::.ó aquillo 
que a Commiesão teve em vi~t.a. . 

Portan to , não se deve aqm trata.r de C.efe1-
tos do cerebro, congeoitos ou adquiridos, mas 
examinar si o estado mental, que póde re
sultar desses defeitos, conserva ou não as 
condições .-xigidas, aflrn de e~tabelecer as re
lações do individuo cem as leis penaes . 

o SR . FRICO COELHO - Mas ha um outro 
artigo do corligo em que a Commi~são define a 
irresponsabilidade que deve ser entendida de 
accm·do com este. 

o SR . FERRJ~IRA PIRES - E o reparo de 
V. Ex. me p .1reco ser tanto mais justificavel 
quanto a Commissão deixou de parte os re
sultados da anthr opologia criminal. 

o SR. RODRIGUES DoIUA-POl' conseguinte , 
acl.Jo que a redacção deste artigo não tem a 
prrnisão e o rigor nece~sarios pata compr~
hencler os caso.:; de defeitos mentaes, congen~
tos ou adquiridos, qu13 podem annullar ou di
minuir a resronsabilidade crirninal. 

A Cümrnissão se inclinou, ta lvez, para a 
r1esignação que varios vsychiatristas_dão a 
esses estados, resultantes de perturbaçao no 
r'esenvolvimento do CH'ebro, denominando-os 
-de(eilos men taes. . 

Al<>uns rnrd icos italianos, em suas cl3.ss1· 
ficaçRcs de mole~ti" s rnentaes, aosim os a:p
pe!liuam e Krafft-Ebing estuda-os sob os tl
tu los de 'embaraço do desenvolvim~nto ps]!
chico e de fraqueza psychica · adqu1nda, n~o 
se referindo aos defeitos do cerebro, que nao 
podemos conhecer em sua esrnncia. 

Asi;irn, pois, o que nós queremos saber~ 
determinar é o estado mental ; o que a lei 
deve exprimir é o estado das faculdades do 
individuo, e não o do cerebro; uão devemos 
füier an3.tomia pathologira,mas artigo de lei. 
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o cri: riin CIS) ;1ntes do de licto, podem sabc:r si 
elle e1·a, 011 nilo, presa du ncces,o . 

o SR. RODRIGUES flORI.\ - Quem di;1 são os. 
peritos. os 111 ed icos. 

Urna out1•a co11sid eraç1ío . que me orcorre a 
res p•~ 1to r1,,ste arr.igo, e que a Facu !1lade de 
S. Paulo j>i notou . é a de não se co mpreilen
der n,,!111 ~ questão ti o momentn, r1o te1npo em 
qur o individuo praticou o c1·ime Esta q11est.ão 
encnnt ram u::> el'prcificada em outros cod igos, O s .... l~RICn CoELHo- :'.Jas como, si os me
como. p01' exf-m1•lo, 0 itali :i no e 0 a llemão. ··1 icos , <·U os peri tos nã.o estavam pr• •sente~i· 

SPgundo o codigo italiano, não é respo1va- ()Sr. . RooRIGUES D·>RIA - Pelo exa111 e da 
vel o 1ncl ividuo que está em es t.?.rln de enfer- ln;torh1 ante<"ior 011 pregrPssa. pda hera iça, 
m1darl(' mPntal, cH~a7. :ie annullar a co ,, sci· ;. elo cri tel"io dn. de;tenm'"scenci:t, pe ln :u·tn io: m 
en c1a. e a det ,..nn rnaçao l ivre rios acto". no l "i, pela o.!1:<e11d'cL ele motivo , pela i"•;i1 il -ã.o, 
mom nto ~;n _qi•~ ~raticou n c:ime. E~t.H. ~on tl iç:i.11 pela. fi_>1· ma do ari,tque, emfim, por mu11 as ou
tam em e PX1g1d.t pe lo cod1;w a llt,mao, e me t ra~ c1rcumstancia.s. 
pa··~ce nã.o_ rlPver ser df'Sp1• ... ,ada nPí.:t.e 1 " , _ · 
prn,Jecto, pms e!l>1. SP. apnli ca r'.om ju ,teza, n . R Eruco CuELHO da um aparr.e . . 
sinão á~ doenç11s nBntaes pta p•·ia nrnnte di1as, O Stt ffoDHIGUEs D··RIA - O qu (• quero 
ma~ a caso- de llF•lestias ou est do~ out•·ns, 1tiz!'I' é q :ie o 1ndiv irluu póde, e111 wu mo· 
como a 1·pilep.>ia, a llysteria, o somnarnbu· 1nenro. se· responsrwe.l <·, em urn ou 11"• ··io
lismn. Ptc. · 1n · nt ., não o ser, e a lei .Jr've atren 1e1· a. essa 

O e ilept1co não p dera te1· a i1Tf'Sponsahili - c1rc11 111sta 11 c1a., que foi considera· ia pelo co-· 
dade .los sens actn~. sinão em determ m ados digo 11. ll emi\.o e tu.mbem pelo italiano. 
m omentos; o epileptico é um inr!iv1duo i m- o SR . Einco COELHO r1á um ap:trtE' . 
pu a vel . Epileptico-; fo r am : C<'s ·r. Maho
met, N<1.pole~o. Moliére e outros. o SR. RODRIGUES DORIA-0 co<li go it,. Jiano 

"stab ... le<'e só o caso de ent'ermi 1:·dr 11 u· nt.al, 
e a minha emPnda r·efr.rn-se a qualqiier wwa. 

o SR AFFO;\;SO COSTA dá um apart.e 

Aos Pspec ialis tas em doença~ nr-rvosns e 
m entne11 uão pasrn de$percebii1o o effei to 
de>ast1 ·nso ,,os ac,.es.«•S epilept co;:: rnbr n o 
e3lado mental do individuo; ent1·eta11to, não 
se pr"idr c ·~~idr; rar c1h ·li ·'a a respnn-ahilirhde O Sn . Ro11RWUES DOR.IA (vara o Sr. 1\ ffrmsO' 
~o ep11_eptico, sinão qnando 0 acto ddictuoso r'o · ta1 - li. consciencia e a li herrh1rle, si m, e 
e pratic,.do dur. nte 0 delirio. que rnuifa~ V. Ex qui,,; negar a u ltima com um eXE'l'·PlO 
veze~ antecede ou >egu e os arcessos convul- qu i:; 6 a prova llella. 
sivos. ou 1'urant•e os acce$SOS la.rvarl .. s. Rqiorto-rne :1 critica q1rn V .Ex . (rlwir1inrlo -

Deste modo, eute nrlo que a conrliçfo do se an S1 · . .4.(tonso Cost') fez em seu di sc urso, 
mom· J?to_ não deve1·in, ser def:pi-rsada 1,e: a em uma 1\Bs sessões pass»11as. 
Comm1-san. e, neste sentido. apr·e-·Pnto um:i. A cnn~ci 1 ' n cia e a li vre rietermin aç:i.o dos 
e me11da, s ··b u ma fórma que jul~n niais actos niio são <t mesma. cousa, si be111 que a. 
arnp!a. e que cornprehen de todos os c-a>os em l ivre d ~ terrninação dos actos depfnd;i r.H con
que a rel'i'Onsabilidade póde ser ª'"·l ida . scie11cia . E ' t:t é pe!"feitamente di::;r.i11c a., e 

Erna Pll1Pn11a se assemel!Ja ao Rrtigo eor- p(•sso a.pres r utJ r d :v<·rs s tacfos. t'1>ruecidos 
rcsp< •nden'e do codko it~ l iann. ,.001 a. í1iffe- pela. patho l o~ ia mPnfal. em que a con·;·· ir1 1cia 
rença, de q u e não se limita sómE>nte aos es- rn des t.ara niL~da1nentc da livre detcr111inação. 
tados de eI1fermidade me11 tal : dos actos ou 1.a vonttr1e . 

« Art o4 r- , - , , . . . . Con hr·ce rn. mu: tos c•,s0~ _em que o i ndí-· 
· · Nao ·ao I i':;ponsave1s cr1m1nal-

1 
vl'1u11 tem nnpulsos !1omw1das. mas t.em a 

mentens que. p_or quRl.quc1' causa , niio tive- consc:iencia do a.cto m;'to qüe é impl:'llidJ a 
r e m a eonscienc1a e a l 1vre rl e 1pr•rn 11 ·a1,·ão de pra t. •c-ar: r es iste :1 esse impubo com t"do 11 es· 
seus act(I>', "º t em po em qu e dei inquire• . » ti.Jl\'O e por algn m tem po, e nã~ raro, q11anclo 

Par.ece-mP, Sr. Presi dente, que psta 1li;ipo- percebe imrui 1; ente o momento de sua fot<tli 
sii;iio é sufficientemonte am pla e ao mesmo da !e, 1 ecorre a.o suici•1io como meio de evitar 
tempo precisa . a execução de um a acç:io abominavel. Está 

O SR . Errrco COELHO di nm apa r te . 

_O SR. RoDHIGUE~ POHIA- 0 epih·ptico, que 
nao rommette o crime nas prox1mid:t<l• s "º 
acce~so, póde_ ser pnfüit:• nwnte respon>:avPl ; 
e ntrf'ta11to. si elle com:-nette o c:·ime pouco 
a n trs ou logo depois do atar1ue é irn·spon· 
savel. 

nh i a consciencia perfeitamente d1s tincta 
da l ivre determinação . Nüo sã ) um ;;, e a 
mesma cou sa . 

No art . 25, Sr . Presidente, leio o seguinte:· 

« Os menrionados no artigo nnt.ece·IE>nte 
ser;\o r eco lh ic1.oi> a um hospício p ena 1. nu a 
logn.1· 3eprJl';1do dos !tos: •icios corn m uns. até 
compl eta cura, ou tornarem-se i n olfeusi vos.>~ o SR. ERICO COEL!IO - Mas, pergunto a 

V. Ex .: como é que as testemunhaR; as pes- E~ta formula 
soas quo as~istiram no daJicto, ou que viram restricção. 

precisa de correcção, ou de 
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Não é sómente n loucura e a epili:>psia que 
·porlem annullar a responsabilidade do indi
viduo. 

O cielirio febril, o somnamhulisrno expon
taneo ou pr·"vocado, por exemplo. podem 
dirimir a imputabilidade, e não rn 1.a de 
mnndar p;1ra. um hospicio penal um inrlivi
.duo que, em um des.:;es estados, P• at cou um 
del1ci;o, ou i;.iuda um individuo emliria· 
gado. 

Para obviar esse inconveniente, apr!'sento 
a seguinte emenda: 

«Os mencionados neste artigo, segundo os 
cases, serão recolliidos a um huspicio penal, 
etc. ( ... mais corno no pl'Ojecto) » (Jla wn 
aparte.) 

Ist,1 porque parece pelo art. 25 que todos 
DS individuas que ni:i.o tiverem r espurn-abi li 
-dad e clt:vcm :-er enviados par:1. o hospício 
penal. 

E é este o Ü';l tamrnto que merece a pe<'soa 
quo .- ;n r1elirio fr·bril. pratic••r um crime? E' 
ck.1'0 qao nãc•, e por isso é que füço are
stric, ão. 

Sl'_- 1'1•e< irl ente, o art. 24 estabelece a ir
respons •.bili<l.ade absoluta . 

A-• !;,e[., àC'S ia r1ispo.;;ição, pemo que um 
codir;-> cumplet<> não deve dei ,ar de mcn
cio:1 • r· ou cnnrernplar a r esponsabilidade re
lati v;: ou pruJJO' ciona.l. 

S 1 !Jp,m qu<-• e.,s;i respoma.bilidade rebtiva 
()U p ., · ptll'Ci011itl , ti'a.tu UUO-SC de clO<•Dt,:>t:-- tne11 
tahJ. E· cuü :lnti, ida p ul' um g1'a1hfo numero de 
ho1u 11~ co111 ,.e • entes , · não ~ó j u r·1srn:;, cumu 
ta111 i .. -;i1 • i; « dieo~ leg -stas. 

E u V • tar1to. •fllétnto ruais reflicto e observo, 
mr: ,, ,. c· .. w•icc;ito te1 il.10 de que a r-e~ponsal•i 
li i'':-.11.. ,,a.rei" i é um fac tu p~rfoitameutr~ <'St" 
bek«t •'" · liasta a ob-er vaçào ilus hos :, icios d·· 
lou c .. s. •'os 11w.nic11m1ns penaes, pa:·a ver quf' 
eso.1-:s in " i vioi uo> pu.iem até certu pouw ü ·
mill" ·· s o- en~ 1mpu 1 ~os,teem em grun:ie pat·te 
a cou,:v1e1wi' itos a1:L• s máos qu.·i p1·aticam; 
e n<.t•• ,.:e P"de t.:-1.:-::n. r :1.lioolutarne!lt.1, de crud· 
dai!" · ·~ .-a>-tigos iufl'gido:1 nos hu;: p<c:us 'fr 
Jow:1; ·:. casrig<•s q11e,11a tnaior p~.l'te cu.s vezes. 
sã.11 11e v!J' ito l-enefü:o na conclud<.1, e na cui-a 
do 1n::i - 1d 11<>. 

0 -; 1 " 11cu~ obedecem ás ordens que lhes Fã11 
da11as, e 1.enw1a o,,; cJ.stigo~ e ame:iça~, q iw 
com [':·eq u .- ncia mudam i·ar.licaimeut-:> o ceu 
prucer\Jmen fo . 

NM1 m.e J'efiro, po1· ~·m, tnnto á loucura, 
·corno a ou t.ros e,,tadus de molestiüs ne!'vos :;~, 
-qu·- 11 ã» <tfli1uilam r.urn.lmente a vo11tade, mas 
a e .. f,aq1teee;n con~i.Jer1tvelfllente, •'i1ni 
nuindo a:<sirn a rrsp .nsabilidade pPnal. E 
qmwdo a respnnsabilii.lade pr-Ciporcional ~eja 
comhatida em relnçi\.o aos !Ciueos, e111 relação 
.a esoe.> outt·os estados mentaes, me parece 

quP não sr· póde com rigor admiti.ir a irres
pons:1 bllidarle e<·rnpleta em todo~ os casos. 

Nos dt>lirios parciaes, naqu illo a qne se 
chama m11nomania ou mono11en ia. muitas 
vezes a pert.urbetção ment:1l é tão ligeira e re
st.ricta. qrn~ não s ' pôde ab,olutamente dei
xar 11npu 1.e o indivi.Jno que, nf•s~e est.,,do, 
pru. Cica um crime,füradaorliita dos<>u delirio, 
e qm: é a.111e~ um facínora do que um a lie
nado que age. 

Este j u izo dflpen:le da apreciação dos peri
tos. aprech·ç:io rlillicil, é verdade; mas um co
digo c.-r11p:eto não poderia deixa.r de estabe
' d' um an g-o em que fo~se cont .. mplada 
el'Sa re~pun --abi 1 idade crimiml parcial ou 
pr1lporcinna 1, curn uma taxa pena l taw bem 
proporcinn l ou atteiiuad" ,qualquer que seja 
a 11ir1·cul<1 ade de ~ua. avalü11.ão. 

Em r-elai;•iO á l•• 11ct1ra, sef que gr;-11111e nu
mer11 de mr,clicos legi -• as e rspecio.li~tas aba
lisados e11 · p.-<ychiatria, e á frente dE-lles Ta
ma8Si . M:...ud oley e Kratfl.-Ebing, são adver
SllI'iO::< int• ausigentes na respon~abilid11de p11 r
cial, qHatqwr que seja;;, torma da aliena<;-ão 
rnent1d. 

O pr1mei •o, porém , não deixa d~ reconhe
cer que E-nt,re es>e~ e~ta drni p~ychkos, nos 
quae.-; oào se póde füllar em resporm.1.bili1lade, 
n;io COIJI p1·l:'lle11cle eert" s cond kôes que muitas 
vete,> a ou11•w1hu.m algumus formas de louciira, 
e que dcµ"'u"1·m do ai andonu v0Ju1nar10 de 
todCi se11 tirnento mno al, ou ele bizarrias, ou 
de espe1·1<tl excent icidai'e. do espiri10, 

OS: :. l•:R1co CoELno- Um exem plo. 
O SR . Ho11 1UGUES DoRIA - O dege ;1erodo, o 

ppikp t;ico. Na~ rnono:nania~. o iu ;i viduo é 
um 1011co • tfedi vamen 1 e, ma'S nã.o é louco 
comp!er.o. E. V. Ex. (para o S1·.E1"íco Coelho ) 
ml·e que . e11tre o e" ta- lo rnen •al p1· rrei to e o 
e rado "e 11Te.sµonsabilidade ab~ol uta ha mi
l ba• e~ de g··áos, r!epeniteutH da illdol.i da 
<l• 1.e 11iii:a1,:i: o e .-'a pe>,Ol1 ce que >0 t:·ata, e 
que. c·o1i:o o1i1. Mayr, orn se appro xin ão da 
ral1a ele lri ei·da•le, ora da Eberda' e ab,oluta, 
qu·' e·:n rigor n5o ex1~te. 

O SR. E1nC1l CoELIIo-A's gradações não se 
póile oh~t'nar o lnnite. Ora, si nJo se conhe
.-eai, por i~~o é que lia a reo f'0•1~al.iilidade 
1111ti ~ada, porque nii.o ba urna frontP1ra. 

O SR. . Oi•RJGUES úor:JA-E' para esse~ que 
tiab1 ta lll as f'1 ·011teiras da !OllCUl'a, :segu ndo a 
pina~" <ie Hall, que tePrn u 111 pé, de u1.11 lado, 
uo terriw ·10 da re~pon ah1lidade mental e 
out.ro 1 o v n ·itorio na loucura; para o.;; indi
v i•JUo,; rl t-µe11erados. é que etirn re~po11,ahili-· 
Llat1.-. mirigti.·>a é conveniente e se laz neces
oa1·1a, ,..at,1,/azendo muno ma is a coo,ciene:a 
do µe1·ito e a eon ·ciencia publica. 

Não ha. m11ito te11ipodeu-~e nes la cidade um 
t'acto que íieuu, sem uma decisão razoavel. 
Um individuo praticou u1a a~rnssinato, o 
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· · o s Ro RIGUE' DOR.I A. - Confo rme a es-jury declarou-o louco; o directi r do ho~p1c,w R. D ~ 
disse que elle nã·l r' ra louco, e afinal. o reté- co la. _ , ·r _ , 
rido iudiv1duo anda n as ruas lt vr-e rnte1rJ.- Na escola p r·sitiva, nao e a mi igaçao, e 

ati\ 11 des r.rui çilo. De accôrdo com esta escola, mente de pen11 !idade . Pa··ece-me fJU '\ erJ. o · . · . 
1 caso de urna responsa.!J .frJade mitiga.•fa. para que viver um l1omem rncol'r1g1ve .' e 

que, repelidas as rnesm~s c 1rcu 1i:stancia~. 
O SR . ERICO CoELIIO - V. J:t:x. 1.ão argu- praticará., Feguramente , cnr~e 1dei;t1co 1 

mente com ojury do Rio do Janeiro, qae é Sr . Pcesidente, aind•. na.o puce eon ven· 
uma corporaçii.o desm ora l izada . cer·rne d.i in 'all tbilid:J.de d;i, escola de Lom-

0 SR. R"DR!GUES no·nA.-E11 apena~ nponto b:'oso. que t.11coílt1·u em part!cu l~ridades e 
o facto. E' um 111dtvi.l110 que o 1to~µ1c10 rnoddi1~a.çõe.:;externas daorgamza1,aoa chave 
não quiz, porq ue o dirl:e tor o não jnl ;ou 

1 
lL~s i!i splsiçõe ' rnentnes , o que !1JUtta;; ;ezes 

louco, e que OJUry cun·rnlerun um doGu te . i n<v1 (' 0 1 · r<>spond ·~ ab~nlutamente a verdaue. 
o ~ FRJC..J CoELIJO-Ni1o f•ii 0 hos :i;c j., 1· Tt'"!l") · 1·t1. ra (• xemplo, Socrates quf:',pela phy· 

flU" nã~·o ~;uiz Já· íiirnrn 'cull egas no:l:lo '', da s ionuru1 a, segundo tlescr~ve1·" 11,1 seusc2ntem-
~ , . ., . · .~ ., . t · ·' p:>rn.neo>, dev1u ser um tacmnJ a, um urimem 

maJOr coinpc.Le1Jc1 ,,, n,. mu etia . . ' ' ii b ü inoso . in·~llllado á t>Inbringu ~z; no entre· 
O SR . RoonIGUE> DORIA-l\las, s1 nou vesse 1 tnnt.t\ ~a.bernos que elle era uru hom e m che:o 

!-lllla r espon<.ab ;ltdade propont~· na l , te;1:'u .º 1 Uf\ g randes vir·tudes . ( fia úirenos apart es.) 
rnd1v1duo de cu :llprd a nu. ,.,-y10 .. n,t·J se v. -n:x. sabe (para o Sv . r<ffonso Costa) qu.e 
daria essa. am·ooi ta a consctr>ric:a p11ul1ca'. e:<se na idade media ha via uma lei que deterrn1-
:perigo à. soe e la•fo , tb ver um fa. ,"1 1iora. nant qua quaudo dous indiv iduas eram i~
uvre e di>,empetl a.1 1> . _ , . digi ti:11os como i; utores de o.1m cl'lme. e. nao 
Con~irl •- ro , p u1 s, qu e na:) S3 pr.de dispensar lia-via cm·reza, 0 mais fe io era quf'm 80ffr1a as. 

um a rl.igo q ue tra te t~a respun,abilid·we p:i.r- neu as· en:ret"nto, lia muitos feio; pe1'feita
c ia l,e, cuu,t'guillt" llie ute,"a taxa pena l r , spe- inent~ hone~ tos . 
cti va, propui-?ional. . Nesta q uestã.o de responsabili•lad.e, si nto que· 

Nes :e >0:1t1nn , apr·• :rnnto ~1t11h uma emC' nda 0 prj _\cto da comm i ,são es1uec~s ;;e a.q~e '.'es. 
semelb>tn L~ ª. 11 ma d1spl1s1çw que se eacon_tra q 11e prl1ticam cri:nei no esta..'.o de emon'l.-
no codigo 1 :alia:10: aiwz. 

« Art . ::;:; , O.> que, ao tempo em qne com
mctterom o crime, nõo ti vel'em abo lidas, mas 
notavelmente di111inui.Jas , "· co nscie ncia e a 
livre del e1·mina~·ão de se us acto~,.são re~pon
saveis, sew!o-ilrns applicada a pena rcJu 1,ida 
de um ou de dous te rç s.» 

<<.\. pwa neste caso p.>det·á sei' cumpl'ida e;n 
um lt o3picio pt<nal, uu em cas:i t'.e pt'isão.» 

Parece que esta <lLposição tem b.1st:~nt0 
lagar, e encont1a o apoio de grn n ll' numer o 
de m ed icoo legis tas, C·J lllO L"'gr" nd <l u ~aulle , 
Lazaretti , J-lotet, Ro:1c~ti, Tardieu e outros , 
e tambem d<J pena.tistas hod i e1•no~ , como 
CarrarJ. 1· e~sina, M1 nci ni, que apo 'a m a re
sponsabil:cladtJ parcial , ate mesmo p:11«1 os 
loucos, 110 cas.i de de i ir.o parc '. al, de mouo
mania . 

O SR . E mco CoELID dá um aparte. 

o SR. RODIUGUES DoHIA - E o reconheci
mento de,:sa respon~flbilidade ruit 1g:1d'1 pr.tr a 
os menol'es de ve forçar l!ill • 1 reconheci· 
m enlo pam c.s cas •:> de rnde<tia ou p:.i. tho
logicos. 

E ntre Casper, que quer a rcsponstliil iclacle 
em todos os casos tle mon orn<ini:i, e :\1au
(Lley, que quer a irre;;pcinsa bil dadti com· 
p letét , eu me indino mais parn. o ul limo . 

O StL E1nco CoELIIJ - A tendenci rc do cli
re i Lo penal moderno é p1ra mitign,r toJn, a 
p~nalidade . 

ºO p?oject.o primitivo r1a Commissão presi
diria pelo nol;re Deputado por f'ernam?uco, o 
:o;r . Dr. Jmi.o V;eira, attendeu :t rsfat c1 rcum
sta:1cin, r epl'oduzindo a di8posiçâo do c:) rligo 
de 18 O. e tnmbem do de 1890 . 

Nõ.o p1sso , qualquer que sej~ a eocola 
que se adop'e, equiparar o ci·1me . pra.t1 -
catlo pe lo eiJl'io, qu o procura n. em brtaguez, 
como 1t1 c io dR enco1·ujar-se pa1·a p~ rpe trar o 
act0, cnm o crim e pratica.d> pe lo indi viduo. 
que vo!unta.riamente costuma o nbf'i1ga1'-SP, e 
r;.inda com o clelicto praticadq por quem acci
llonta l!llGnte embriagou se, muitas vezes trans· 
t0rrn11ndo momentos de alegrw., em scenas d~ 
sang ue e de Jôr. 

Acho que estas tres fi g u ras são difürentes, 
e n ão podem sei' pariticadrts. 

O SR. ALFREDO P1NTJ - V. Ex:. n,Jmitte a 
circu msêéWcia a ttenuan te ? 

O SR . r~oomou l!:s Donu - No caso do indi-
vid110 que se embriaga co11stantenll~nte,e ne;;se · 
estado costuma com111ettet' cri-fi es, e da
qu ell e que procur.t a embriaguez par<t p er
petrar o delicto, ne stes casos , q11alquer que . 
seja a cscoh, uão sutisfazem á mintia con
.;ciencia. a irresponsn,bili Jade, ou a atLenua~ào . 
da pcma. 

Sei que, p1ra cer t:ts ernolas, de,;iJ e que a 
consci enciL esteja abo lida , o hvli viduo não 
tem crime ; mas , n o caso verten te, entendo 
que o individuo deve ser n·spons~tvel, seme-
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Jbante o crime ao daquelle que não tendo 
animo de pratical-o, incumbe disso terceira 
pessoa. E' um mandante. 

o SR. ERICO COELHO dá um aparte. 
O SR. RoDRIGUE'l DoRIA - E' um c~so de 

psychiatria; desde que o individuo so ffre uma 
perturbação mental, pw caus:i. do abuso Jo 
alcool, o loga1· delle é o asylo de loucos. 

No caso de intoxicação agúda, nós temos 
diversos estados: desde aquella an.nnção li
geira, ,aquella E>Xdta.ção, em que o individuo 
tem a imaginação mais agúda, o pell:lamento 
mais prompto. a palavra mais facil, cm 
que o alcool animum cum cirpore wlefacit. 
como dizia Platão, até a embriaguez com
pleta, em que o individuo não póde praticar 
acto algum, passanclo pela. pha.se de delirio. 
ás vezes furioso, que é quando o ébrio se 
torna perigoso. 

- Não vrjo razão para que a Commissão te
nha se esquecido daquella d1sp'.l:,ição tios co
diAos de 1830 e de 1890. que julg·o muito 
salutar, e com a qual e3tou perfeitame:ite de 
accôrdo. · 

Eis purque apresento a segu:nte emen·la: 

« Art. As disposições dos n1·ts. 2-1e 2"i não 
comprehf'nder5.o os que comm3tter0m crimes 
em est.ado de embriaguez p: ocurada. pira 
animn l os a sua. perpetração, ou forem acos· 
tumados a com1netr,er crime; nesse (•sta;Ju. » 

«No caso do ar·t. 25. a. pena da te :1t:tGiva 
applicar-se-lia a'ls éb:·ins lrn. !>i1.uae3 ou VJ lun · 
tarios, e a da cumpliciriac'e aos acci ,lP111aes». 

« As 1 enas imposta4 aos ébrios ~erii.o cum· 
pridas em tasas de pri~âo. » 

Em s·'guir:la., Sr. Pre>idenb. no art. 2\ 
diz o pr0jf'cto do. corligo penal: «Tarnbem 
nii.o sii.o rcsp::rnsaveis c im'nalm3nte os me
nores de !J anno;;, contra os quaes não se po· 
derá proceder.» 

A illmtrad t Commiss?io, da qual é digno 
presi"ente meu rlistincto amigo deputa.fio 
pela Bilhia, o Sr. Milton , na sua expo,ição de 
motivos, disoe quri r eluziu de 10 annos, como 
era no projecto primitivo. p?.ra 9 an no:;, a 
idade da il'l'espon:;ab1lidadc doí' menores, 
quan do no entr·(;t.nto havia mitigado sempre 
as penas du citado projecto. 

A Comm i;são estab:• leccu esrn. ta.x:i para 
a pena.lida.do c'o:i menores, segundo diz., 
em virtude do augmento crescente que se 
observa nos crimes por elle.s co mmettidos. 

Sr _ Presidente, do esta.do de emlJ ruteci
mento que r:;e observa nas criançHs, no mo
mento do nasci mento, manifestanr1o instinctos 
apenus rnboçados, à ida•ie do desPnvolvirnento 
comrleto <lo espírito, na maioridade, ba umo. 
escala, tm um Yerdacleiro plano inclinHdo na 
progres3ão desse desenvolvirn('nto.e diz Rossi 
que entre a primeira idade e o.:i 16 annos h::t 

um ponto em que a presumpção da innocen
cia desapparece, e então começam as relações 
dos menores para com o direito penal. 

Qual deve ser essa idade? O codigo teve 
razão de estabelecer nove annos para termi
nar a idarie da irresponsabilidade? 

Já tive, Sr. Presidente, occasião de mani
festar-me a r espeito . em artig.i que publiquei 
na Revista ria Faculdôlde de Direito da Bahia, 
declarando que essa Hade é baixa para nella 
terminar a irres ponsabilidade do menor. 

Para Rossi, em cada caso esp2cial, deve-se 
estabelecer um exame para determinar si a 
criança tinha o dbcernirnento preciso ; quasi 
todos os codigos, porém, lixam essa idade, e 
sPgundo o pena.lista mencionado. levar uma 
creança de \J annos de idade ao ta'11borete dos 
réos é um escandalo, um acto affiictivo, que 
não t ;;rá jámais o assentimento da conscieucia 
publica . 

Muitas vezes con,1emna-sc, não pela inten
cão, mas pelo odio que o acto em si produz. 
Haja vista o caso, citado p 'r Blackstone, de 
terem dous meninos, nm de 9 annos, outrn 
de 10 , praticado um homicíd io. sendo con
dernnado o ult;mo á morte. Pareceu aos 
juize5 qu'" as creanças tinham obrado com 
discern imento, porque. em vez de se escon
derem, e::irondera.m "cadaver. 

Aproposito dest't circumstancia, diz Rossi: 
«Qu:i.nto esta inducção é incerta e JJerigos:-t '? 
Qaern pode1'a affhma.r. c.1m per lei ta convicção 
da cu lp::tlidade do accus·i.do, que as creanças 
th·e•sem prévümente a intenção t.le ernondel' 
o cJda ver? 

<<E' preciso não conf,molir o horror e o 
medo que a acç~,o criminosa inspim a um 
menor, depois de commettel-o, qtrnndo _vê 
deante de seus ol hos o re'lult,1do des~a acça.o, 
colll o conhecimento prévio e distincto da na
tu1·eza e conseq uencia cio acto que vae com· 
metter. l~' educação e não penas que se deve 
dar a esses pequenos seres .» 

A minha observ.1ção não me leva a acreditar 
aue uma creança que tenha apem.s comple· 
t'ado 9 annos possua, em regra, o discerni
mento, que lhe dê a respons,1 bilidade na pra· 
tica do crime. 

o SR. MrLT.m - E>.>a re:'ponsabiLua ie per
feita é q11e uão e~bto. 

o SR. RoDIUGU:K3 Dorn.1,. - O desenvolvi
mento da intelligencia nas creanç.a' depende 
de mui tas circumsta. ncia~. de pen !e da raç·i, 
do clima, de~ educação, c1vil1zação, meio, re-
li gii1o, etc. . 

o SR. ERICO COELHO - Não apoia<J.o; a re
ligião 115.0 infi ue. 

o Sn.. HODRIGUE3 OJRIA - Si para V. Ex. 
a religião irnped.e o progresso, a civilização, 
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}Jorque não póderi influir uo rle3en volvi mento 
da i11telligenci:1 rla crcançt ~ 

Qu>m lo se tratou de cilnfJccionar o coligo 
ita liano. a idade de 9 a nnos completos foi a 
idarle e3b bel:0 cida, e era essa it idade fi x:ada 
no nos30 codigo de 1830 para a terminação 
da irresponsabilidade, e o é no vigente. 

Por occasião de ser e . .;fa q uestiio dis
cutida na Italia, alguns merlicos e jurhitas 
achn.vam e:;sa idade u m pouco e! vada par1t 
os meninos r1o sul, ma:; mui to baixo. para os 
m enores do norte . 

Si na Italiu, que é um paiz m uito pequPno 
em l'P.lavão ao nosso, por ém mai s ci viiizado, a 
id,ide r1e nove:mnos 1oi co11s 1derada ba ixa para 
as re;.; iõrs donorte,qued: rArnos nÓ3e rn re!açào 
a esk. vasto paiz, que vae do PrcJ,tt~ ao Ama. 
zon,,q, no qual a civili ·r ação tem-se limitado a 
uru:t c.:erta füixa a 'J longo do mar. quando :i 
benevnlencia matl(la fi xar a ithcle mais 
elevada '? 

c umpre, porLanto, atteurler ·SB que o co
digo te m de vigor ;i r em todo o Brazil, onde a 
civilizc.r;ão é incipiente, e anuo r aças atrn· 
zadas se teem mi , tura1:lo aos nrnlbores ele
men t.os da na.ci onalida.de , ou ás r ,1ç:is que n o.
viernm 11a Em·op;1, 

Atl10. pois, que n. 1D,x n, esfalple~ ida não é a 
mais razoavf'!. Si quiu· r rnus um exe mp lo d" 
idades mais eleva.rias ;;a ra te i'mo r.la irres pon 
sabilirlade dos menores. podaremos encontf':1l-o 
no ('Odigo a!l emito , q U fl e . ..:t:1bdece a una de 
12 :;,1rno3 feitos pr.ra co m:•çar a imput2,b ili
da<le do.<> mrenor es, dc1 :en:.l:•ndo ninda. essa 
imput,;,bibkde dos l '~ aos rn an uos, da Vfl'i 

:fica;;ão r!P. ter o rnenol' conbecimeuto de sua 
criminaliclade. 

o SR . MILTON-L<~O ó na i\. Ilernanha . 
O SR. RoDRIGu;;;s fiORIA ·- E,famos m·ds 

atr«z•u'.os do que a Allemanha, e lemos de 
l e,g; s lar parn, M:i.tto Gro~~o , para o Rio de Ja
n eiro e para o A1H! Z•mas 

O ili nst"e Dep'.1t:J.do o Sr . . lo1\.o Vi eira havi a 
est.H b' l<?cic\o no pl'O.iecto primitivo a ülade rle 
10 r; nn ' JS comp:er.os, col!lo teemo de ines 
ponsabili 1ad B dos nwnoees, e nifo sc'i po•que. 
no seu sulBt 1tutivo, adapto u a disposi i;ão do 
prC>j ('Cto em di-CUS6âO. 

O SR. MrLTOCf - P•·rque convenceu-se com 
as r:1z.tics que lbe apro·e ntámos . 

o Stt. RODRIGUES flORlA - Além d.os mo
tivo; tle or de m pl1y~io!ogi ca pul'a ment e, ba 
os n10ti vos d.e ordorn cr11u inal. 

Ih poucos <1i n.s li a :i,preciação que o Insti 
tu ro dos Ad 11ogndos do Rio de Janeiro fe z 
s obre esta q uestã.o . 

No ,;eu p•1rece1', o instituto <1 iz que a Com
missiio, procutando sei· a mais benevol;i pas
sivei. mitigou todas as pena,; do <:01li.:.w , en
tret •1 nto não miti gou as penas em relação ás 
creanças. 

O S R . lvlrLTON - A razão esti da1!a n ·i ex
posição clA mo ti vos. A lei é fe ita pa ·a certos 
e determinados paizes e em cei·ta,; épocas . 

o Sa. RODRIGUES DORIA-0 parec»J' d1~ qu e 
em França a criminalidade eutrH as crea., ças 
e gr"nde ; ,el-o-ha tambem no B"az il ? 

A estatistica no Brazil mosr,ra que as cre
a nças teem manifesta tendench p" ra o mal, 
ou para o crime? 

O SR . . JoÃo VrnmA - Nós não temos esta
tística . 

o SR. RODRIG UES D:mu-Podem o~ então 
nos succor1•e r lfaS de outros paizPs . 

Em r elação a ost:t que:;tã;>, ::ir . Pre:;idente, 
póde- se "xaminal' as estatis 'ica-; da ingla
t (wra, onde a crirnin:.tlidade da.; cre:rnç,,s , no 
primeiro qu :nto d r~ste sucu!o, levou o deses
p·31·0 au espírito dos 6$ladist<cs d .q udl:t na,·ão ; 
rnas es~es Cl'illlt·s, se tem oo;e t·va lo. ,ão 
em gei·«l muito poucos nas crea ui,:a::. de menos 
de 12 ltl1 ll OS . 

A .. s im, na.s p risões da Inglaterra vê-se, se
gundo Morri swn, que os menores a baixo de 
12 annos, em relação á total 1d::tde du~ C!'i mi
nosns, tig uram na razão de um ra,ru IOUO; os 
<1.e 12 ;i 15 tt nnus, de :!8 p:1ra 1.000; o~ de 16 
" t~ :21 a,nn os , •'e l61 pa ra 1.000; (e 2 1 n, 30 
a nnos, de 302 para l. 000 . 

Pnrt.ant•1, to lé 12 a rmo.~ a c1'im i. nali1l u.de é 
muito l>aix '·· 

Ex:1111in n ,!J-so a n:i.tureza dos cl"irnes com
mettidos por es:;es 1n<ii101wJ, nota- se que 
ú0 em gei'a ! muito Lve;. co :ao vn.gai. un
thgem. •·te ., e qu•: sãD antes con trav'=! 11 ções . 
E' eessa O<'cnsi:io que o E~tad o , e:n vez de 
levar cotas ere:.tuças ao t :1Lnb Jrete r1"s réos, 
rlevc· es'.a.bele··e1· medid;ts p:·eventi Vê!.S contra 
a crim ;na l1daJe 

A cr'ea nç>t t em te ndencias p;n>;i, o vicio, 
ce,·eus iH v itüon (tecti , como dizia Ho1~a çi o; é 
neste pel'io,Jo t<:mha:n ri ue elia, Cc>mo º' cê1·a, 
se a•noi.d::t ao;; oxem[Jlos e aos d kr.aJfüJS da 
e.!11ca<;ãn, da ins~rncção e do ex:<J lllplo. 
(A prFte· .) 

E' ver'<fallri que a Commis ;;ão diz que a es
cola nãn t em dimluui.lo os Cí' ime:;; rn :1s uão 
é 'ó de in.;tntt:<,::io, é tunbom lle edu 0a,ção 
qu<• a creauç:·i precisa. 

:-.: a Iu :,:fotet•ra, ondu, como di ~se , a crimi
nali 11ad.0 rrns crean1;as a.terf'oriz:tva os e.:it:idis
las "º prindi •Ú> desto seculo, co~n a t.:1 ea<;ão 
de e.,t;1,i:"• leci mentos c;.am · dr>s lt<;f, irm >1.todos 
" ria s eac1i:1t:l intlu :;tr hes-f,ultistriat an•.:'l'i·u
ants Scli.ovls --a crirninalidatle do$ nien res 
t;:m decres•:ido notavelmente. e os mHd icos 
e o~jul'i~tas ohservam econfirmame -te fat.:to ; 
nota-se ainda qne alli, é princ ipalmeme entre 
os menores ele districtos industr1ats, cu.ias 
mães occupada~ nas fa br icas, deixam-nos pri· 
va J.,s do~ cmdados 111c1ternos moralizadores , 
que o crime mais se desenvolve. 
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o SR. MILTON-V. Ex. e3tá confil'mando 
o que eu disse: a questão é de educação. (Ila 
outros apartes. ) 

O SR. RoDRIGÚES DoRIA.-Mas o que se ob· 
serva é que é nestes districtos industriaes. 
em que não se dá á creança a educação da fa
milia, sendo os menores · muita:; v ezes deixa
dos entregu»s à ~i, vagando pelas rua~, e mais 
tarde pelas tabernas e bor1leis, antes de che
garem á prisão, vivendo em commum com 
malfeitores e incorrigi veisq ue ll1es vã» trans
mittindo o gerrnen do crime, é ahi que a 
criminalidade é maior. 

Peço licença p1lra ler, a propoiito,o final de 
um discurso muito importante que fez ha al
guns annos o Sr.Julio Simon, na conferencia 
internacional de Berlim, apresentando o re
media para a presente condição de cousas. Diz 
elle: 

«Peco perdão para concluir minhas obs~r
vações com uma nota .pe~soal, que é talvr·z 
autorizada por um passado inteiramente con
sagrado á defes:\ da causa que nos traz 
aqui. O objecto r1as nossas aspirações tanto é 
material quanto moral. Não é somente no in
teresse physico da raça humana que procu
ramos livrar as creanças. os moços e as mu
lheres do trabalho excessivo; procuramos 
tambem reslituir a mulher ao lar, o menino 
á sua mãe, pois é della somente que são 
aprendir1as aquellas lições de affectos e res
peito que'fazem o~ bons ci<ladãos. De·ejamos 
fazer alto no passo de desmoralização para 
b qual o afrouxamento do laço de familia 
conduz o espírito humano.» 

a irlade em que deve termin:ir a irresponsa
bi lidarl'é do menor. 

Notei ainda: Sr. Presidente, que o projecto 
do codigo descuidou·se de uma classe de in
divíduos que viv1-m no seio da sociedade, 
mas della segre!!'ados até certo ponto : re
firo-me aos surdos-mudos. E~sas creaturas, 
ácerca das quaes não se póde dizer que são 
privados ·'e i11tell1geikia, porque muitas 
vezes são como a pPdra preciosa, occulta no 
seio da mina. á espera do mineiro que a vá 
descobrir e lapidar, não estão em todo o caso 
nas condições das pessoas normaes ou com
muns. 

Elias pódem ter inte1ligencia em estado de 
germen, ou potencial, bastante vigorosa ; 
~ão susceptiveis de uma educação mais 
ou menos completa ; entretanto, a fa:ta 
de um dos sentidos mais interessantes e de
licados pela sua estructurae funcção, qual é 
o ,-entido 1la audição, considerado a porta 
princi pai da intelligencia, o smtino ideal 
por ex~ellencia, e pelo qual o individuo mul
tiplica poderosamente o patrimonio de suas 
idéas, os colloca em situação bem differente e 
desigual, relativamente aos outros inilivi
duo,. 

Privados ainda, por isso mesmo, da lin
zungem fallada, predicado valiosíssimo, que 
distingue o homem do resto dos auimaes, não 
se póde dizer que tenham a mesma responsa
bilidade, e que esta comece ao mesmo tempo 
em que começa. no commum dos homens. 

Estr-anhei, portanto. Sr. Presidente, que a 
Co111missã.o não ile tives'le lemb:·ndo dessas 
cre,1turas, que merecem um tr,,tamento á 

Pois bem, na ausencia da famili'.1 deve o parte em direito penal. Não se pó !e affirrnar 
Estado empregar os mews nece:;_sar10s afim. que P-llas adquiram o discernimento na mesma 
de prevemr a tendenc1a ao. crune que se ida<ie em que se o observa nas creanças per· 
observa entre as creanças. (Apartes.) Por feitas. . 
~~f~a~cho que ª idade de nove annos é O SR. MALAQUIAS GoNç

0

ALVES dá um aparte· 

o menino, como diz Hufehtnd. não é um O SR. RODRIGUES DoRIA-Elle é muitas 
estado normal, é uma serie de e:;forços para vezes um individuo incompleto. 
chegar a tal. UM SR. DEPUTADO-Mas está previsto na 

O SR. MILTON-A malícia suppre a idade. lei. 
o SR. RODRIGUES ÜORIA-lsto no direito 

canonico. 
o SR. ERICO COELHO-Si a creanç:t fôr 

educada em algum semin rrio. póde, por ante· 
cipação, ser criminoso. (Ha diversos apartes.) 

o SR. RODRIGUEi ÜORIA-Pelos moti vos ex
postos,incliuo-m') a augmentar um p rlUCO mais 
a taxa d<t responsabil dade, e não apresento 
uma emenila elovando-a a 12 anno:; porque 
percebo no espírito da Carnara rejJ~gnancia 
para esta elevação. 

Limito-me a apreRentar emenda no sentido 
de restabelecHr a disposição do proje<'to pri
mitivo da (:ommi:;são presi '.ida pelo Sr. Dr. 
João Vieira, elevando a 10 annos completos 

Camara V, IV 

O Sa. RoDRIGUES DoRIA-Não está, porque 
elle não é s mpre um irresponsavel; po1le 
ap1·ender, póde ter intelligenr,ia desen vo 1 vida; 
ma~, apez·,r da instrucção, o s11rdo-mudo não 
póde sei' iirnalado ao individuo perfeito. 

O Sa. ERrco CoELin-Antes <le qualquer 
instl'llcção, cunsic1.ero-o irresponsavel. 

o SR. RODRIGUES ÜORIA-Isto tambem não. 
O SR. ERrco Cm::Luo-Eu consiíl.ero ... 
o SR. RODRIGUES DORIA-0 surdo-mudo 

não especialmente instruido póde ter. pelo 
meio em que vive, um estado de intelligen
ci,l bastante clara . Mas, desde que o surdo
mudo approxima-se ·do idiota ou do imbecil,• 

iõ 
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incide no caso do art. 24, e em outras cír
cumstancias pode:i:á entrar no do a_rt. 25 da 
emenda. Apresento, por consequenma, emen
das elevando a idade em que no surdo-mudo 
tem começo a responsabilidade. 

Assim, digo: 

« Art. Não são imimtaveis: 
l" Os surdos-mudos até a i<lacle de 15 armos. 
2° Os surdos-mudes· maiores ele 15 annos e 

menores de 18, ü obrarem sem discerni
mento. 

Em ambos os casos, os surdos-muck·s serão 
recoibidos a c~sas especiaes de educação até a 
idade de 21 annos. 

Aos surdos-mudos delinquentes, menores 1le 
21 annos, applicar-se-ha a pena de cumpli
cidade.» 

E' portanto a applicação de uma pena mais 
leve a esses individuos que uâo podem ser 
equiparados ás demais pessoas, tanto que em 
alguns codigos elles já teem uma cathegoria 
á parte. 

Vi aqui, com satisfação, no projecto, entre 
as circumstancias attenua.ntes, a i•lade avau
çada,ou a ida•le maior de 70 annos. · 

Já tive occasião de manifestar-me tam
bem sobre esta questiio, dizendo :i,ue desejJ.ria 
vêr no codigo brazileiro a velhice ar1eantada, 
maior de 70 annos; como uma attenuante da 
rcsponsabilidacle. 

Em artigo publicado na R evista da Facul
dade Livre de Direito da Bahh1, escrevi, entre 
outras cousas, o seguinte : 

«A velhice não deve constituir uma escusa 
da criminalidade, mesmo em gráo avançado, 
quando funccionam as faculdades equilibra
damente; no entretanto, não se póde igualar 
o vigor mental, a energia, o poder da von
tade de um homem de mais de 70 annos a 
essas faculdades no adulto de 30 a 60 annos , 
mormente no nosso clima enervante e debili
tador.-

« O que quero, o que desejo, é uma atte
nuação de penas nos crimes commettidos por 
maiores de 70 anno,; . 

«Si se attenuam as penas 1los menores ele 
21 annos, por não terem attingido o desen
volvimento completu, é equitativo attenuar
se tambem as penas daquelles que entram 
no período da decadencia organica.» 

A Commissão, pois, reconheceu o que já, 
ha muitos annos , havia dito Lucrecio: senti
mos que a alma nasce com o corpo, com elle 
cresce e envelhece. 

O SR. MILTON-Diga em latim. 

o Sti. RODRIGUES DoRIA:-POS50 dizer : 

«1'>-aeterea , gigni cum corpore, et una 
«Crescere srntimus, pariterqJ!e sene-scere men·· 

tein. i> 

Como disrn, Sr. Presidente, fiquei sa tis
fei to em ver estabelecida esta attenuante no 
projecto; mas por outro lado senti que a Com
missão não considerasse outra condição como 
attenuante da criminalidarle, condição que 
aliás não passou despercebida á mesma Com
missão, que diz na· sua exposição de mo
ti vos ... 

O Sa. MILTON-Fomos procligos até nas 
attenuantes . 

O SR. RoDRJGUES DoRrA-«Por ahi muito 
facil é de prever que, em relação ao direito 
penal. a Com missão não collocou ·se no ponto 
de vi~ta daqnelles, que consideram a mulher 
um ser infodor . 

A Commissão entende com Alfre·1o Fouillé 
que os dous sexos , em sua diversidade neces
sarict , sao dependentes uni do oiitro, e se valem 
um ao ou.tro. 

Seria collocar mal a questão, pol-a sobre o 
terreno ela incapacidade ou inferioridade das 
mulheres . 

Neste caso, p:i.ra re,ol vel' o problema, seria 
preciso refazer toia historia natural da 
creação, e compreliende-se que, quanto foi 
decidido entre os proiozoarios prehistoncos não 
póde ser annullado por wn acto do parla
mento .» 

Em primeiro Jogar protesto contra a sup
posta inferioridade da mulh.er. 

o SR. ERICO COELHO dá um aparte. (Risos .) 

o SR. RODRIGUES DORIA. - E' contra isto 
fiUe protesto. V. Ex. se colloca no ponto de 
vista de Proudhon, que re>pondia. a uma rn
nhora que o queria convencer da igualdade 
dos sexos, dizendo: - « a prova da inferiori
dade da mulher é a posição da esp::isa no acto 
do matrimonio.» Esta posição de inferiori
dade está longe de realizar-se entre os povos 
civilizados, E: de outro morlo a inferiorid"ade 
da. mulher desappareceria entre os selvagens 
daNova-Caledonia, que procream moi·e canino, 

Entre os dous rnxos não ha supe1·ioridade, 
nem inferioridade, mas tambem não ha igual
d'1.de . 

Elles teem funcções differentes e se com
pletam na natureza. 

Si 03 protozoarim prebistoricos não re
sol verarn a questão, resolveram-na os li eta
zoarios <fue depois deHes vieram. Os pri
meiros, seres de grande simplicidade, for
ma rtos de uma só cellula, t ,!em como caracte
ristica não se reproduzirem sexu'llmente, e se 
multiplkam pela divisão total em duas cel
lulas filhas, de onde a propriedade da immor-
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talidade de g.ue são os unicos a gozarem na 
nat11reza. 

E' nos metozoarios que se observa a ge
tação pela união dos elementos differentes, 
destacados, ou do mesmo prganismo < herma
ph1·odismo), ou de orga.nismos diverso~, esta
belecendo-se assim a dUierenciação e a sepa
ração dos sexos. 

o SR. ERICO COELHO - Acho bom dizer em 
latim daqui por deante . • 

o SR. RODRIGUES DORIA-Na escala zoolo
gica, salvo casos raros, o sexo masculino é 
muito distincto do sexo feminino, chegando a 
differença a tal ponto que animaes rla mesma 
especie parecem de especies differente~. e al
guns assim foram por muito tempo consi
derados. 

Desde que os sexos se separaram, os or
ganismos começaram a se diifer~nciar pbysi
camente. 

Isto é o que nos ensina a sciencia natural. 
No genero humano observa-se o seguinte: 

ante.; da puberdade os indivíduos se parecem 
tanto, que, a não serem os caracteres sexuaes 
primiu'ios, não se distingue o menino da me
nina, si se a presentarem iguaLncl1t ; Yesti
dos. 

Quando a puberdade se approxima, a diffe-
1·ença começa a manifestar.se, e depois que 
esta phase da vida é attingida, estabelece-se 
a distincção perfeita entre o homem e a 
mulher. 

A mulher couserva em grande parte o 
temperamento e as fórmas da creança, a 
pelle fina e macia, pouco provida de pellos, 
a timidez e a ternura. 

o SR. ERICO COELHO dá um aparte. 
o SR. RODRIGUES DORIA.-Não é inferior, 

mas tamhem não é igual. O que se observa é 
o que acabo de expôr"; de maneira que a 
mulher e a creança constituem a magestade 
da belleza e da graç~, no dizer de M1cilelet. 

·Estudando-se physicamente a mulher, a 
dift'erença entre ella e o homem é extraordi
naria. Póde-se dizer, como Mautegazza, que 
se observa em cada osso, em cada rugosidade, 
em cada depressão, a distincção entre o ho
mem e a mulher. 

o SR. ERICO COELHO-Mórmente quando já 
tem adquirido aquelle systema orogravhico 
dos 40 annos. 

o SR. RODRIGUES DORIA.-Essa differença 
tambem se observa perfeitamente em relação 
ás faculdades mentaes. Na mulher, a imagi· 
nação é mais exaltada, os sentime'1tos são 
muito ma.is vivazes, as impressões são mais 
rap idas e fortes, o j uizo é mais instincti vo do 
que refiectido. 

E' este um caracter que todos reconhecem 
na mulher. Daniel Stern (cuja opinião tem 

grande valor, pois é uma mulher de talento• 
a conr1essa d'Aoust) afflrma a maior força 
intellectual do homem, e diz elle que, nas 
suas mais brilhantes manifestações, o genio 
feminino não attingiu os altos cumes do pen
samento, e que a humanidade nã.o <leve 
á mulher nenhuma descoberta assignalarla ou 
invenção util, desviada sempre pelo espírito 
de chimera em tudo, em religião, em amor, 
em política. 

« A mulher, como diz madame Necker de 
Saussure, ou chrga de pleno salto ou não 
chega ; admiraveis pela paciencia quando 
tratam de alliviar os males de outrem, são 
nullas no terreno íntellectual.» 

Comtudo, é tão nobre produzir uma obra 
que respire o genio. quanto possuir um ven
tre fecundo que gerou esse genio. 

As funcções são perfeitamente equivalentes. 
O homem tem a cabeça, a mulher tem o· 
ventre. 

o SR. FERREIRA PIRES-A mulhe1• só vive 
para a especie e o homem para a especie e 
para a vida individual; é a unica inferiori· 
da.de. 

o SR. RODRIGUES DORIA. - A mulher, diz 
ainda Daniel Stern, chega á idéa pela paixão. 
Citam-se diversas mulheres qne na revolução 
franceza passaram de revolucionarias a aris· 
tocratica8 pela paixão, como H.ose Lacombe, 
que apaixonou-se por um preso aristocrata, -
e, sendo presidente ·do club das revoluciona
rias, mudou inteiramente de idéas. 

o SR. MILTON-E vice-versa. 
. o SR. ERICO COELHO - A mulher sempre 

governou o homem em toda a parte; para 
que havemos de estar com superioridades. 

O SR. RODRIGUES DoRIA - Não ha igual
dade ; o que se observ9. na vida da mulher é. 
que ella entra na puberdade através de tor
mentos do corpo e do espírito (estou tal· 
!ando diante de um parteiro dístinctissimo). 
Phenomenos especiaes se repetem 13 vezes 
no anno, collocando a mulher em um estado 
anormal, que na linguagem popular é desig
nado pela expressão-incommodo. Elias mes
mas consideram os catamenios uma doença, 
ou pelo menos urna indisposição. V. Ex. sabe 
perfeitamente disso (dirigindo-se ao Sr. Erico 
Coelho), e conhece tambem as desordens que 
esse ~stado póde causar ao systema nervoso 
rla mulher, considerada já por Hipocrates um 
fóco de enfermidades e de dôres. 

A mulher, depois de casada, apenas an
tevê a doce esperança da maternidade, 
é perturbada nesse prazer pelos incom
modos da gravidez, e depois pelas dôres 
do parto e pelas fadigas do aleitamento. 

E quando perde a fecundidade, V. Ex, 
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sabe os tormentos e inquiet:ições que espe
ram ainda a mulher nessa idaJe. 

O SR. Emco CoELHi- 1IaB lia homrns que 
quando as mulherns engra' ido,m i:eem dor de 
dentes; não é só a rnullvr que rn1l're. 

O Sr{. RoDnIGUl<JR DomA- Por·t.ai:t-1. não se 
pódP absolutamente igimlar a mdl1or 1:º ho 
mel1l. Em confirrnaçào de.,ta prop(Hçao, eu 
poderia citar diversas opiniõe·;; entro outras. 
peço licença para cita,r a de Spencer, que 
diz : 

«O homem e a mul\ler teom. como o c01·po, 
o espírito (lifferente. Entre ol!es <.xistzim 
dífl'erenças phy~ic,ts corr~sponrlentes a. parte 
que tem respeetivarnente 1m con,;e;·va.ção d:is 
raças, e difl'ero11ça~ psychicas corresponde11-
tes ás partes que tonrnrn na. educ;i,çào () na 
protecção dos filhos. Supp r que :1s d1fi'ere11-
ças existentes entre snas act1vidr!.des 11ão 
sejam acompanhadas rle arwlogas differenr;a., 
nas faculclades mentaes, é suppor que não 
haja adaptação especial a fü.r.uldade8 e~pe
ciaes, o que Reria um facto unico e novo em 
toda a natureza.» 

V. Ex. sabe que· im funcção d;t procre 
1

-

çã,o, em que os dous sexos coll<tborarn, a parl;e 
reservada ao ho "em é d8 muito cnl'ta du
ração, e a da mulher se estendo por dila,tallqs 
mezes, desde a gravif1ez até o :deífarr1ento. 
A~ funcções sex1rnes d<>mi118,m todo o org:1-
nismo e a vida 1la mulher, e ontro tn.nto nã.o 
se póde dizer do hornBm. Segundo ílaniel 
Stern, «é preciso acreditar que a d1fforença 
dos sexo,; não seja puramente do domínio d;~ 
physiologia ; a i 1. telligencia e o coraçiio toem 
tambem um sexo'-'· Para escriptor tão com'
petente no assum11to, «as mu!herfs não mq
ditam bastante; pt-nsa.r, para ellas. ó um acci
dente feliz e não um Lcto· pernrnnente. 
Ellas se contentam de entrever suas idéas 
sob a fórma, a mais flnctuante o inrJeci>m. 
Na''a se accusa, na,da se fixo,, na bruma 1\oi
rada de sur1 fantasia.» 

Não se pódo, pois, igualar de modo algum 
o homem á mulhEJr ; não é supecior um a, 
outro, não são iguaes, teem destinos diffo
réntes, que se c·ornpletam tm natureza. 

Por out1•0 fado, <• mulh3r ó muita,; vezes 
mais moral do que o homem, e es~e facto 
póde-se explica1· perfeitamente P'lias condi · 
ções da maternid0,de. 

Dura.nte innurnei>os seculos, a condiçi'ío da 
mulher tem sido criar e educar " prole, e 
isso tem despertado nella gra ude numero de 
sentimentos e inst.inctos desinteressados, que 
vão se transmittindo por herança ; e pos 
suinclo-os em ma.is larga extensã.o do que o 
homem, são p(1r isso muito DlC'nos dispostas 
ou incLna.das á prnt,ica do cl'iarn do que seu 
companheiro na p0regrinação tene,otro. Se-

gunr!o Spencer, as mulheres teern maior res
peito piil'ft cum o poder, maror• syrn_ratllia 
parn, os agentes repress1 vos e um senwnentu 
men11s fode dn. liberdc:1le . . 

A it\ade em q1rn entram na ca.rreh·a do 
cd111e é nrnis e.levad:1, do que no Jwrnem, e 
mais cedo decres"em nellus as ternlern:ias cri
mnwsas. 

o Srr. FEnREIRA. Pnrns-Provocam muitas 
vezes o aborto. 

O SR. E1uco Com.Ho-São a causa de toclos 
os crimes que o homem pratica. 

O SR. [{oDRIGUE~ DORIA-Os crimes m.1is 
f'rnquentemente praticados por m»llrn1·e,;; são 
o de aborto o o de infanticidio; mas m·ss2s 
crimec o lwmern ú, mui tas vezes, tão respon
S.·\'• l qu~IJto a mulher. 

Elia é P"!'Wguicla, seduzida, illurlida com 
pl'ornes~as c"n,;tau r.es; em um momento d.e 
fraqueza, elia succumbe rleante d11 perHískn
cia, da lrn.bilicla.r\P, da rep<11'<1ção promott,ida; 
faz uma antecipação sobrP o ca,,,a. ,,entn, e, 
uma vez a gr·<> videz '1eclarnda, eJla, \ ê rene
g1da a, palavra, e r1esa.pparecer quern tudo 
prometteu ; tem deanre de si o abandono, a 
vergo·,Jw, pm·antc as companheiras. o espemro 
e<;qualido da rniBeria; recone ao aboI"tn, pra
tica" infant1ddio. Ora, o homem tdo rleixa 
tfo ser r~spon~avel tarubem nesse crime. 

O SR. Emco CoELHo-E qual o remedia~ 

o SR. RODRWUES DortIA-l\ão sei. 

o SR. ERICO COELHO-V. Ex. sabe; éa 
pesquiza da paternidade. 

O SR. R<,DRIGUE3 DoRIA-Sení. a pesqníza 
da paten1idarle. 

Os er1mes pratica.dos mais frequentemente 
pola mulher, disse eu, são: o infa.nticidio, o • 
ahort o. e tit1nbern o furto ; raramente os de 
violencia. 

" estatisfra da. criminaiidar1e é muito 
rna;s ftvoravel á mulher duque ao homem. 

« Spgun lo Block, na. F'«1nça., sobr·e 1. 000 
accu~:~clcs lrnviau1 170 mulheres, de JS·~d a 
1850; ISO, de IK51 a 1R6:J; 165, de l8ól a 
1865; lfiü, rle :S'.iô a 1890 » 

« Na Inglaterra a proporção de; mulheres 
crirnino..as é maior : 253 pal'a 1.000 hornen-;. 
.\. Prussia dá um contmgente muito meno1', 
150 pt:·a l .O:JO.» 

«Na Itnlia, em 1875, para 28.813 homens 
conrlemncHlos, existiam nas ca0as do prisã.o 
com tra'·alllo l.Or9 mulh~res. 

Segundo o professor Ziino, netise a.uno a 
1m•p01'! ... 0 de mulheres d.tidas ei·a de 4 º/o 
P'-•ra o numer,1 de homens, e nos carceres 
jucliciarios de 7 "/,,, sendo a cuhiça, a (:011see
vaçào (la honra proprL1. ou de outrem, o 
a1nor illidto os priuc1paes ruotore~ da cnmi
llcüi.dacle feminina.» 
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A proporção na criminalidade das mu
lheres ainda dern f· ri}1 mais um pouco, si se 
torn:•sse em conta os cr•imes em ,que o homem 
tem alguma p1>rte na resvomabilidade. (lla 
um aparte.) 

!) SR. RODRIGUES DORIA-Hei de tratar do 
infünticidio; trago Ulll a emenda que prot.:ura
rei j us r,ificar na occasião oppor1. una. 

A' vista de tudo isso, vê·se que a rnora
lid11cte da mulher é muito maior do qu e a do 
homem. · 

Sei q110 se considrra a m•o,tit.uição como o 
equ ivalente do cri me. na mulher ; mas lia 
alguns annos. quando teve lu gar um 111que 
rito parlamentar 0m França, para e8tudar as 
causas ria prostituição ... 

o SR. ERICO ('OELHo-A prostituição não é 
propriamente um · ~rime. 

o SH. RODRIGUES ÜORIA- . .. a commi~~ão 
de i11quel'ito, de que foi presidente Tueophilo 
Rou~~el, da maior autoridadt:>, e que lhe deu 
o nome, assim resume os r esultados : 

« Uma grande parte na producção tfa 
p1·osr.it1!ição deve.se attribuir ao amor do 
prazn e do luxo, ao dflsgosto pelo. trabalho 
e aos instinctos desclassiticados; a causa que, 
de rJccôrdo com os facr,os citado:.:, p. arece a 
mais poderosa e a mais geral. é a falta deu"' 
lar. a falta de cuidado~ 111 a ternos. » 

«Em Bordeaux. de 600 inscriptas, 98 eran1 
mrnores, 44 parecf'm ter succum bido á sua 
pr·oprio, falta, 54 cresceram ~ob condições do
mPsticits anonnaes, 14 eram orp bãs de pae e 
mãe, sete de um só dos paes, 32 abJ.ndona.tas 
ou pervertidas por seus paes . » 

Ta.mhem o homem é em parte responsavel 
pela prostituição . . 

Sr . Pl'füidente. os antigos, que não tinham 
fau,to ~aher e illustração como os actuaes. 
mas que po,:miam um espíri t o de observa.çiio 
m n ito nmis agudo e penetr. nti> . já c11nside· 
rav m o sexo como cnncl.ii;ão at tennante 'l°'' 
crimes, e os illnstre~ j11ri$t as que me ouvem 
sabem que na lei romana o sexo ero, conside
rado cnmo causa de mitiga.~ão da responsa-
bilidade. · 

A lei Julia estabelecia que : Mitior eni111 
circa eCTs d·bet esse setentia, quas pro infer
ni.itate ... exus núnus austtras esse cen .. ~iv i1nus . 
e Farim1cio, quo V !<:::e conhece, (paro ,, 
:ir. Mil ' o.•), tambem considerava esta conrliçiio 
como a tt<·nuarne: De1·ioia cCTttS l! mini,ei·di 
poe,,am erit ea quae sea:i's fragititatern res
picit. 

Um penalista moderno, Carmignani, diz: 

« E' certo, segund~ as observações (1os 
phy~iolog•stas, que os orgãos da f{eração tf~Pm 
muita intlueric a ,o!ir·e o inlt"ll ecto. Na mulll 'T 
a medullu, espmhal (Zlino corrjge : o sy8tema 

ner~oso encephalo -rachidiano) é mais clebil, 
mais delicado do que no homem, por isso ellas 
teem mais debei:s as forças do espirito e mais 
temos os meios narnraes de adquirir as idéas. 

lsto posro, tambem o rnxo feminiao é uma 
justa causa para que o delicto seja menos 
imputa11 0 ao aµente. » 

O SR. Eiuco CoELHo-A razão não é ~sta . 

o SR. RODRIGUES DORIA-Esta especie de at· 
tenuação da pena já s.e observa praticamente 
na Inglater ra., onde a mulher não soffre as 
mesmas penas de modo t ão rigoroso quanto 
o J111me1n. 

Eis· o que diz Morrison: 
«Os ~entencindos a penas de cinco annos 

ou mais soffrem o que Sfl chama penal servi· 
tude. ·\ ::;i-nteuça é divididu, em tres períodos. 
O primeiro, que é de nove mrzes, é do prisão 
cellnlar (solitary confinement). No segundo 
esradio, permitte·se trabalhar em associação 
cnm os ou tros presos. No terceiro per iodo, o 
:--entenciado é cond icionalmente solto,. Si se 
conduz bem, mostra·se tl'abalhador ( itidits
trious) terá a liberdade no fim de tres quartas 
partes da seu tença. 

Em r elação á mulher, essas disposições são 
modificadas e mitigadas. O is• lamento não é 
com tal'to rigor applicado. Esta póde obter a 
hbel'da··le no tim de dous terços de sua sen
ten~~a . Ha ai nda para ello,s uma classe de 
refugio (refuye class). 

As bem cot11portadas, no fim do primeiro 
period o de prisão !penal servitude), são collo
cadas nessa classe. e nove mezes antes <la 
tla ta em que expiram Ots dous terços da sen
tE>nça, são tiradas •1a p risão e postas em al
guma casn, pa,ra mulh1-res (Home for fe
nwl,:s). onde o E;ita 'o 1-'aga 10 sh. por cada 
inquilina a e lla con fiada (ha duas dessas 
casas: the E lisabeth F1'Y Refuge e the London 
Premmtive "ncl Reformatury Jnstitution) . 

O tempo pas~ado ahi servP de preparo par a 
a reentradt1 dessas infelizes na vida ordi
naria , e não sã.o depois de prolongado periodo 
da prisãJ atiradas de subito ao mundo, onde 
assim entram por pequenos· e imperceptiveis 
tlegráos, habilita11do·as a começar vida nova, 
sob co ndições esperançosas e salutares.» 

De modo que a mulher, antes de ter
minar o cumprimento da pena, vae fazer 
esta especie de habito, pa.ra poder entrar na 
,ociell:i<le, não tendo sah1úo directamente da 
pri são . 

A mulher cum pre apenas dous terços e o 
liomem tres quartos das penns ; ha pois urna 
niitigar;i1.o de p1?na, a que não será estranho 
o r econhecimento dü differença mental. 

O Sn.. MILTON-A massa cinzenta. 
o SR. RODRIGUES DORIA-Sim; já nãci me 

quero referir ao menor peoo do cerebro da. 
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mulher, porém a massa cinzenta é de peso 
especifico menor na mulher do que no 
homem. Em artigo que publiquei na Revista 
da Faculdar/e de Direito da Bahia,tive occasião 
de referir-me ao estudo importante e novo de 
James Chrichton Browne sobre o peso espe
cifico da massa cinzenta cerebral, em que este 
notavel medico verificou que o da mulher 
era !nenor (10 que o do homem, em todos 
os pontos e em todas as circumvoluções do 
cerebro. . 

Medindo ai.nela o r1iametro das arterias ca
rotidas internas e vertebraes conjunctamente, 
chegou á conclusão, que no homem a região 
anterior do cerebro, preposta á vontade, aos 
processos irléo-motores, é mais irrigada ; na 
mulher, é mais vascular a região posterior 
ligada ás funcções sensoriaes. 

A mulher, diz Ziino, ama e sente mais do 
que pensa. 

Conseguintemente á vista das razões ex
postas, é notavel a differença. entre o homem 
e a mulher, e é por isso que se lhes deve 
reconhecer responsabilidades desiguaes. 

Assim, apresento uma emenda cousignando 
este facto (tê) : 

Art. 34. §Pertencer o delinquente ao sexo 
feminino. 

Sr. Presirlente, em relação ao crime 
contra os bons costumes e á ordem na fa
milia o projecto diminue bastante as idades, 
comparado ao codigo vigente. 

Parece-me que não co llocou a mulher de
baixo da protecção da lei, tanto quanto devia 
fazei-o. 

Entendo que devemos elevar essas idades. 
O SR. MILTON-As mulheres de hoje não 

são as de 1830. 
o SR. RODRIGUES DORIA. - As mulheres de 

hoje são,com pouca differença, as mulheres 
daquelle tempo; o coração pulsa impellido 
pelos mesmos sentimentos. Por isso, consi
dero justo elevarmos a idade para o crime 
de defloramento, de 18 para 21, que é a do 
estado civil, qne é a d:.t maioridade. E' uma 
protecção necessaria , que d r;vernos á fragili
dade da mulher contra os a.tragos e as blan
dicias rla seducção. Is to é apenas um acto 
de moralidade. 

O SR. Emco CoELIIo-Politica. (Riso.) 

o SR. RODRIGUES DORIA-Desta sorte, as 
minlins emendas consistem, nes te ponto, na 
elevação das idades, pa;,samlo a de 12 para 15, 
a de 15 para 18 e a de 18 pai a 21. 

No capitulo-Homicidio - leio o seguinte : 

« Art. 293. Matar al1.rnem: 
Pena - prisão com trab<ilho por seis <i 

tlezoito annos . · 

§ 1. 0 A pena será de oito a vinte é quatro 
annos de prisão com trabalho no homicídio: 

I por meio de substancia venenosa. ou qual· 
quer outra, destruidora do organismo. » 

Mais adeante, no § 2° : 

« § 2. 0 A pena será de dez a trinta annos 
de prisão com trabalho no homicídio cornmet
tirlo : 

l sómente pelo impulso de perversidade 
brutal, ou com actos de barbaridade ou se
vicias; 

II por incendio, inundação ou qualquer 
outro dos meios previstos no titulo V deste 
livro; 

III com abuso de confiança, emboscada, 
fraude, surpresa, traição, paga ou esperança 
de recompensa. > 

Não sei porque a Commissão destacou o 
crime de envenenamento dos crimes por in
cendio e inund,1ção, como era no codigo ante
rior e é no vigente, e collocou-o no§ 1°, em 
que as penas são menores, aggravando aliás 
a pena para os crimes em que ha abuso de 
confiança, fraude, etc. 

Não conheço crime de maior fraur1e que o 
crime de ·envenenamento. E' o crime que se 
pratica nas sombras, como diz Carmenin, 
rastejando no lar domestico. amedrontando a 
sociedade e intimidando a consciencia dos 
jurados pela rluvida. 

Muitas vezes attinge em seus preparativos 
a maior numero de pessoas do que as victi
mas escolhidas, revelando em seu autor 
maior perversidade. 

Por estas razões, quasi todas as legislações 
teem estabelecido penalidade maior oara o 
crime de envenenamento. -

Não vejo motivo, pois, para se diminuir a 
pena neste crime, e augmentar-se naqu~lles 
que envolvem fraude e abuso de confiança, 
quanrto o crime de envenenamento está nestas 
condições. 

O SR. MILTON-V. Ex. interpreta mal. 

O SR. RODRIGUES DoRIA - Eu derivo a 
minha interpretação rlo que vejo aqui 
escripto . 

Penso que este crime devia estar collo
cado, como nos codigos de 1830 e de 1890. ao 
lado rios crimes praticados por incendio e 
inundação. 

Mais outra observação me vem ao espirita, 
em relação á redacção do paragrapho que 
diz : 

« Por meio de substancia venenosa ou 
outra destruidora do organismo. » 

Sr. Presidente, o vheno não tlestróe o 
organismo. Eu nflo sei. qual é a substancia 
destruidora do or ganismo comparavel ao 
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veneno. 9uando um v~neno ~orrosivo cheg-ar 1só de ordem jurillica, como rle orrlem medico· 
a dest~uir o corpo,sera preciso o en:rprego de legal. Sn be V. Ex. que no crime de infan-
quant1dades collossaes. ticidill é uma questão de grande interesse a 

O que que1· dizer-destruir? determinação do tempoeque a cr.eança tem 
o SR. IRINEU MACIIAno-Pri var de vid.i. de nascida ; é questão capital determinar si 

a criança respirou ou si nasceu viva, cqui-
0 Su . RonmGuEs Dor:u-Privar de vida vtJ,lenrlo em medici11aleg11l uma coisa a outra, 

não é ~estruir. O organismo nffo fica por isso poi~ é da~ modi ticações que d_eixa 11. respt1·ação 
de~tr~1do. M·i parece quA a Commis~ão quer 1 r:o or;.;-amsmo <

1
0 recemnasc_Hlo 9uo se.:l.eri

re!er1r·se n_e~te caso a suh.3tancias, que, não \ am todc·s os procc~sos de rloc1mas1a ou de _pro
rnndo consideradas como <·enenos, 0 devem va de v1cla.Estecr1me,portanto,tem pesqu1zas, 
ser, cfobaixo do ponto de vista medico-legal.! especiaos, determina indagações particulares, 

Debaixo do ponto de vista puramente me- como por exemplo, o genero da morte. No 
dico, o veneno precisa ser uma substancia caso de in fünticido, são em geral especiaes os 
s~luvel, ou que jissim se torne , e seja ab:;:or- 1 ge11eros de morte . . . 
vida; rna9, sob o ponto de vista merlico-legal Este crime, causa ho11oris, e um de attenua
devemos ac!rnittir como veneno sub8tancia~ ção perfeitamente justificada. Quem estudar 
ql;le, não sendo absorvi veis, pó lem mecani- a ir~·itabilidado, o esta·lo mental da. mulher 
camente pl"'0'1uzir a morte, como, por e:xem- gravida, quem tem o lnbito de assistiJ• ás 
pio, o vidro moido. De maneil'a que pelo mulheres, por occisiii.o 1\0 parto, mesmo em 
meu modo de encarar a questão, ou dO\'~ $er condições norm1es, vê nã.o raro a excitação 
tirada do projecto a cxpr0~são:- «subs!ancias nervosa que este pll.enomeno p1•otluz, che
rlestruir1m·as elo organismo», dizPndo-se sim- gando muitas vezes a um verdadeiro delirio. 
plesmente-,~substancias venenosas».e deixan- Supponham,~s agoro. o caso do parto de 
do·rn ao p()rito a latitude precisa para col· mulh_e1' qu.e tem 11 illf'elicidarl.e de se tornar 
locar as substancias, como o vidro moído na gravida, tora do casamento; que durante 
classe dos venenos mecanicos, e a~sim as 'rie- muito tempo poude dissimular o seu estado, 
nomina o Dr. Souza. Li ma ou então reclioir com cuidados constantes, para não incorrer 
o par"gr-apho do modo \rnrqu B 0 faço ~a na maldição dos paes, no despreso das amigas; 
emenda qu•1 apresento: que por esse facto vê dea.nte de si o aban

donn, a conde:11nação, tt miseria e a fome, 
dominando ª' dôr,,s do trabalho começado 
para nií.o trahir sua falta e infelicida.1.le. 

Art. ;293: 

Supprima-rn o n. 1 do§ 1. 0 

. No n:. II do § 2° di ga-se: f.JOr i :1ccmil io, 
111unrlaçao, subst,ancia venenosa, ou outra 
qualqn er de emprego semelhante, ou pelo~ 
1.neios previ:;tos no titulo V deste livro. 

o Sn. IRINIW MACIIAlJO clá um apartr . 

O Srt. Rcnrnouu;s DoRIA.-lsto é, qn e seja 
propina.do c11mo e o veneno, de misturn com 
cs alirne n~os, com as bebirlas, etc. 

O Sn.. !R: NEU I\IACllAno-Não satisfaz a ex
presé5o. 

O SR. Ror~Ll!GUIJ: :> DmuA-V. Ex . t rr;\, então 
a bondatle de co rrigir. 

N:"\o sei o motivo pot' qne a illustnda Com
mbsão, prP~idida polo distincto DPputaJ.o 
S:·_. Di·. _M1.lton, _s up primiu d;J projecto, o 
c1·1me de rntantw1d10. 

No projecto primitivo, o lllustia•.lo Deput.a•lO 
o ;.' Pc:·na ·n '"lll :.J, s~. Joã'.J V1ei1·a, estabdeceu 
no ca.pitulo sobre homicidio a atknuação 
ra pen a para o, rime pr ,t:cado nos reccm· 
inscidos, qnando esse crime era dcterm1 nadv 
c1u a honori~ . 
. _ h' cert:imente um:l. da~ rn.zõcs pa1·a que o 
lllfant1c_1cuo fi;;ure r~no crnne especial. 

O ct•1me L[,3 inlauticitlio é distincto do 
cri me de homicidio, por diversas razões, não 

Depois do primeiro vagido do rocemnas
cidn, riue dia p:·0cura auafül', a me nte se dos· 
vaira, e na situ :>.ção rlcsc~perada em que se 
encontra a mãe rn tritnsfor1na em uma crimi
no ;:t. 

N;t•i vnj i, pois, razão para. i;o supprimir 
do r.oJigo c•sti1 at tenuaçiio do penas, no ca.so 
de i11 f:u1' .icidio, qunnclo a ::rntora elo c1·i111e é 
a mulher pira o~culta.r a dosltonra pro
pria. 

o S;t. E1uco COELIIO-Niio apoiado. 
O SR. H.oo:uouEs DoruA--Eu direi corno 

Tltu !ié: 

« Oh ! m ulltffes q uc vos tümae3 mães no 
!ll ;}iu dos vu~sos, CC'!'cada. c;os cui -.lad os o do 
•~mm· elo t.n<lns, n;io procureis s:i.ter o vagido, 
que vos Lló. uma :1legria.1ão pro!'undn, quauto 
pa vol' e desvario pód e causar á í n f..~Ii:r, abn n · 
d' •llittla.. E' para ella a maUição, a mh:eria. 
i111pl~c:1 1· el ! E' preci.-o não ouvir esse VP,· 
giclu, ell:i. npplica sua:; mãos sobro a l1occa d:i 
criitnça, cujos grit.os redobram ; é prec so 
11ue se cale; e então a r;1zão se transtorna! » 

E em muitos ca ;os e;ta é a triste hia
tor 'a. 

O questionarfo, ou os quesito3, que so for· 
mulam a. respeiLo do infauticidio , são de OI'· 
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dem especia.l, mi?recendo e~se crime uma 
:âgur;i tum bem especial nú co 'igo. 

Neste pensamento redigi uma. emenda, re
produzindo o que ~e acha no codigo v1geute, 
com . uma. pequena modificação. 

E~ta emen· 1a ~e ach:i concebhla nos se
guintes te1·111os,e ê umt!o:,.'ll. 'a disposição uella 
contido:ii. que :>e y,j no cotlígo austr1aco: 

CAPITULO H 

lXl'A:.il ICllllO 

• Art. ~Iatar l'()C<'mn11>1Cido, ist() é. me-
nino quo D1t,t• reetolit•u us prin11~irc~ cuid:11lvi
JlC!C<':-~r1~ n .-ua eirn;u:•ncm. 

P.:na: prl•l'io com trnll:Ll hv df' (i a 1 S uu Utlil. 

.Art. Si o crun<> for prlltlc:tdu pel:\ m:i~ 
p&n. ettultar a d1·~IM1rn pro1·ri", 

Pen&: prisão l.'{•m tl'llwlho por .e n 12 
n11n011,,. 

Do 1'11.cto, n. mulbcr que m1un a cri1n~. 
depoi11 QUl\ 11mnmcmtQu-... 3C.'ffl'trlou-~. ntio e 
m&ls 11 mul!L.-r 1l1·M'airacla peli1 pb··nnml'DO 
do parto, pela impl'I'~ dn d~('i•: c>Sl&Jn 
é um!l. mulhel" p<'l'\'ONil'l • ..nll•o uma pcnur· 
baç;1o mental que põ<le tn>.zer·lltu "!.é mesmo 
completa irrtt=)l<·D~~bilidado. 

Apl'l·sentar.·1 tamb~m. Sr. Presidenll'. uma. 
emenda. l·m relaçiío ao l1omiciJio r~ultct.n«
de um rerirnPnto ou uffensa. corporal. e qul' 
se veritlcou J>t!IO abandono dos cuida.dos me
dicos n.propriados ao caso. 

ou para a:;:gravar a situação elo réo dci
xantl••·•e o fr1·imf'nto ~em trar.-uni>nto, ou 
porque mais vali; o cur111j•lé1ro insi11uanti> e 
ou!l.vlo fio que o medico. /! m111w vi:z uma. 
la.são corpol'i1L quo curaria focilmeutc sub os 
cuidado~ de pessoa compc;eute e r.om rígu-

. rosa aufüep~io. a c:i.u :i. da. mortl'!. 
Ora, este caso rn1o pride passar des:i perce· 

bido: 

«No paragra:pho unico do twt. 29-1, di
ga-se: 

« Si, porém, a morte for resultndo de urna 
causa. que jã. existia no momento da. lesão, e 
não !oi por esto. a.ggravada; ou sl o olfen
clido dPspresou os meios apropriados e con
ducentes á cura.. impor-se-ha a pena da ten
tativa de homicidio.» 

Ainda, Sr. Presidente, sobre o capitulo das 
lesiJes . pessoaes, apresentarei uma emenda. 
em que modifico esta cxpressiio. mudanio-a 
para 1.tfeit•as pe.~soaes, e ao art. ]", suppri· 
mindo a expres;ão-lesões da mente. 

Eu sei que a expres-ão «n1fens«:< pessoae~», 
ba.<fa.r; te geral. pod~rli. conter o c1·1me r!e in
juria e calumui.a, qm,i outra coisa não. ~ão. 

· Esses crimes, porém, se acham especificadoE. 

e como o termo leslíl) quer dizel' (e»imeiito, 
offcrm• pl1ysica, e ne~te capitulo. a lém destas 
tigu1·:is, q uPro represeut<>r as alt~rações da. 
s:i.ude, ruais ou menos prorundas, caus:.das 
IJL•la olfeusa moral, psychica. corno o medo, o 
tc1·ror. o c11nstmngimL·ntu, jul~o C••mpre!Jen
•ler melhor todus os casos com a dt-nomina· 
çito iu•lícaLlt~. 

O art. !•deste <:apitulo do projectu di;:: 

« lésucs no corpo, na saude ou na ment~. • 

<.)uem tem uma. lo:>iio na. mente, t~m :\ sau-
do perturbada; d~ que a. l'11111.-.;r~o 1k> cerc· 
h1·0 nãu e nornuil, o ln .li\'iillhJ ~~u\ dutinte. 
Pvrt:uitc.. p:u·~.e-111<- q•1e esllt ptLtte-le;.ôes 
1la. lllt"llte -pó.lo H•r ~up1•riluhlo. eum \'11.Uto.• 
;:e:n p:ir:\ n. pl'1'1!i5lfo 1!a Rwmufa. 

~lvdillqu1•i u d1~p--t1.;iies ·º"~:.!"o 3- 110 
art. :!'JU, fii~nJo dl'i'l\PP:•~r a u1oec1:i.ll:ui.
~o aduptll.dn, m:1.11 que mio t1llcpt11L"l11L apro
c111o.;üo do e.o tia c:tso por P.• rtA.• do perito. l'l.ID -

l'itt\'a11<lo, uu ('mt1111to, os f\rndu.inculus ou a 
b.'Ule d11. da~llka~-iio ~u.beh:à·h1 1iclll. illus
trada C.·111m1@Siu>. 

~111 uma ch1b.'!ltlc.,çiio (fo fürimont.t•~. cnm<l 
em qu11.lquer outra. u linbu dhii;ort"s 5ilo 
aNJllc1almente trucnd••ll: 11:1. n:ttUt'<!Z."1 mio !la 
1111.ltcJ:! ou 1111110:> ; 115 racws e os pl.t .. nomeMs 
:e unem iru;c11s1 vclmcute. l:i:11a. ··~pl-cilicação 
completa Sl!rio. fustidiosu. e em ba raçador3. ; 
•letl'rminando os tra\,'us gero.c.-s, dt.1.UO$ ao cri
terio du J.oerito a fü.cullltldc da D.f>reciaçio e o. 
11. \'alia..-iio do cru;o em si. coas1dero melho1• 
eeU!.. g~nera.kial;i.o. 

Do moolv por qu~ re ligi e:<tes p;~raf,W..i.phos, 
corrige-se 1~ collocacão impl'Opria no primeil'O 
t!e ligura~ que encontram seu 101:,•111· justitl
cadu uo :w;;uuLlu, cumo ~t-jam n.:> l<:wcs pene
tr.1.11 t~s da cuixa. c1•;1neana. e das c;w1tindcs 
horaxica. o "b .ouuual. 

São a~sim conoebidas ns minhM r:mendas: 

CAPITULO 1l 

Em vei: de /iJ$ões p~ssoaes, diga-se: offensas 
pes::oaes. • 

Art. Z99. Causar a a.lguem qualquel' lesão 
corpo1·a.l ou perturbação na. s;mde. 

Pena: etc. 

§ 2. 0 Si do facto resulta.r :ilteração perma· 
nente da. saude sem perigo lle vida, enfra· 
queci mento ou restrieção da funcçii o de 
membro 011 orgão. cicatriz no rosto. ou inha
bilitação do serviço por rua.is de ::lO dias. 

PeIJas: etc. 

§ 3. • Si do facto resultar al tera.ção da 
saude com perigo de vida, al1;;naç.ã.o mental, 
mutilação ou destruição de membro ou or-
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gão. ou :perda tow.1 de sua funcção, deformi
dade ou me<.ipacidade ;iel'manerote do ser
vico. 

Penas: etc. 
São est..'Ul. sr. Presidente. as i.>monilas que 

entendi upr•·~(>ntar ao impvrtante e valiv~o 
pro,lecto do C1)1ligo p~nal. as qu:i.e~ procurQi 
dtsalinhDsadanwnle justific;i.r. 

0 SR.. :\[li TOX-JUStifiCOU brililantcmente. 
O SR. RootUGt'ES Oon1A -Niio nutro a pre· 

ten~·i·• 1lcquc seja1n el1tu1 pcrfütw, completas; 
e si tuio fort•m n•·ceitn~ pt·hl C111nura. me ficara 
a cOnli'icçüo do que polcrio.m perturbarnccon· 
tl texturn dt'lictulu. o cu tro.\•1meuto com111i· 
cndo, 11~ Unlm>1 lo!<'Mu•s da 111:11,!l:hll<:il 1\1'1~h1tt'· 
ctura., u mol·'e. <.'mllm. em que tili v11S1ido v 
pro;ecw dP. codli:o po•Dtl. 

Conclll'l, podmdo a V. Ex. ~ mos ltl<'UI •lls
tinaro~ co.lt-i;iatt mu!w det!CUlpi.f l'@IO r.icto 
1le ha\'l!r J>IJr tonto• U!m f'O :i.bu~1dn dl!.lj su:i~ 
preciui;ns. (l(JmJ>lncentl!il e :.,'(-Df'J'Olll.S ntten
~'11. (o\'lfo 01.c.1a1h11. J/11i10 bem, tti;.ilo ~'''·O 
o~úor J 11u•i10 (clieilado.) 

Veem â Mesa. •ilo lida&. apoiadas o eatram 
c1mjun1:1.a11u:nte em d1scu:isilo as ~0u1ute:t 

Elo!ESDAl! 

Ão projecto n. JiG, de 1896 

TlTCl.O lll 

Art. 24. Não t<iio rei;ponmveis criminal
mf'ntE' os que. por qualquer ran~a. o;in tive· 
rem a OOllliel<'DCHI. e ll hvre determinaciio de 
seus s.cto~. no tempo em que delioquil'em. 
o~ menciona os noste artigo. ~e::uudo os 

CD>'OS. ser:lo ree<•lhido~ a um h·•spício peual 
etc. (o mais como no projtcto). 

.A.rt. 25. Qp que, ao tem1,n em que commet
terem o crime, nio tiverem abvli1las.1m1 .. ~ no· 
t.welmento diminuida.s, 11. con~ctencia e n. li· 
vre deterrnitm~·no de seus :icto.s. são 1·e..~pnn
savei~, s.endu·lhes npplícada a. penu. reduzida 
de um ou de dous terços. 

A pena ne~te caso poderá ser cumprida em 
um buspicio penal, ou em caoa. de 1..risão. 

Art. 26. Tambem não são J·e8ponsaveis 
criminalmente : 

I. Os menores de <lez annos completos,. con
tra o~ q uaes não se poderá proceder. 

Na ~eguoda parte do o. 11 diga->e : No 
ca~o cooti-a1·io, >erão recolhidos :i. um estabe
lecimento penal illdusrrial, peh> tempu, ew. 
(o mais corno no projectn}. 

Art. Nilo oão itüputa. 'l"eis : 
l. Os sui-rlos-mudos até a irlade d<'! 15 anno~. 
ll. Os surdos-muilos m:1i11re~ de 15 e n.e· 

nores t.le !ti si obrarem sem discerJ.J.imento. 
C:'!.m~r:i. Y; 1"\' 

Em ambos os casos, os surdos-mudos serão 
recullurfos a casas especiaes de educação até 
a idade de Zl. 

Ill. AOS surdos-mudos delinquentes me
nores de 21 anno.i a.pplical'·se-hu. a. pena. da 
cumplicidade. 

Art. Asdispo:;içcies dos o.rts. 24 e ~5 ni'io 
comprellct.uierúoos que commetterem crimes 
e1n est:11'0 de embrisgu~z procurada para 
:unmul·•·s ú. sua. p.,rpetta.i;iio, ou torem acos
tumado,. a commetter cr!mt-ll nesse estado. 

,\n. No~' do ar~. ~.a. peni• d& tenta
tiva apphcar·Ht··lu~ &.O-'! Qbr1os b:i.bituaes ou 
votuot:mos, o n d& cumplic1t1M.o a.os ebrios 
11cd11rntars. 

A:.c peu11.:1 imposta.~ aos cbrios serúo cumprl
da.:i ~m Cll 5:1.l> !la [lritil.o. 

Tll"CLO IV 

Mt. 3L 
S Portt:ncer o del!11q11onto BO suo teminino. 

nTULO TU 

Art. m. 
§ l". 11. IU. Em vez do dou, - digo.·so: -

quinze. 
N. IV. Em vez •lequinze. -di1,~ :-dez

oito. 
Art. 2iG. Em vez de dezoito auno$,-dign· 

se: - de rueno1· id&de. 

TtTCLO YUl 

Capitll&o I 

Art. 293. 
Sllpprima-se o o. l do§ 1~. 
~o n. li do§ 2", - diga-se: - por incen

d!u. ínun1tar;ã.o. ~ubstaocia venenosa. ou ou
tra qualquer de tmpre~o semelhante. ou 
pelos maws previstos no titulo V de:;te livro. 

:So par~mplro unicCJ do art. 294 diga-se: 
Si. p1.1rérn. a morte for o relõultado de uma. 

cn u~a qu .. já existia no momento do. lesão e 
não foi pol' esta a.~gravada., ou si o otrendido 
d!:!spresuu o:; m~íos aprvpria.dos e conducen
t~s a cura, impor·se-ha· a pena. da tentMiv& 
de homicidio. 

Capilulo II 

Jnfan ticidio 

Art. Matar receru.-nascido. isto é, me-
nino que não r€cebeu os primeiros cuidados 
neces~arios ú sua existencia. 

Pena: prisão com trabalho por 6 a 18 
annos. 

A1·t. Si o crime foi praticado pela mãe 
pi1m occultar a deshonra. propría. 

Pena: prisãu com trabalho por 4 a 12 annos. 
Ill 
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------------------.-
C"pitulo II DECL:\R.~çüt:s 

E1n vez ele - Lesões pessoaes - diga-se: Declaro que. ~i estivrs..;;e· prc~en te á sessão 
O.trensas pe:~soa.es. de ho:item. teri;\ voto1tlo contr:\ a cmendn. 

Art. 209 .. C:•U$.'1.r n. a.lr;ucm qualquer lesão Sltppressi.,.a. du. t.eg:\Çilo junto(~ S11.nt:i. Sé. 
corrot'ill;·ou pet·turba~o na saude. S:d& olas ~('i;:;;i'iE'>, ;: de 11.gc!ttú 1fo IS9i.-

Pena : etc. 1 Tclfo~ tf~ :l!c».-:M • 
§ 2." Si. ..ie fn.cto resultar t\ltcraç;io pE'l'm:i.· • 

ll~lltc d:i. SllUde ttt;m ycri::o. ilc \"J•fa. cnrr~quc- Em Yirlu,h• •lti kl' tl\lt:lclo hnnt~m ;i. ~e.·~ií(), 
c1men~ ou. r's~r1ct~10 dr\ 1Uttl!;:11L~ d<' 1'.1".mb!'O p 1r 111oth·o 1lc m0Ju.•ti;1. ,•, cln r·,, qm•. :!õi esLi. 
ou ori,rno. c1catr1z _m~ ~to •. ~•u rnhab1ht.1~i!J v1·~~· p:-r, .. enh•. \'vt:iri;i. coutr:L :i. e111c11ri:i do 
do ;ier,·1\-0 por mau; do .mdu\s. ~r .. Jirrnt.:1,1., F.ri''O Cnclh•'. c1111.1 man •11.,·n. 

l:('!-:1s: etc. • s:1ppriruír t• l'l:l!I ;1.i l'ét1'3.:S cvm a Lt-;;•1\·ào 
~ .>.ª St d<! . (:teto nsnll:t: nl~l'll\'.•O J:t 'Juntn a :':1ma ~. 

~ude ó>ID pel'l!;\I rio \•1.la. ahcnaçao lll•mt.:~I. 
mutilnç;l~ vu d<.'1:1trui~·iio 1!e mt·mbr.> ou ~:li:\ •lns s~·ics. 7 Je og•>~liil 1\~ l:s9i .-
or,.'50. 011 1iarilll 101111 •lc i;u:i. l1111co,•iio. clll!fol'· r·~,fr~ ('/u;1·11.01.t. 
midade ou illC.'ll1Acicl:iJc p<.-:•1n:1ne11tu cio M.'r• 
YIÇO. 11et:::1ro que, 14i t·.ilh'<'Sll(> PN#<'11h ú ~io 

dn ht1til1•tn. VOll\l'i:\ 1\ (1W••l' d:\ \.'<ll~r\'ll.·;:io •IA 
de n.gOllto di! 1.1'1-~-iio junto li ~llt;t ~. 

Po!n.'\5: etc. 
s. R. - Snh das sc,;,1toe~. 

J S!Ji.- l:~fri:111t.~ JJu,.ia. :-':\li\ •l:•M "''~~•~ ' s, 7 •lc n::<>~tz• cio 1~7 .
lu·llull' T ur f(r • 

Fiea. & dlscull.'-:tO adltidn. f1el& hora. 
1>4sm->e :\ ltóra de~tim1·la :io oxpc-Jicu~. 

O ~r. Aclnlhorto Guim:\rã.-.. 
(~1n:i'lulo •le J• .<"1'Ctario) pr0<:o•lo ;~ !ci tur;i. 
do seguinte 

EXPEDlF.NTE 

Otlidos : 
Do Sr. l" l'Ocrot.srio olo Scna.Jo. tle $ ,1n 

corrente. communicando quo o Senaolo nii.ú 
pútle •lar o :;cn ;i.ssentimento :i. proposi~:ão 
cle.~ta cama!'~. autoi·izn.nJo o :::-ornruo •~ con
ce<ler um anno de licen1;a. c1.11ri ot«fon:.do ao 
secret.-irio elo Tribun:i.L tle Contas '.IT:i.noel 
Augu<>to Galvão.- lnteiracla. 

Do mesmo senhor e do igual d:tt.'I.. tr:i,ns· 
mittindo a esta. Ca.mara. o proieeto do Sc:undo 
que autoriza. o Poder Execuiirn a contractar 
a. execncã.o de um busto em bronze do fülle
ciào almiranta .Joaquim :.farques Lisbóa., para 
ser colloca.do na. praça. prirrcipal do At'.<eoat 
de Marinha.. bem como ;~ ma.nda.1• repro·luzir 
.lithogra.phica ou photograpllicamente a efli~1e 
d9 mesmo. ;i.lmirante, pat·a ser cal!oc:ula n:.1 
praçn. nobre elos na:>ios de g-uerr11. naciona.e1. 
-A' Commissão <le Or~:amcnio. 

O . Sr; · Rodolpho P:tixão -
Sr . Presidente. est1tndo muito a.deantatla. a 
hora., desi::;toda pa.lav~8., pedindo a. V. Ex. 
que . me considere inscl'ipto JJ<tr;L nt1::ir no 
expediente da. pro xi ma sessão. 

' ··' \'em :i. ·Mesa. as segui.ntes 

O ~... 1•rtf'Mid1•nt•- E'tr\.O(io a.-lc
nnrad:i. n. h"l'IL e não h:.w•n•lo m,rl:\ rn:iiie 11 
tt-at.'l.r. cl1•11ii,:110 fU\r:I. ~··i:un•I:~ · íeir". 9 •\o cor· 
rente, n. ~~i;uintc vnlcu1 do d i·I : 

Yotno;-ao J:is te;;uintes malcritl! : 
Do pnrecer n. 82. ,Je l~i7, r(.\ConhcceoJo 

Ooputnc\o pelo E.c;t.n1lo do Rio Or~m\" do ~orte 
o sr. Eto:r Cs.strici:rno de souza. : 

Do pra:~ eeto n. 46. ilP- 18117. e• mAn<ia. do 
~nado ílll projl'cto n. I~ B. de 1896. cla 
Cnmarn dos D1>pui.11th•S, que cor·cccfo :\''5 
atumno3 tio cur~· ' supa1·ioi-t11L~ Faculdades .le 
Direi to, m:. trieull11\ns :i.ni~ d:i lei n. 314. do 
3ll de 011tubro do l~J.1 . o ,::oso d:u1 rcgali:i,; d:i 
t,·g-isln.(·ã.o rlntcrior (díscu~~i~•l 111dc:;i.); 

Do p1·ojecto il. 4'!, tlc 1 Sn. cmen1l11. do 
Sena·lo ao projeeto a . 33 e .. ~o !8!X), da 
eanu1.1-a elos Deput:i.tlos. que recnnhecc, como 
d(I Cl\mcter offlcial. os exainPS vel'ificados no 
Lycêu de A~1·o:iomia e Veterinnri:i. de Pelo
tas, na. Ac,i·lemh r'c Co1umercio de Ju iz tio 
Fvr':l. e uos estabetccitn<"ntos congcnercs dos 
demais E..; t;1dos (rfi>·cussão unil".t ) ; 

Do projecto n. 24, tio 1807, autoriz::intlo o 
Poder .Executi'>i:> " concedct· · ao sub-dit·ector 
da iocomoçào <la E,tra.<la. r!c F el'l'O Céntral do 
Brazil. eogenheiro Edutmlo Cl:rndio d:i. S1ll·:i.. 
se•s mezes de l!cenc,::L, sem '·cncimento5, p11rà. 
tr.i.ta.r de sua sa.uJo a contar de 9 de maiv do 
corrente anno (i:li;;cussão unic.i. ) ; . 

Do pro;ecto n ~ 43, de !S'>i, autorizand,) o 
Go\"'el'tlo n. c:mceder 1L Candido GuPdes ctlil.· · 
gd.S, coo ferente dn. Alfandega da. Baltirt, proro
ga<;J.o o.ln. licença em cujo go.so se :i.eha. po1• 
um anno e coin ordenado. afim de tratar <le 
~-ua ~ude onde lhe convier (1\iscussii.o unica) ; 
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· Coittinuncíio da ~· d iscus~ão elo project.o ·1 ÕÍ" SESSÃO E~t !) DE AGOSTO DE 189i · 
n. 54. Je 1 .~sn, orÇ<~ildo as despez:is do Minis- · 
terio da. Fazenda para o exercio rle l8Q8; P1·esidencin. cios Sl"s •. Artlrnr Ri'os (prcsident~) 

3" di11cuFsiio ilo projecto n. 32 B. de l8~7, · e J1<lío d.: Mcllc (fº s~ci·<Jtatio) 
redaeçã.o pa.ro. 3" 11iscus:;ii.o do l>ro.)ecto n. :~2. 
do corrente aono, que. ftm as forças de terra, Ao meio-dia procede·so :i. cbamo.d3, :i. qual 
p:1.ra o exercicio rle 1898 ; ri>.spon~em os Srs. Arll1Ur Rio~, Juli~_de 

2• 1liscussiio do pr~jeeto n . 50. <le l~V7. Mello. c:irlos 1le Nol'aes. Alvar~s Rubmo, 
nutoriz:toilo o Guvetno a l\brir no ~liniist•·rao Silva Mnriz. carlOeJ )[11rcellino. Amorim Fi
d:\ Jui:t ic:a e NegociOI! roterio~ o credito •!e :meira, Tht'1.ltonio do Rritto.serxedello Corroa, 
!lO:~. supplelhent:lt' â \"crl.e.-Oilli:•mcins l\o·srigues For!lllncles. Eoluo.t'do do Bcrr6do, 
pollci:Js- o. 14 do art. 2· •la lei n. ·t.?O. llcml'iqu~ V111l:vl:mt<1. Rezorrll Fonteoolle. 
de 10 de .Jet.embro do lb'OO : Ma.riullo do Andl'3do, Fre<lerico Bul'Jl~S. AU-

2• dl~cu-slio do project.o n . 4\>, de l8'J7, 1tmto Se\·ero. T:n'lLres ·le Lyra. io'ran<:i~ 
a.uwrimndo o Governo 3. :i.brir •o :.Unlt1t.1~rio '.;urgel. J~ PeN>)fr1no, Toixoim Jc SI\. Af• 
da Ju~tte:' ~ ~cgi.ici~ l:itcrlorc.<1 o ~rodit.O 1lc fdn>O Cot'lta. PeN"lrn de Lyr;1, ltocb:L Cl\viLl· 
202:~1 l!l~~uppll!m"ntllr n. Tllria21 v11rh:l.<1 do Cl\ntl. Oerulnl1tno Rr<1zll. Fellsbl!llo Freire, 
n.rt. 2• d:i. lei n. -&2'J de 10 do dciombro 1le R0<tri10JêA o .. riii., Sei4br;1, Francisco Sodni, 
11''00 : F.:11~1110 Tourinho. ?otílton. Adalbul'to üul· 

!• dlg.iu,Fin •'o pro~to n . .Ci. de IM!li. 1J1arii"1!. R01lrig1iC11 Lima, Par;anboa Monto
provlilenciando JOl1ro í) preontblmento cb! Rf1(to. !Ji!rwlln d•~. OICllt Godoy, A.ugnato 
d&l'Cll' •"lClt1tcnte1 na íurça nA\'lll : ,fo \'ar.t! .. n~llO!I. Raul lbrrvso. Ft<llppu Car· 
Contlll~O da. 3• dit!eUtll:ia cio proJl'-!l.a d<JM. flolls:i.rlo de SOUT.a, ~Ih> P~nha, Silva 

n. lii3, de 1800. retbrmanJo o C4ilil0 l'4'n11I : Cilatro. ~tayriak. c..r~'albo Mourão. lhlo-
2• di1'1:11,1Qio do prujecto n . 14.~. do I~. ronso A.lvlm. luiz Dc~I. Gon('&JT~ Rnm•'ll, 

aut.oriita1ldO o r.o\·<irno a reor~a,.ar dlvcr- rranch:co \'cil ..... , Alvaro Botellto, Leúnel 
"~ t'Stll>ele<-hncntr>11 milita~ rl'-l C'.'Rsloo, com r·ilho tt<11\.olph11 Abreu. Tolles de Monc:roi:. 
\"Oto ~ni 11ep irado do Sr. TbomtlZ C.wakantl; Thei)mnio de Magalbi&es, . Nogut'ir& Junior • 

.... dlacmg;io do proj('cto n. 75, ilo 189.1, ~ranoel Ful~ncio, Lrmlolpho ca1o~no, Olegn-
dli'pan1lo suhre coosenp<;ií.o militar : rio Maciel, Luiz PIM:qucr, 1;ranuil~1ro Gu\mo.· 

I • •liscu~io rlo prt'jecto n. :!7 A. ilo 1807. rii.es Bueoo de Andrad&, Fernando P1·6\ltes, 
decla~ndo isentlls do contri!mir com um ,uo. C-O!IB~io de Freit.s. Alt'redo mu~. Paulino 
de ~Mo. mon~lrnente~ para o A:<rlo de Carlos Francisco Glioct•io. Arthur Di~deri· 
Jnvalid0$. as prnças do b:1.b\lbi o de inCU1t:1rm. ck>f.n,' R0<!olpbo Miranda. Ovidio Abrs.u~. 
1le ma.rinlll\ .. cio corpo de offlc::\e!I tn:lrinheiros Alves de C:istro. Bra.zilio d:i. Luz. Paula Ra-
11 •lo de marinhoiros nacionnes; mos. Frn.nei$cô Tolentino. Ma.rçal Escob&l', 

1• di:•MJ5."'.io •lo projeeio n. 63. 1!0 IWs, l'ô$Sidonio d:i. cunba. Pinto d& Rocha. Ves· 
JlP.rinittlndn que os alumnos d:~ F.scola Poty· pAsinno do Albiuiuorqu~. 1-'.Y Crespo, CGmpo.;; 
t.-•l' hnie.\. que se matricularam de nccvrtlc:> cartier e ca.qsiano do Nascuuento. 
com :is exiicenci~ prepa.ratorins do r~uta
m!lnto 1le 1Si4.conc"1am osre$pectivoscursos 
p!!IO dito regulamei. o ; 

Discussão uoiC'l. Jo projecto ~· 157. de 
1897, autorizando o Poder Executivo a con
ceder um anno de Jicen~ com ordenado a. 
Jl>sé Jonquim ite Negreir~ ~yão Loba~. 
chefo do secçih da. Secretar1:1. dn I nd ustrui., 
Vi:lc;ão e Obras Publicas, para. trnta.r de sua 
saude onde lhe convier. 

Levnnta.-so n. ses$ã.O ás 5 horns e 30 mi· 
nuto.s 11:~ ta.ruo. 

Ab:-e-sc a sessiio. 
E' lida, e som debate approva.da. a acta da. 

sessão antecedente. 

OR.DE~C DO DIA. 

o Sr. Pret11ident.e-Niio ~a'Ç'endo 
nin•fa. numero legal para. se proceder as vota
ções das matarias encerradM, passa.:se á ma.
teria em di,;cu~sii.o. . · 

E' annunciada· a continuação da 2• .dis- . 
cussüo do projecto n. 54, de 1897, llxando 
as <lespezas do Ministerio da. Fazenda. p:ira o 
exet'cicío de 1898. 

· o Sr. Neiva i::omeça.agradecendo aos 
seus collegas o poder p~osegu~1· h~je nas ·· 

. considerai;ões que t razia feitas na sessao ante· 
·· rior,"attribuindo esn bimevolenci~ nnt.es à 

justiça 1las causas_que detende,identtftel1nd():S~ 
COlll OS modestos., cicladãOS de. que .se .Ol'g'!l· . 
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1 ha de ser dire~to repi·esenta'nt e, e o q_ ue ~o 
merí.to proprio. 

Vem prott:sta.t· c<>lltra. o golpe desferido P•~la 
Commí~$ão de Orçamento u:i. :\lf>rnd1•ga. rln. 
"Ra.hia. .. golpe ('S~e que se vn.i retl~ctir em 
pobres tr:l.balhad• res. q11e ficaram :i. min.ri·a 
pa.ra que no extl'll.orJinarío orçi<me010 •ht 
Fazea.1a. se r .. ~a uma eeciuomi:i. d1i 17:·1tl().;rn~I! 
Lembr:• que 1< Alftl.11de;.rn da Btthi.1 é eou .. 
prehe11dlda. dent.r(I as •1e l • c13S..~. entrl't.i.ntu 
tem menos trnbal11udo1'1'~ qu(, i\S de S.'Ultllll. 
'Pernambuco. Pnrn. e Riu Gr:i.n,fe do ~ui~ 
essa. ivjustiç:i. ó t11.nto m.U:S cl•mo:'l>Slt q1uu11.11 

_é C''l'W que e e-~ Alr;in~•·j.'lll& 11uc mall'i rottrlr, 
depois d.a d~ "~toll. •~ J\l'óVou o• ·1'1ulvr eom 
daaOd eit.'1.tl!it.lco• que lou a C:Ltnar:~. Con· 
teua•ll'' l"eCllnbecldo n C:1.it•&r1. 111.•ll\S m:1n!r1~1'· 
taçl!led d .. -·bo1\li~de c..iiu que o tem eh•ntMo. 
mórmento quando rt.'<"(lnbeec iiu•• ll!iO <ifown 
.,... beno"Vnlo11e1a. ~ it· Uil mero.:imcnl9o' 

Na optn!M do iilmltl't! relut.i 0rdu Ort,'l.IDCDIO 
da l-"11.ZenJn.. a- quem multo Pl't$'- e~tl'll111. 118 
4'QDSid11r11~ 1111e ;1d IU7..110rqwa.11to dit S. EL 
qU& n.s dl.'ll_pezas dCdlle or.;amento Nio por nntu· 
-~Z& irreducti\'C!i~. ou pt'h> llll'UOS mtllL'\."' 
escapam A qu~lquer tonl.>t~iv" d•l ~u~. 
.Euceo<le qUt1 • retluc~1i.o Pr'OJKilSC:I. DILS C •Jlll.t&• 
zí:ls ~da. Alfll.1\dega tia. B3.hi& · não pód~ 11cr 
acce!t.a., p;>rque ~ serviç., in•letimlza bem o 
E.ifado d& d~speZ& que ÍU. e Uio 1-'AO f;o;:;~·r 
eeono111i1L Cl)[D 11. dezorgar11s.1cão dos llf:rvtco~. 
dil-u ta1nh!!in o nobre rela.t.o:-. · 

Com as propria~ pa.la.vras do mustre r&lll
tor.·o orador mostra a injustica d11~ redu~ 
propost:ul em obras q 11e \"iio ficar parat~·z··c!llS 
nas AlfRnd~~ eoru. gni.ves prejuír.11~ pa.ro. o 
commercio. e. portanto. p:tra o povo. 

O or&<1or mostra ã. Carn11.ra. que em estado 
comµara.tivo d;1s rend~ d(l.S Atfand .. g-as e cles
pezas. conelue-se q 11e a da B:i.h1a. e · •!a.s que 
m;1is l'endem e -d11s que menos 1füpendem. 
Mostre. em sua generalidade qu:ie.~ as ver
bas que podf-m oppor cl>rto~ sem pri>juizo 
publico, nomeadamente os labora.torios o.nne
.xos ás .1.lfa.n,!eg8s. Diz que a. DeJ ... g1ci1L Fis

- cal na_ Babia. nã.o comp •rtA <liminuiçã.o do 
_·-pes-soa.l,que jã. e insuffic1ente e com a. opinião 
do prop rio M1nbtro sustema. o principio, que 

'cjá. o. anno pa.ssado sustentava, de ampliar-se 
_iúspherAc .<la acção dos Deteg-ados Fhcae•. __ 
~; ~· ··eoa:i ' diversos e logioos ·argumentos aco_n-

pede uma verba. pa.r:i. tal fim, visto como os 
in:1cbinismos e o e1ht!cio exigem wpo.ros .. ur" . 
gt'ntcs o ina.'.liu.Ycb. e os ligeiros ·que a!li se 
11zera.m foram in:;utflcit:ntes. . 

A.· u1n :ip:i.rto do ::>r. Re-zerl'il Füntenell& 
r~P' n·le quP., cada. um que ~P a~forco em 
prol do s·u E~tn.•IO, entretanto lembra qull 
Jo .~u \'Otl).dep...n·'l'U u. verba \!úRCedld:i. p!!.ru. 
11. l·~"tr:lila de ~·erro do Celt!'ó... 

Pr<lo'ei:uin •• o na.s 111esin° s con:1i1J1:rao;i'.iell, diz 
que :1. 1-rducçiio de .,.,.rb:\S jlll.ra. a Alf.,ndt.ijj& 
.1" Rio l1h Jo•ol".!':Lntu servicO• e prejurh~ o 
publ ieo. t.JCe:1.,io1111.udu w.I v.-z. a. par11.ly1.11.Çiio 
1lrll' ubrM " i:r:i.ml• s d1·:!3.."t.1 es. 

MOllll'll, com d!ldll.'i ~uit1i;ti00ti. l11/: 0rm:i.1,.w!i 
c)IQdne• que us cro 'ito,. c•x t1»1·0~.;:lmtmtaot1 
'IJIJ.IQrt:i.r.a.ui c111 ma.!~ Ja 51•.000;00i)$; a de
mon~tril qu"' l!!lt<i~ •l•-tll)dll• po'lem dciJ:l\I" da 
onierar u luturo n• ç:\mt>nto: l .. , dOllOte quo 
f~> 11e et?cctUliftlU ~ extr40rJiWU"l~; 
:?-• .-fClll!c qu., 114o !Jouv(!r jlt'll.111t•ic rctlmda~ 
d•lr' Mpo·l l.O!I, o der;.! e que não !le t'l'iclnd1reru 
cuni.'l'llt!tõ". meot hu1te in<ll'inr1 izac:G ·~. 

1-":l.z sentir ')Un o•m o MJrvloo de c1ol~nlQiio. 
qué 110 owt.anto uitu 11.prO\"l'ÍUI. ao nurt.to, des- _ 
pond~u-s.i ce?'Cll. d6 11ove mil contCld; llOl"CO de 
aoull mil com o~ exercido~ .!lwlOli, e •1uc muil.ls 
dl'11pei.u l'l.'l.li1.a.t:11 rio· oxercic10 col'rente. 
uii.o. o !'Or-lo p11or .• o a.uno. 

Peole que o Goverao attenda aos p_.,bres · 
runcc1om1.rios ext.1 netos e ntld idos. que nq •li 
iO a.eh•• m. foogo dl' suas l'amilij\S. pill>..;nndo 
pri vaçõc11 horrorosas. reduzidos á. penuria. 

Imn:i. porque ~~J:tm attend1das a.~ justas 
recl~ml\çües que surgem de todos os lado~ no 
se atido ole mdhol'"llr iie :i cond1t;li.o rios em
pre::;:idus da. Gaix:i. Eccmomic;i>, 1:ujo tra.b:i.Iho 
~a.be, ji s~ ILCh" prom pto. 

O orador e:;te11úe-~e em eousillemcüe,,:, che· 
;:ando ató n C')Dtrapôr obj~e<,'<ies a.o moclo 
por que e"t;i. sendo cohrn.do o impo~to do con· 
sum•>. ~obretudo do fumo o das beliid11s 
al~0olica.s. 

E' n c:\USll ,fos operarias e dos opprimidos 
que o orador prooum derer::<l •l', e cujo,; in
teresses Mseja acantela.r, !1.!:Uardando se- para 
melhor cumprir o seu rle$idéralttm na discus
sio do.orçamento da receita. 

Teme que os vexames .deem togar a que 
as fabrkas ~E'jam fecha.d.<1s; . e ai:receia-~e de 
que os ,operit.tios ,sejarn prf'jUdieu1tos~ urgindo 
;tttenrler a que se dc~ve e111tn.r ~ sceoas de 
que teem s\1lo theatl'o a Hesps.nha,Sa.ntingo e -
ou •ros logares~ onr'e o tr11.balt10 :-fa.lt<L aos 
operiú-ins. (Milito bém; ni.ttiWbein; .o 'dràdcr l 
muito cumpl"imentada.) 

sélha â -Gamara qu~ aceeite a sua opinião. 
··• Pede ao nobre refator da Com:nis~ii.o urna 

~e.;plic:aç:lo · relati~ ao. n. 26. fato ó, a re· 
s[..'eito , 9a. redueçao a·_2oo:oovs. da.·. _verba 
"--Obras - IJara a. qual pe,-lii'a· o Governo 

' -400:000.s;•augmentando-se de 50 º/o ·a. verba 
-i>a.ra ··.a. · COJl;Strucçtto -da Alfündega. de Para- Compare~em mais os Srs. Silverio Nery, 
· riagua.,·· _ ·. . - -· -· .Albuqnel'qua Serejo, Pe•iro Ct.ermont, AU· 
- :"~menta qu~_n~g P9S~'.l e:;te e.o.no ser- a.pro. Lgosto Mon:en~g··o .. Matta. Ba.edlar. Urba_no 
ve1tad(';O saldo existente.da "erba .de e.oo,oooi j' _Santcs,. Lu1~ · llomrngues, _ Guc1deih:i. M·~lll'.ao;·c -

_ :para:: obra.n1a>~fandega da Bahia, e por i!\So Anisio de Aureu, Pedro Boi:g!lw, Ildefonso·: 
·- -
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.·,\ .. 

Limr1. Jorro Lope~, Trind:vle, ·coelho Lishna. o ·si~. PrtESIDENTE:....:AiacW. niio vêiu .ã.·co.-
Apollonio Ze11aydes; E1·m1rio Cout.inho,.c,,a- ·1na.N o rclut•.río do·Tri1, uua.f de Corita.s • 
lho Cintm., Jo:1o Viein.1. ~ra.1:1quia" G.·nrnl,·es. o Sn.. C1tELTID cr""TRA _Era. a. informaçiío 
Btil'b~ss Lt)U3.. Col'nelio <.li, Fu!lsee '· 11•11·01ra. t']UO eu preciza.va ames de apre ·eotar re
A~.V'E>l'. Miguel i;ernambacr>, J_u.,...eacio .'1e querirni•uto, qull ~·ou r11zel', sobr~ o pl'~jecto· 
A_,,.u:ar. Aulo(cto N;c:1. Art!lur Pen:•.•t•• •. OI:; m· em dis.::u~~il.n, a.J<luzmdo Ante:; :11.lgum~ cou
pio_ ''º Ca.m~ •S. Nmv::, Jayme .\: 11!::1.~ Bmu. ~i·tcni•;Õt-~ e p~dht1lQ ao mesmo t~mpo o oon
~~ttt• ~~hcl1n,M1rn, cl Ca.olauo~P,,ula. vUim ~- seluo ele' V. Ex. pu.m :u~onsecuç:io do fim a 
r;.1e~. 'erg11~· de Abreu, Amphtlopluo. L•i·•Vi· quem() proponho. 
~1h\o 1''1li.rue1 1 :u1.Toli•otmo.Jo~ Snnr.,g.E lusr.lo 
Ramo~. ;:t.far::nhnll ;:t.[oura. Gah!tno L'1rotu, O ~~. P1t1·::stot::.-:·i,: - l'ê<;o lic1•nça Pll.l':l. ob
Pinhdro Junior, Turquato )loreil"3, .Jo.:é ser...-:ir uo llobru "eputa.ilo ~ue, to11•1o pe-Jido 
~lurtillht>, :-\wlor da StlV<'il'll. h•ineu :\!:\• O. }':ifavra pela ONcru, _ S-O pódc U~tt.r dcUn, 
ch:ulo. Alc•ndo t:u:tnn.bllrn, F.rico Cot"lh.,. pll!':L lcv:i.utur umc& que.~1.._o do orr.le1n e enca.· 
li'onlilY~ Port•·ll11-, .\p:-t»tinho \"i<lal. Jullo s,.11• mi~h11l" •L \">t.~-W•. ll cll~.iu~!'\âv tio Orço.meato 
lo~. Jll\rro~ P'rnn<'O .J11ulor. Orb\\110 ;.1:\rc .. n· tln. ~O.XM•I~ ~t:L hltAl~rompi.to. p&r. 11rvcodcr· 
dl!'.-t, CLinpoliun., C"'"lll''!l~, ,\lni1•i•fa Gnuu••. li·• 1\ V~i!.4~~10 d:\IJ Ul:\tftrllll'l enc~rrn.tlu;_p.,.roo.> 
~lonlcÍl"t> ''º llllr1•"4, .\lllt~l'll u .. t l•iO, All'l'! .. IO <JUll 1111 .• , lf, ""'~- "J>>l!•l'tUnlL t\ U<le\llllW parn. 
Pini:o. f."errc·rn Pi1w.1, C•1111•r1.h10 •!e ~1q•1f'h'lt • .,1r..:r~'à;l' •IU"litU•lr r..-qnerl111cnto. 
)lalt:i }l~b:.iln. E•111ttl'llo Pmwnll't. RoJ .. 1· O S1t. Cor.t.111• C1S'rltA- E' exnct.'Uneutl! 
plw .P.uxn": 1,:\lht:, Re~n·lll. Lam:~rti11e, C.1· sohro :i. crmt111u11c;io cL,, •Ji!!Cll~~io tJo O·~a
~maro -1~ •~•>1:h~. O minJrUCK do C:~~t·-o, L•1- rmmti.1 •ln Fucrt·J:i. q1.111 il' 11a.µro"l!htAr o l'f.ll!UO
c:i.~ de k.'l.l'N!I. 1-:olmun•l<l •la. Fun~. ürt!lUlO rhnento: Nll l"t.•tn.uto. 11i \'. Ex. jul~ que 
de Gt>u '"(;."· ll··rm1•111'1fllilu rJ,) )(~rn~. L1.1 iz de\"<> :irli:d·o p:ii-11 dcrlíllll .J:i, YOt:•~lio, e~ 1110 · 
A•lolpbo; Cii.r11~1olo, )folio ltci.'O, L>&n1enha. sullrnl\tWrci. · · 
Un~. l,.'\111'•• ~lül~(·r .• Pt• ~rc. 1 1~errdrn. ")í:\rtins o" ~1· PIU!:~rr ··:-.,. .. -\' E .. ~. , ...... º "P ....... 
l~b o UIV.'Wit\'11'. CQrn:a. · · • · 1

"' "' • ''" "'' ""' ... ,.,-
~ntur •11mlt!•lt'r r•~111c~hn1mtQ "UI ~l:iç10 ó. 

l~ixnm 1lc ~<1:11pi.iot~r. com cauA p!\ktici
pada. il., Srs. Vn.z de. ~lei [o.:\C:u•co>' ele :\mujo, 
TorN»I Portu:!:i.1, J()~e :\lari:lno. lforc11\:i.nv 
Bàntll'im. Euclitl''I' ~l:i.lt.'\ •. J .. ã.n D:mtas Filho. 
Leon~l Lo:rr~t1. P •ncc <fe Lc~>n. ,J.,:1, l.1irz. An· 
tt1nio 7.:ica.ri11s. OllV('ir:~ Brn.:?ll. Xii~;er rlo 
Vullc. Alcnc.ir Guim,u-;i~. L1'0nc10 Co~rt!;~ 
Gmllon. App;1ricio ~Lcriense. V1ctoríuci :\lon
te!ru e Azevcllo &iüré. 

E sem cansa. o . .; Srs. Elia.s \r:i.,.tin~. Tho· 
mn.z Acciuli, Frn.ncisco Sii, '.\fartins Juuíor. 
.Toii.o rlê Siq 11oil':l.. At•aaj • G;,e..,, To.•t:i. Arisi,i
!'C"le QuP1 ror., .Jeronymo ~!outeiro, Tim•Hhno 
< • Co~ta.. Pel't-Ll'.1. do• S:rn•os, Al 1'('8 de IH to. 
l '" lCSTO Br:1zilio. Deocleci:t.uo de Sou,a. B'!r~ 
: . . ·de, Di •S. Pn.ulino d.- Sonm .J.1n ior, :.ren· 
eles P1ment<~l, Oct-1.viano df' Br·i~<J. L11mour11e1· 
GoJofi;é<io, Angu~to C!e1nPllti110, t\1•thU1' Tor
re~. Ga.leã.•' C .r-valh~l. Gn"r.a.vo G11rloy. Cnsta 
.Junior. Arl.olptio Gordo, Pliriio C~s<.1'10 e Fran-
cis~o Alenca~tro. · 

dit)Cu•~:"\o t\., o~nNito •l:t litznn.l!l, p<.'fl;ndo :i. . 

p•lao;ra ~obro~· mcsmv Or\'41Dt:nw e 11io QOID 
n. Jlllln. 1o"1'n p:•la. tJt~.le111. 

O ~1i. R\1U1as.\. L1:uA-N1'lv ap<>i:i.ito. 
O Si:..Cm:r.ao Cr~Tl(A-Desculpe,m.'lS V.Ex. 

niõ.o 1e111 raziw; tmta-:!e •IC apresont'•r um r&· 
f!U(Wimento ~bre :i. m:Lrch~ da •li~ca~sii.o; o 
do.'I '" qucJ j,to r. Utn:L quthtiio •!.:- or<ltml.,o:itOU 
no direito 1le justinc u· e~te rcqucri1nento. 

o si~. Pll&!>IOE,TE-V. Ex. nii.o d!!VCl apre-
8Cutar :t::<>t";• ; ::i .li~cul'."l'io est;~ inwrrompiua 
para pt'<)'!!<ler·se il. vor...çii.o. 

o Stt. Cúli:l.!IO Cl~Tll.\. - E" o que eu tinha. 
per.:.:1m t ª'lo. 

O Sn .• PRl-~!itor.xn::-H;o. m;i.teria urgente a 
nitar-so; l•a o rcc11nlwci men 10 de dous o~pu
ta<lus. ·m,üe1·ia que é considerada. urgente· 
pelo Regimento. ,. 

o Si~. CoELUO C1:-;raA-Pi>co a. V. Ex. que, 
logo <l<"poi~ tl>• votação.consi"tsi.-me continU•lr 
íl8$0bser>'ai,:ões que tinba a fazer. · 

·O §·r. P1•e!O;idente -:c-.lfavend6. nu-
mero legal, vou intérornp~r a. discussii.o élo "E' a.niniricb.d:i ::i "l'"Otacã.c. do parecer-nc 8'2, 
projecto n .· 5t. de 1.897 (Orça.mento d<1 Fa.- rle IS97, reconhecendo Deputado . p~lo Esta•1o 
zenda), para· se proceder ás votações _(ias ma· do ·Rio Grande do Nurte, o Sr. Etoy Castri-
terias encerr:idns. •. ... ·· ci;mo •le s~uza. · · 
· Siio succe;;sivamente po;:tas o. Yotos e. ap-
·' · O Sr. <JO"~H10 Cint.ra(~Úa ordem) pL•ovado.s as s~g'Ltici.tes concluo1ie3·: · 
-sr. Presidentfl,. o.bus:mdo da gonrileza de .. . 
V. Ex .• venho fazer á Mes;iumasrmples p~r- l", q)le SPj~ v.pprovarla a. .. e!eição reaHzida 

·. -gunt11.: ·Sf já foi •Hstt•ibui•foó:Cama.t•a o re1:i." a. 20 do junho do correutu unno no E:st·tdo do 
torio do Tribunal ele Contas. . Rio Grande do Norte, para :preenchimento de, 
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umn.va.ga 
taçíio; 

o~isteute.: n:i. ro~pectiva. ropJ.~sen- E' JlOStíl. a votos ·e appL'0\'3.di\ a. seguinte. 
emenda do s11nado : 

· 2.-. que saj:i. reconhecido Depufa.1o :pelo 
m(~11ciouado Esta.·:lo o Sr. Eloy Co.:;trieiao.o de 
Souzn.·· 

O Sr.Pre~ident.c-l?roclt>mo DopU· 
t.'\110 pelo Estti·Tv do Rio t3r~nde do ~orto O 
Sr .Elo~· Cn.strici:ino de 5ouz.i.. 

() S1•. J»rc1ddont:o-.\ Co.mimi.:cn-
·. ~;iou ao semi.do o tteguin~ projccto. . 

·· Peço 11ilcucio. P.'1'11. que 1\ MC-t;11. llOSM ~cr 
:i. leitumdo p!'Oj«:to o ~r uu,•ida pcll~ Srs. 
Deputo.dOi.I : 

"' ú Õ'lnJZ'l'Nl!O No.ei•,nlll l'(t.~•h·•· : 
Art. i.~·os n.lumnns do l!U~ supc!rior d~~ 

.Fa1.11Madés de Oil'dito. fMtl'i~1da.l1lf! llUICS 41!1 
lei n. 314. de:~ 1lr. outuhro 1lrt 181:1~. i,"\~à,., 
d&.'i ~Ih~ dl\ . legl~l~o IUlh~rlnr, ti\nto em 
reln<:lo ns êpol!lt.l! p:t'M llS ÍlliCMll<.."~oea 1• · P.X
o.m~ i:O•no (;'111 , re1Atil1.> &i.'11 eu.moa o li. l'rc· 
quoncia.; .·. . ···· · ·· 

·· Art. 2. ~ Ro\'og:uu~~ :i.1 cfüJ)oltl~ c1n 
oontrllrio. 

·.·o Sen:i.do. di1SCutindó l-stc -projecto; nppro 
"\'OU. a. seguinte emend:l, sobro ao quo.l vo.e Sti 
m:i.nir<=sto.r n. Cn.ma.ro.. 

« .\ccrescentc·:;a onde eonYi~r : 
Art. A disposi(,"J:o dcst.1. lei sor.i. i:rurll

mente applicavel aos :iJ.umnos da. ESCOl:L Pi1· 
lytil<:hnica, qne se il.ch:i.n·m em situação an:i.· 
log,~ aos dos curs:)s jurLdicos. > 

Ao mesmo :lrtigo : 
Sulistitu:i.m;se as p:i.lavras- conslituir cm 

cw·so especial - pelas seguinte$ : tcrtu11 11d· 
•nitlidos comó JWO-o<i de l•abilitaç<TO •! c~titclos 
"''pcriores dCJ!cl»tfentc$ das 111ate.-ia$ rupe
cti1'as 11u fcr.c«l~lq_,fc.t (111 c:<eo(tU da , /~u~ 
bficct. 

. E" o projcetG u. 4:!, tic 1 S9<, dornl violo no 
Semwo. 

E' :umunoi:Mlo. a. vot..~iio do proj1-c10 n. !:-S. 
Jo 18'.17. aut.orimn•1o o l>o1ler fütecuti. "º 1~ 
conCllder no aub-direcl.c>r d.'\ locnmiX'io dA t:i
tl'lld~ de Forro Coat!'ll.I. do Brazil. on;:onhoiro 
F.dul\r.Jo Cl411J{o ela. ~11'1'11. ~l1t m1~ de 11-
c~n~. irem \"Cttchn,.ntoi;, y~i.m. trat3r dn ~un. 
lll\11do. A ... -ontA1· •li" U •lô m:Ll1.1 do corrcnt.o 
lDM !dl~U!a!IÍ.\.l tn!l~I· 

E' posto:> ·~ \'vto.~ o a11pN\-.i.dO, sU\'1 :i. 

cmondA. o lieg_uint" .. ·· · ··.·· ... 

f'llOJECTO 

O Cong~)SS(\ Nacional l'Clsol ve: 
Arlii.,"O unieo. Fi<'a" P.ifor Exeentivo :1n

torii1 ido a (!l')nceder ao im b J iroctor dn loco· 
mo.;.io da Estrndll de Fcr.o Co•ntral cio Brozil, 
Pngenheiro 1•:1i:1.r1k• Cb.udio da. ~il.,.n. ,eis 
1riei.ei de lieen~-n. ~cm ''encimento. pu.rn tra
ta.r •le i;ua sa.uile, a ('Qlltllr rlr~ 9 ele in:i.io •lo 
corrente o.uno; rc\·ogad:i.'> as dispusições cm 
oout.rario. Na. fórma. do Re~imento, onvida. a. Com-

rni~•ão de !nstrucção Puhlica.sobre a. emenda p,,gta. n. \·oto• e reieitnda a sPguinte eme11dn. 
do Senado. jnlgeu-:i. deficiente e opinou que do sr. Gemininno Br:~íl e outr<>5: 
fosse el!a r~jeíta.tl.n. formulan•lo um pro,i~cto Em ~C7. dc-se>m vencimPnto.~. diga.se com 
<J.U•' .iá fig1u·a na. ord\!lll tl.o do dia, em substi· orden:\do. 
tui~iio a e~n. emen•la. 

E' o projecto em•iado {L Co1umissão de re· 
Posta a votOs, é rejeit..'l.da a emenda do Se~ dacção. 

na.do. E' annanciada a. votação rlo pl"ojecto n. 43, 
E' devoll'ill·:> ao Senado· o projecto n. 46, 1le 1897. 11.utoriza.ndo o Goveron a. conceder a 

de 1897. Canrlido Guedes Chagas .. conferente da. Alfan· 
E' a.nnunciada. a. votaçã.o do projecto n. 42. t.leg>i_do.. Ba.bia, pro1·og:i.~ii.o dn )ic~nça, em 

de 1897, emendas do Sena.do a.o pi•ojecto cujo goso_se acha, por um :mno e com orde
n.33 C,de 1895,da Cama.ra. dos Dcpntados·. qu~ na.do, afim de tra.ta.r de sua saude onde lb.e 
reeonhece como de éar:acter otllcial os P-:<>:amea convier (discu,;são uuica). 
verificados no Lycêo ue Agronomi:i e Vei;eri· p0~to. a vot.os ~.rf'jeit.ado o projecto n. 43, 
na.ri.:J. de T~elc:>t.'t:S, na Academia de CommP,rcio de JS97, a•it()rizanrlo o Governo a. roncerler a 

:de -Juiz de Fú1-a .e nos ·estabelecimentos cnnge· ·candido G'uedes Cliagas, c<infei-ente ·da. Alfa1F: 
neresdos demais E~ta.dos (discu~são unica). dega da Bahia, proroga.ção da licença, em 
>E' :-nostn a. :votos e 1•ejeitado; . :i.-següiD.te cujo go~o se acha,·por um-·anO:o e co.m ol'de-

·emerufo.-<lo:Sena.do ;.. n"d0; «fim de tra.ta.r rle sua.. sa.ude _onde .lhe ... 
convier (discussão unica) ;. 

,··.Ao:i a:rt.l>..: ... 
< :Em -vez de-congenms-diga.~sei .de ~nsino O:Sr; Ver~e de Abreu. {~ie'.a- ' 
$/Jcunriai'io; prof<Ssion.i:il, "~ e>Jltlciat desles e... ordém)-'-Sr: Presidente, . achando-se sobre a :-
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mesa. a re'laccão final ··do prcdccto n, 60 A, 
l'equciro a; V. E~. que consulte a c~a. si 
concedo dispensa. de irr1prc~:'li.o. v.lim de que 
clle ... r•ossa ser votado immediata.mente. . 
··Posto a. ''ºtos i': ;ipprovado o requerimento. 
Em se;;uidn. ó sem de~te ap1>roV:Jdn. n. i;e-

guinte · 

m:u.\CçÃo 

l~r.rlac:ç•7f,I /l11al r/q p1 .. >j~r(t> 11. (~), r/t) ~,.,.,,.,11 
mtnfl, qtc~ <111tori!ll o Gocn•nq a rr.l..:~1r at 
d/.t'it/ru a>tttrahidu t:<>111 o f'1"·"'M•'O Ft,f~,.al 
p<:l<1 corortr.l Pedro ,.\•,014,( lJ•rt••lrl F~r~tr.1 
7.ium.1rrndo. 11101-tl) a .J J.-. 11mr~ dtJ <:0riY1•t~ 
mui,., "º Cll1i1b<it.: Jc Ctl'ltuio• 

O Qrngr<'SS'.i ~n.d•)llM \'C.iól 'lO: 

A rtii:o n nico. W o 6<1\'t'tnl) autorlado a. 
l'elê\'!U' 1111 •Ji\•idns oonlrahi•lM com o Th"
aouro F~li'rill p<;lo ~ir.mel Pcoln'> !fono;i n11.-
11tL011."1 ~·crreirn Tnm:lrindo, morto n. ·I dt• 
111rlrCO 1!ii r.orrente imuo. no comh:it.o .1~ C:l
IHhl"a; rc\"og:\11~-; ::i.s di~posi\"ies em con
tr.1rin. 

S.-iln. Ja• Com1ni~s•'.il'~. ~l elo n.go!!W de ISVi. 
-nw;t/t!llut .\11Juriio.-J11"f:11cio (f~ .·\gHitir .
Ilrlc/onso .ueim. · 

Continúo. :\ 2• discns~o d.1 proiecto n. r~. 
do Hm. Ot'ç;i.lido as de~~ do Mini~tei:io 
da Fazenth, fia.ra o oxtlrc1cio rlll 189S. 

()Sr. Co~iho Ci.nl r~' (pc/.1 orde111) 
-si•. Pt·esi<lcutc, dizia. eu. quandn acnuci a 
ornçiio.quo int.~rl'ompi a p<'!dirlo ,Jo V. r.x .. 
que j11l1,"ll.v:1. c~.nvenienio fazer um pl:'dido .:~ 
llle..:.-i, P'•l"a. que enrominlia:;.~e a <lisL"n8Siio. de 
fót•ma. a q ne foi.~e sa.ti~ftito um preceito lf'gill 
que •W est.\ (!ata não tem ~ido ot>wrvado. 

V; E:!i:. conhece a !eiu. 392; de 8 de julho 
de 1806. que orga11i:i:oll o Tribunal de contas. 
il s:tbe o que e$ta.belece uma das suas dispo
sições .. a cto art_. 2~, lettr& G, que diz assim.: 

mentos ··e especia.lmeut~.do: orçamenfo 'da' 
F:uon•'n... · · 

Nii.u é, pds;.justo, nem consentaueo com ns 
disposições da lei e do Regimento que pro-·· 
sig:i. a. discussiio de um orçatn.anto SQrn.que o 
Trihunu.l compete1üo ministro à Ci1mar~ as 
informa.;:õ()s que por lei tem o dever de 
prestar. . . 
E~™ inform:i~~ :ião tanto mais esron· 

cille:< •!UIJ.fldo tue tribunal e cre.\do pela. DOl!Sl. 
Cón~tltuiçã.o,quc MI nõ.o me fülblL 11 memori:t., 
no 1Lrt. -IW <• estAboleccu c:om · <>~ requltlcoa 
lmfüpcu~wis i' bon. :v.hninistriu;.'i.o, tcn" 
dent.t!i nlio 116 o. ~W.r a dCSjl(!ta. corne> a. 
1ndlr.i'tl' tu t•rov!Jcn~i~ · n~rilli; à ·~ 
admi n i~tru\iO do. PLzond~ p11bllca. 
~,,., 1\#hn, uiío tendo. como dli:lc!, ~ 

roli••orlo 11ldo env!All9 à Cnmam, venho pro:
púr :i V. l\:r. u n.di11.t11t'!1tl.O dl?lt& dli!CtlMÚ>lll.Ó 
qua o p~!·l~11~ do Tribun11.I 1to Conto.~ cum· 
prn u ll<:U dt•Y~r. &>lldto para ~ dm ~ 
lnlorvl'o~iodi:o V. 1'.."x •• um doti mabl dlgn0$ 
rcrl\'ltjnfi.\nti~ dOl'ta Olfn1t,r:t. 001110 !IC!ll p~ 
8Í' ·l'íl"-'· afün do quo o pr.!Sidcncedo Tribunal 
mande o 8'!U rellllc>rlú e cumpra :i IP-l 0111 uml\ 
qu;tdl'll. em l}U6 o prlm<!lr.• <fo,•cr tlM l\llto-
r1d11·'es NJ\·csr.!das ·Jo poder c:onterldtJ pc.•las 
leill ori:a.nlCll.lf, •' o ~umprimcot.o dellns. por· 
qu~ i Ht~ o proces..-o tnai; not.:i:rel. o mefo 
ma.is curi:\I do sr' rentler preito :io prinr.ipio 
ua auwrii1..:t.dc 1!ílCO.rn1\•\o na pessoa •lo V. Ex. 

~('.st.l\S e1>ndicõe:>. 'Ç'c11bo, como dis:i(!, 'PC<lir 
;~ iut··rvcução 1b. M<!í;& plll':l. que o Tribunal 
tle Contas cumpra. o ~u d<lVel", enviando ?L 
C."\m:lra o re~pecti vo l"<!lt1.t.0ria, e no mCl!mo 
tempo pedi!· o adiamo::nto ela dis<!ussâo <lo or
c;,:amcnto da f.ozenda. ate quo csto rclatorio 
se.ia we,ente it Cam:i.r:t-

Pare<:ll·m<: quu nib haver{~ ni~S<> o menor 
prrjui1.0 paro os no_;;so,;; traballlo~; porquauto 
está o:t or• lem rlo dia e em a• rl íscnS:>ão o pro· 
jet::to de ti:tação de ror,as de tt.)rro., que mais 
tllcilm~nte potl. ~rá. ser concluhlo, allm de ser 
envia.<lo 3.l) Senwlo. 
Nc~tas condições, :i.prescnto a V. Ex-. o meu 

pedido e e~pero que V. Ex., rcpresent..-i.ndo 
conveaicnt~rnente os intere::i~es da Gamara e 
o prii·cipio .Je autoridade, fara com que o 
Pl"esidente do tribuna.1 cum·pr:i. o seu dev-er, 
enviando-aos o relatorio que é obrigado a 
m.~ndar. · 

O S1t. Pm:stoENTE-V. Ex. queira mandar 
o seu requerimento porescripto. ··· ·· ·· 

« .Expor ei:n rCJfatorio anrníal, dirigido as 
Casas ·lo Gongres~o. a. situ~ção da Fazenda 
Federal ;·· propô.- .as 11;cd.das tendente~ a me
lltoi-a1·recarJt.1ç1to dr.is rec~il<'$ e . a tiscaJi?..aç.ii.o. 
da. des1Jeza; ernii;tir p.~rei:er sobre a. expa.nsão 
dest..i. e suas ce.us;i.,; e fü.zer-mc-n\'iiO dosabusos 
e emis•Õ8S pr~tic:\das na r>Xt'CU\ii'l r1as.Icis do O Sr. l<'•·aneisco -~leiga (pela 
orçami.nto e nas que entenderem com a a.<lmi- .o,-rlcm)-Sr, Presider;;te, pedi·_n · palavra pela.. 

· 11ístra~ão_ fi-c~l .» - ordem p:i.ra. tornecer ti. Gamara e ao i!lustra 
Ot>put.ado pól' Pernll.mbuco :i.Igumns infor-: 

Comprellendem. V.,.Ex;. e_.a.Cama.i"a que o .mações. . .. -< • : . . . . '•. 

relatorio do Tribu.uahle Conbs e uma .fafor" Eft'ectiva.mente, é lamentavel a' t'a:lta ·do re
màção indispensaveJ Í1 dfscussãó dos orca· lidorio do Tribunal de Conta~; mas;O DObn: 

' 
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• · Deputado póde aêreditn.r. qué !!.. . Comm}ss~o P.sper.1.va. p~i~. que foss"' o·.sr. Preside11te 
. rle OrQ>tmento, r1e que tenho a honra ele.ser que1n dêsse es.•as explicacõe;;. 
· im~•idente. jà. procurou ~a.be:- a . cau::_a. •1n o Sn,. FitANCBCo VF.:tG-A- O Pr1>.sideiite da. 
· llemor:i. na. remess:i. ·desse rela.torio. e como C:l.m1tra. n:i.o e•t>t.va. tã.o hu.bilicnd11 como eu, 
er&· ~ e~per:i.r e$t.i. lm.bjlitnda. :i. . inlormar á. pro~idento tia. Commi$sfü> de Orç11.mento. 
casa. que esta demora. nã;o se explica. pala 
flLltiL ne ielo 1\t) dlgn•• Presidente rio TrihUU:Ll 0 -n.. LAt:tW \ÍU!.LEa-Pensn.ya. qne V.Ex. 
decOnt:l.s, ao coutr.i.l'fo s. E....:.. teve a oor11lad·~ fai1:1. um:i. accus •Çfü.> a.o Prestde!llo d;i. co.~ 
·de me iníorm;i.r o dt! me pedir que iní()r- ma.ra.. · • 
m.~ a eommls~io e aos mt'us co!le).!n..-i dn s. E~. sah-0 qu:mt.o é e.~:r;on~i:11, p1.m os 
C\m:Lra. que 3. •1emora h:i. \.'ida. na. d1sr.w\bui- tnlm.lho~ da. C.'\ma.rn. que (lrececfa :i. o.pl'l'Sen:-
podo ~<:'U , telnt0ri11-dcmOM\ !JUe nota.rei lnçiio 1e>o\S6 rolatorlo Sll.be tl\mbo1n q•tQ A. 
entre pa.l"ntb0$1!!. não Jll.'idO ser aiuila. Jullto C111namn.inú~\ níioo r1·c .. oou.e. pore<in!i('(!U .. n· 
motivo de) Cfllllnr:i.. pol'CJ •1e o Preiiitlent.> d·• ~i11. e d~ crer •h) seu ielo e do 11. uor que 11t1n 
TrUiun:i.I de Contu ninJo.. tll'tií dl!ntro •Ili. lel. p.·111 bmn n.11111\tnf'nto •IO! n .. g .. clull d<'$ta C&."11.. 
de"lie qu~ Cllta 11·» rletermlml qno cllc forn&;'ll •tUC! o nohre Pl'Cll•de:1t~ b1\13.. como V. Ex • 

.. o ~u l'l'L"\t.orlo 111.1 C··n~. 1nas ,;em lhe l.llmliain jft. o fr:>Z, d~ ind •ini.r tll's-a demo~ 
m&rc:Lr o prnlQ /• •10\'lda. ao d.~o _J:i.qucl!c p1.M :\ qu"l não wjo o:tptic.1~Ü.·• 1Kll;51Vt1l,por· 
dli:nQ t'unCctona.r10. do ·•ar iorormaçoes m1us qu..- n. oxpll"llQio 01I'o'!rccid11. lfc que ~ tl'lltA 
«iinploUlS. m11i!I mln11clon11 e 11.w tipo:a. mn.i~ 1lt! i:.•lhcr rn"lll·•l't'S ~ ma1~ li<!:ruros •l:&rlo~ p •f'll 
rteent4l. Foi t5t<> que deh9rrnrnou tt. <fo111ol':t n coníc"ti1..11 ''º r.·l1&tor1u. lmp-•rt.n em d~I ra.r 

. por o.laun• ditt..<1 cb pubticaclo de~ rtlnt.orio. quo nM tl'ltbnlho~ rei tO'.' l)t!loii S!'ll. ~lm1iuros 
o qul\1 agura.nos tran\om ,·ezdo inr:.rmaçill!.'!. mio pres.diu ~ m~mo Zl!lo a ~~1 m~11m11 
só u.~ o ftm de •rut.1"(.I). informnçü!tt! n.~ o fim ex~tld~> que o. do p~dent4 do Tr11iunal 
do prlmelro S<'mesiTO do corrent" c:ter.:lclo. de 1~1>Dta8. · 
istoé. :1.té 30 de junb· • . '-l:i.>o1, a \'orrlnde ti qu(l estn. que~tio ~m lm· 

Desta a:'t& ftea. explicndu..1L dcmom reL'l· p·1rta.ncln, m:~"'1mé qo:uido V._ i-::c. Mho que .. 
tiva que houve n11. d1lltribuiçii.o deste rela- 1\ orica1111Jl~ào •lu Tribuna.11'" .~ .. n~~ teve 
torlo. o qua.l, estou n.utorlwto a decl11ror á por l\rn sujoít,~r :i..~ d..,.p!'Zll.~ o. exame pl"évio. 
~mara e a.ó nobre Deputado. a.iti~ na Im· A.'JUell-s quo aoornpa.nlmram a. di>eu~.:ão do 

·prens.'l Nacíon11.I e scrá.-distribuicfo dentro de a-'"liumpto nest.n. c"ni:i.ra. d.,vem recor<b\r-110 
tres ou quatro dias, se~unrto me infürmuu o de que e~t, QU!l!\t:1o rni 11qu1 ma.teria. de 
«ligno Pre..<1idente do Tribunal. _ . longo deb:i.te e vouç<o renhida.. dividinnó ~e 
. Ao terminar e:st3. e:.•q1licaçãn, V. Ex. me o Con~rt·sso .. m dua.s correntes d~ opmiões
ha. de permittir que eu di:,'11. que do illustre uma. que queria. o ~xame prévio. e a. outr& 
Dr. Didimo dn. Veiga, só :enllo a. h1to.ra do Jo; que queriam :tpcm11.s o e:..::i.rne a po~tcriari. 
ser amigo e admirador; não teullo a fortuna Esrns '1u11.s co1'11.·ntcs de oprnÕM! ltu11vera.m 
de ser pa.rente de S. Ex. como pô:le par~cer. de transi ~rr, est.'1.beleceado a pos~í b·lirlado da 

d~i;pez.•~ me·1htnte o •l·~spacho do S1·. Pres1-
0 5r. L:H1ro l\.Iullcr (pela or- dente rl Repul•hc.'l, emquo.nto que nos l"ela.

dem)-Sí o nobre D~putado por Pern:i.mbuco, torios que o Tribtt!tnl de c,1nt:1..~ devia apre
a.utor desse requerimento.não otives~e r.>rmu- sentar a.nnua.lmente ao c .. ngre$SO v·e~se 
lado, teria talvez sido ou quem tíni~e ti•lo t1rect.:i.ineute elo Ti·ibunal ao Congresso o 
a. honra. de o a.pr-sent.'l.r. não só e1n relação conl1ecimento de,ises f<tctos. 
ao orçamento que se db~ute .. como em rclll.· Ora.. Si o Tribunal. de Contas póde por este 
cão a. todos os outros, porque não compre· ou aquel!e moti.vo demorar a apresi>ntação 
b.endo que a Ca.ma.ra po~sa estar discutind» 'o se11 rebt~rin, remrd~t-a de ta.l mo:1o que 
o orçamento para o anno vindoul'o, ~em ter nós, já estando no ultirno mez de sessão Ol'di
·a.inda. o seu juizo fol't11ado acereu: da. ex:ecu- nal'ifL.ain.ia não o temo;, pergunto como é 
ção .do orçamento do. anno antel·iur, pur . . :ff . 
c.uJ·osensin·amento .. s. ·se -deve guiai• na.s .alte·· qu~ o Con:.:res~o pode l'azer e ect1vf) o pro-

cedimento q1m lhe: ca.iba de;i.nte de umdn-
rações que houver .. de fazer. . . fra.cçã.o da lei. ordenada pelo Sr. Presidente 

Não apprehencU bem i,s explicações que o i! ·b. é · 
. honrado pre~iden.te da .Commissão de Orça· da .Republica em um e~pac o, que pose 

_-. m:ento ·acaba. de fornec<->r ã. cam~Lra, acel·c.a da si vel, pois· que a lei o previniu? 
... · demv:-a na pub11M.ção do relatorio do Tribu- Segundo a disposição do reg.ulamPnto, o 

.na.Lde t;ónhs. relatorlo .do Tribunal de Contas deve dar 
Não p!.lnsei que· fosse S. Ex. quem. aqui. co11t:-Lrla · situacilo da Fil.zenria. a.té 31 de 

houvesse de dar es:ias. egplica.ções. quan.10 .a ·m:i.rçll tlo a.nno corren·e. Ora: si para se.desc 
rem~ uest~ re!;i.torio é r<!ita pelo pr.~siúente empenha.r de;se ea=r1'o o Tribunal•'e •,:ontas 

'·do. Tribunal .aos presidentes tlusdua.s Qa.sa.s póde preci~o.r lie tanto tempo que a.finalo seu 
.. ,do,Congresso.·~, , ., .- re!a.torio não chegue na mesma sessiiolegis- , 
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lativa,pergunto o que nós adeantarnos com u 
inst1 tui.;~o .·.do Tribunal ue Contas.? 

o SR. A-cc.usTo Mo:-'"l'E."'EGRO-V. Ex. votou 
p~lo e~tabelecimetito do Tribunal ele Contas. 

·o SR. LA.uno . lkLLER-Por isso mesmo 
que votei e auxiliei·. a. votação d.n. lei co11si· 
gmi.a•lo o exame prévio, D(lS termos que n. lei 
consigna. e que b.oje propugno pela real ex
eeuçi'io dest.i., lei pLrn. que se não diga. que 
".lla ê inelllc:iz. qu uitlo não está ~endo slniio 
dell<llentem4lntc etecutA1fa •• 

ConhtW :a.s 1lifficulJad<!ll que bo., devido 
li. de..oiQrganirAçüo que u11111. eerio do clreum· 
stiu1clll.lj r..-in tmido 'P'll':t '' n~ pc·.->:\l 
a.dmlnhttr:i.tl\'O. na. C•·nf~ do todos l'>ll rei&· 
toriON e tru.bruhos dt11iA n1'tUM'Zll.. !\ofas. & 
l'Xit.tlr, co1un 11 nobro DP.p"ta.·!o. )l~IJ011te 
da. tÀl1nmli~ de Orw.'l.1nento. o r~ o tempn 
quo o Tribunal_ esti IC&!'tando p.uu. execuw 
~ tl'ILhnlho. quando é verdiiitu qne jli. :1:1. 
muitos n:u"Zél! eiit.i. publil'll.llo o pr.•JC!CtO de 
l'Oet'itn. e d~pou. do Gov.,rno o ~u orç-.mfnte), 
lmPorta. a. mou .,.,.r. ..m L'\Oçnr l!Q!Jrt,_ eiiie 
ultllhl'l:.. pocbA d•1 iw-r (oito ptteipi~Jarn .. nttt. 
\•"rquo nl!m llc> Triburutl cabe u111:1. ruucç:io 
tão alta q•mnt.Q llO Governo, nern o ·rr1b11n1&l 
disp00 11·• menor1"11 dl'.1ne11~ p:'rn 11. conr..c
-:àu do 8C!lll reh1.1urio quo o r"'v~:-nt1; 6 a. v;ir· 
d:!.ile •: qu,. o Go,·erno Jli. npre--..·ntou o prv· 
Jt-ctn di. l't'CP.Ít.'I. tt despt'Z'l lia milito t--111p.1 e 
Ol! S'lU~ <•ri::i.m .. ntos <i t11.!i1•lln.-;. :i. .. xcl!pr;•ó. 
··r.-i••· do ~r. ~lb•i.-tro 1h1. \'façim, que :lincl" 
11ilo et1\'10U •l ~eu nih1torin.· .-\' <'XL•·Jl',.·.i.i 
d·•.: .. ~~. ttiolo:1 os ma.i!!' rel11.t.orius e..;tli.o pullli
ca.rlos. 

Orn, o rcli1.t1orio do trib11:1:·l. refcr,,nie a. 
op~·· ç·--e~ e :1.cro~ q .. .., p •h>a77• l.O or seu L'\I· 
11t1ec11n,.nto e p·•I' !!lle "'tuclt.tos. r~i;i:s~m 1,,~ 
ou impugua .. rus nos 1erm1•S ·'a. ll!i, nii.u <~ .. rece. 
p1·0~0. de t:1.11r.o t<:'mno qua.nr.o o quo se pr.:
tend(). c.,i <!arece. mis pre.:isumos reformai• a 
lei que l"f'l.W o Tritl\lrtal du Contas. por·1UC 
estamos :i.q ui a r-.zei· orc; .. inl?u tos pa.rn. o an n .. 
futuro, sein conhe••er comv tvrarn ~x1:.:uto1•lo:< 
os 01-c;1m1eotos que votllmo~. i~to é. sem ~eber 
nas i:,form~çô~ d0Tr11Ju11al du Coritas. que 
para isw mesmo Fui cro:t1tdo. o.s elem&nLo~ 
que nos poJ.em auxiliar na organização«ia. 
nova lei. 

Nestes termos, lJenso que, zelando uma 
preroga.tiva do Congresso, porque foi éxacta
mente attendendo· ao regímen em que vive
mos e :.i. necessidade que tem o Congresso ne 
_possuir um Tribunal daquella.. natureza., que 
possa servir como .comtaissiio permanente du 
Congresso t~a am•lyse da execução do$ orça
mentos, p~oso. dizia. zelo os illtere;ses· desta. 
Gamar;~ que •. qu~r maioria. Qi.ter opposição. 
porque não se trata de makria política. m~s 

_ d~, legislaçªo _1.11·çamen~ria e da. execução fiel 
dos orça.men tos, que a. todos ... interessam,· pe;.. 

CatnO.>o. · V. IV 

d_iadÓo.;adiap1ento do orçamento que ~tâ em 
d1scus:;a.(•,até que conheça.mos o modr> porque 
foi· executa•lo o orçamento elo anno findo. 

Não se diga que é in<lUfererite Jazcl-o agom 
ou na discussão seguinte do orçamento, por
que, como V. Ex. sa.be, o Regim.,nto •.• . 

O Sn.. Pn.ESIDENTE-Lem bro a V• ll:x. que 
requ"!rimentos de adiamento uão teem dfa
cussão. 

O Sn.. LAtlltO Mur.t1m - E:ltou 11.peno.s op· 
pomlo algumas com!dera~es a.o que disse o 
nobre presiJent.e da. Co1nmissiio de Orça.
mcntO. 

Por i~~ dir.in eu. não •e dlp que ó indir· 
rerento a apresent11eão e.lesto roquerirnent.o, 
lki!Or• ou w1. dlscuill'io deste Ol"Çl\me11to 
pvrque V. K:ic. pQde m~mo expli~r·nos 
•1111.! o Re~iinento mio fhlrmitte ol"Ç4Ulent.o 
metU.Ia.i ~nt tom11.•l1tS e111 3• dil'Clws; p!)r 
exem1•lo, !1quollu quo ag;:ravo.m dape1.Af1ÃO 
Poll~m ser 11rupost:18 s111io em 2• dbcuseiio. 
Por i•llO e qu., eu Jis,;o, em começo.que, .-1 o 
bnnmdu I>epuwlo por Pernamb11co nio bou
v~ fov11nmdo a •1uc:i5t1io, •tttcom n pequena 
TeSlJl>nllll.l.1fülmle quo tonho de ter propu· 
..:nado Jhllll. vot:u;üo da !d q 110 organh:ou o 
T1·i1tun:\I do Contas. n•-s k?rmo~ em que elle 
C>X1~tA. a. tcd.t levnutado (>llN que a l'j'pro
' luo,.-ii.o de factos oomo o que se dl\ a.gora, da 
demora da. r.•rn<isiia d~~<i ~lawrio, nio \"l'nba 
torn:Ll' tnt•ffi.·iv. uma. ·las m1-lh11l"tl~ aisposições 
11:. liei que rl'pu·o °""enci ·1 e•u · q-.atqu"r 
p iz, c"j"~ 01"<;a.1uentos siio N:gularm"'ute or-
1-raui1,.'\dus. 

os.-. ll~ui7. Adolpho (pela ~rrlem) 
-sr_ Presirleuu-.. pur ttmis qu1· c11g1t" dar-e
la-;;•t• qrie ha entro o 1·t:qu1:1rimeuto 1fo nobre 
Deput .. do por P··rnaml>ucu e a discuss:io do 
iJrc~ menro rfa Fazt:'nd;~. não vejo u.bs .. luta.
men te que ingerencia póde ter o Tribun~l de 
Conta~ na. prvposoa ..• 

O Sn.- P1~ESIDENTE-Eu lemhro ao nobre 
D.-put&<to.como len1 brM ª''nobre 1·epre:sentante 
•le $u.ntl• CathlLrina.. que requerimento de adi· 
ameuto, pelo .Regimentv, não soJ!re d.is
cus~ão. 

O Sa. Lurz ADDLPno-Niio estou discutindo. 
A medida, que propõe o nobre Deputado 

por Pernambuco é simplesm·ante uma me
dida protellatoria. por quanto a esphera. de 
acção do Tribunal de Contas estâ. perfeita.
mente delimitada no Regulamento re:>pee!tívoe 
nada. tem que ver com.a propost;1 da des· ... 
peza, que incumbe a Gamara organizar, de 
accordo com a. proposta. do Executivo, modi
ficando-a ·nos pontos ; que julgar nece~sario. 

Não vejo·nenhuma relação de dependencia 
.entre .o . parecer .do . Tribuna.Lde. Contas e a.
proposta:" das·. despe~as . do Ministei·io'da :r:a~ 

17 --
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~ ..... 
zendn.; -a. inedirla. é si~plcismente 1irot~Ua.to· · Proce<1rmdo-se de novo á. verificação-da. ·vo~ 
ria,. e .como tal não. põdeser acccim.. . C-<t<:<i.o. rcconhec11·s0 que •otli.ram n. favor do 

•'i:querim~uto ti2 Deputados e contr;~ 62 .... 
O Sr.· Pre!!'ideute~Peço õ\05 nobres 

Deputa.dos que occuµein as suas c:1de1ras ; 
T.o.u consul.ta.r a. ·Ca.ma.ra.. sobre o r~i;ucri· 
mento do Sr. Deputado Coelho Cintra.. 
· . Vem. á. ~lese.. ê lido, a.poi:\.do o rt>jeitatlo por 

· 65 TOtos contra 60 o seguinti) . 

REQm!iU)l~'Tô 

Reqnoil'O o ooiameoto •lft..•\iSCU$.;;i•' do pro
Jecto n, s.i. •!ti 11!97. Or~amenw •ln 1''1\'Ztm·l:i.. 
até quo ~cj11. 11l~tr1buido n rt>IJU-Jrio tio Tri
buna! de Co11w. 

&111. dl\S st'flllÜCS, 9 de a;:osto d1> ISl);. -
Coelho Ci11tm. " 

O Sr. O·dcll<> A.brnnt~,.. ( 7i.·/n. 
ordem )-Sr, t>t('!:i•lcnt~. plll'l.'(l!•m~ que holl\"t~ 
equi"•ioc> da parlo 1la )IC!l:I.: pnr 111....r>, ·•l!nho 

-r.que~r a. v(lradca~ dr. vota.ç.io. 

O Sr. Pr4'odd~n1e-A M•~'I. •lnn11n· 
ciou o f'C.'1!11tlt:ul<1.:onícri<to pl!l<l!'I .:-:rs. Sec:n:· 
tario:s, e a ,.<.1tnçüo jn. füi o;er1tt.:n·ta. 

O Srt. JoÃo l..oPti:s .: c'.IVTRO.~ Oi.:i>t.'T.'1>1);(
Pel:\ ordem. 

O SI\. P1u:s1ot:~l'E-Tem a palavra pol~ or· 
dem o Sr. Joà.o Lo~. 

O Sr .• João T~opc~ (JHlla or./.:m)
Sr. P~i1lonto. pondero a V. Ex. qut~ ai1l'la 
não hou \'e a ,·crilica<,rlo 1la '-' fl t:<çiio a 'I ue 
V. Ex. acaha. 1l~ proce<ler: houve apena.. cun · 
ta.gem de votos contrarios e fasol".i.~eís ª" 
requerimento, pelo racco 1la opiniúo 1la Ca· 
mara llstnr d1 v i·l ida. . 
Nes~ condiÇoi~s. reitero o pedido de vel'i

ilca~·ão da voia(.:iio. 

O !!!ir. Pre1'4iclente-A .vot.i çfio foi 
omp:ttntla.; port;i.11t•1, L'OOSi<lero prejudicu.llo o 
rcquel'imento . 

Cl'nt. inua. 11. rli:>CU!iS:io •lo prnjr.:to n. 54, do 
1897 1()rç:uru.·11to •':\ l'a7.r•ruln). 

O Sa. P1c E.,.11>1:.-:>'T~ - 1'eni a piWi. vra o Sr. 
Cnrh·~ ~fat'l'\llliuu. 

0 ~... Ca .. IOM :\fnr~t!Jllnu -
51·. Pro•i•l('lltt!, ocrupo 1\ tr11 u1111. 1~rn. tr:i.tar 
Jo •lr•: .. me11tn •I:.. 1ll'>l:~1.u ''" M111i .. 1 .. r11.1 4 
FRZt:n•l1t. purqU1• .. ..,m ,],,"'1,,..tAJ Jn•·U ''i qu& 
d~ Srs mGmh!'Ull d1L <.Ã11t1111•"·:io t11.• •·squ.,.~e
m•n :undii ''"~'ª ''~" ~ Alliludl·~ •lo !MU 
~~~. . 
. &>na eml111.rgn uv q\li: n l111~t~ ~r. Minl&
tro 1la Faz••n.tn. r. o!):-. tlin•tll•r 111<9 ltrn•lll3 
l>Ulil•ca.• •l·z~m 1•m i;i•u,.: relat.orfo .... 11. ill•11Jtro 
C<lmlll•·~o t'lllNs•I· u. por umn ~\'f!M•ladu 1!0 
~ .. ntot111:i!li. qur. 11ioc .. rnpreh1•uJo, n :ào :1LLN1-
•l·•r·1d1S11J11ia1111•11t•• n "'llll:L 1tlir11rna CIJIJI refe· 
renda à A lln ni•••tfl'I. .i .. ~t .. nn.1os. 

E' hrJU~t1t;I\ d1111111Mn'll. q1u~ llll f;u. IW E"'t.'\l.fo 
,1., 1111:tt•JCJ:•d, e c..;t.-i 1nj n~tiçu. ~e a,,,.1g11:1.la. 
rlesilr• t)S Olll i llO:S.O:! tt.'mP"S da. an1•11~rd1 11\. 11&
rl!l~ndo que. pouco a. pouco. \':io ~ · i1Jtt11t1ft.· 
cn11du com· o.' da ltt!p11lil1~ · 

Feliimcnte a. fed·.r:u;ã1, troUXl!·Un!õ ~ nuto
nomi.n o 11:10 de111(111stra1l11 :i. ~il-dadt que o 
Estaa,, ·lo Arnazouas pr .. 1;i·í•le. ro1110 pl'O~am 
õL-< :ouas r~eir.a~. cuj., eic::une ~tá. av n.ll!ll.llce 
1l1: to•lu~ . 

S. Ex. (1 Sr. )fí nist.ro J:i. Fazcm.J:1. é o pr i
mdrn a reforir·se a Alfaudor,,'a •le M:in:"to~ c·tn 
term•)S mu•t•) l1so11jEJ1r• 1~ . cu rnn o . .; i llu ~t1-es 
C<•I lcgr .. ~ và•.• w;r :10 tn pico .io s"u r\!h1.l.or10, 
rd·~rcu te <l rnendomu111. u;·t ían•lt'l:(ll, que peco 
V'1n1a p•~fü t<;r: 

O Sr. Pre~ide1•t.e- A observ~i.o · 
d 

«A.lf:•ncl1?g:l de '.\fana.os. E,;la rep:i.rt ição, 
o ·nobre o~p~ta.<lo não . ~m r<LZiio em face que l't'Hne ao ser•i.:o U() C01J11nercio de 

da. d1spo~i~à.o regimental. . 6 y · - ·unport::Ldio e e:Xpl•rf.:l.·.~o elo ••ri-sct.nte 
ou de novo proceo.er :i. •otaçao : E...;tadc• do Afn;•zon:i.:; " tl':i.nsitc:> elas re>pu-

Vou:s- Muito bem . blic;•s Einit:·ovl1l'S. que exü;e tis ·a liw.çiio 
.. O SR •.. P1Ú::s10::::-,"l'E-Nã.o é ·possivfll que a tspec:i:i.l, é um:~ da~. mais importantes do 

Mesa esteja annuncb.n.!o, segundei · :i.ffir.marn paiz. · · 
os nobres · :oeput.aJos, resulta.nos- eri·ados. Sua remia v:le au~ment:i.ndo.E rn l896 ~ libiu 
(Apoiados:) :\ Mesa. uão tem interesse algum a 5A'ili:596~ l!17, tendo 8ido de 3.$09::~32$458 

.·em .füzel-o. . ... · · . · . em 1895. '1 valor o!fo.:ial da importaoíi.o di-
;;.· VozES:.:..~poiado~.·. . · .<ecta ein!erna.cionat,snjeita a.direito3de con· 

sumo; elevou-se :i, 10 · 8~4:38.'>.$.">74. a. livre de . 
·:~ .. ri SR. ·Pcu;sw:;.'ITE~0s .se11hores qu{:ippro-. dirci t/ls :l :tG4:67:5$1 3ô e. ·a. de cabotagem a 
~-a.rern· o requer1ment;., devem hn·ani.a:· se :e' .l .:t23:382$Z2(l. · · . _ . 
. eon.serV3.r.-:e t.le pé, afiin-_ J~:>rs . Secretac:i()S ._..1..n a ve;!a<;iio de · longo ·curso constou ele 

· procederem <i contagem. '<:lo~ \"O t os.e da mesma iO vapot"es, s. ".de gr-.i.nde ·· cabota~em de · 260 
{órw:a.. proce4etã.o ·. os· ~enhores . q ue ... o i•ejei' _va.pores. .. . e !lo ·de :. pequena caootagem .. de 404 •tarem. · · · · .-· · vapol'es. · · · ·· · 



c â"nara dos Oepli:ados - tmiresso em 21/0512015 12:35- Pág ina 9 de 24 

· -~~sxo x:M ·9 i>E .A.Gos'fo nir · 1897 131 

· Cr11io de gro.ntle convenjencia. auxiliiil~o 
a.os inspectorl e Dfed .. ndo-tbe p~~soa l equ1va.-
1 .. nte ao <la Alfan·tPga do M:i.ranhã-0, e Lira.n
do·o oo velho caS<J.dio. sem pJntes nem ar
mazens. r('f.rulares, onde iotelizmeote a.in•la. 
funociuo:i. .> 

o SR. SILVERIO NBRí_;_ E' um ca.sebre, nãó 
é ~·rilo. 

o Slt. CARLOS MAtlCICLLISO-Peço Hcc>nÇR. & 
('.ommi-..'liio pa.ML pnnd<il'Ur·lhe que foi de uma. 
se"erido.de t"Xcei>Sl\1\1 'DOl'<JU3nto n·~m "º me
nos ros111ooll'!C(>U a vorba riu anuo po.~o:v~o. 
q11e. niio nbi<tante ln1<lar·•itl~1n~. to<ll\\'ia J& 
el'Jl ahmmA <=<IUS&. A 1ll•1:o;r;.-.,J• ComrmNAW 
M :.o ponto de lll.1.ot' dt'S.'\P~re·t& \°()l'ba.. 

o ~n. Lt•ti M>ot.mo- A. comml~-&o mio 
alrarou a propost.11.. quanto :i. Al.Gi.udega de 
Mam\,o.;. 

O S1t. C.i.m.os !\f.\1tct0.Jnr~Dl\vlll 111ltcral·a.. 
à ,-i~t& ila lin~m·g.•m tnmc:t. tio Sr. Mlr1l1itro 
da F'l11.en•1n quf!. i11turalm«'nta P''r um ell

. crnpulo mal ~mwndldo, nio quli incluil-a °" 
IJUA pro~'\. . . . · 

Tr uinfto.!ie Pl'f'RDtemente de tluer eco. 
nomi11111. <'<lmpreh•ndCl-fe QllO\ o Sr. Mlni~t.ro 
da P~nda niin JX"li,s•~ verba par:~ um odi· 
Belo novv p;•nL n. alt'andep.. 

O ~11.. ~faLAQUIAS Go~i:"i.v~-Entretnnto. 
elil' é o eompot .. nte par:i. saber qua.es ~s ne· 
1:cl'Sidad1·S dn. ,,Jfn.nt!ciri\. 

o $R. CARLOS ~faltCf;l.T.I~O-Veja:i Carnal':\ 
o qµe dio;p; 11 ~r. tlirt.oetol' das Rend:\S P ublic:lS 
no seu relatorio. quo apre;seutou ao $r. "11· 
nistro do. Fazenda: 

CU r•I Serviço e muitiS&imO inferior 8.0 daqúell& 
e r"ittrtcto a.n comrnercio internacional e re
duzido. ._ cubot:igern. 

Mautn·se a Alfandei:ta '1e M·•ni\os com pes· 
soal igua.l ao da. de MM:ei6 é i>implesmec.te 
1lesconllect-r o que de 111~is importe.nte i.n· 
tC!resi.:~ "' fiscallzaçiio aduaneira. uo ~udo 
mai~ prospero do paiz e limitrophe com qut.· 
tro repnblic:is Cil'lln•lin:ui. 

A •'ellcicnci& de pessoal OCCll.3fooon os d .. 
snstr'9 por que tem pa.81.iadn essa. rep&Tfiçlo 
dMdo log&r atê a f%'1. dn thosnu1"1ro. trau-
1fando os cortes em cerca de mU co1uoa de 
réis. 

Contínú:L. sem edlftclo proprlo, funcoto
na11tlo l'llJ um veh10 i-rdl4'1ro o a pra.ia, sem 
ponte, tom 11r11111ie1is ~!Ares. com o au:d .. 
ho do um ualco tr:tp1che aUaadegado:.-. 

O Sr. dlrec:t.or trata depoi. Jos alprlsuios 
rebth·os à re11d:1. e &I. n&\"egaclo e coDdne: 
cEittet! l\ljt&rlsmos coillltltuem .. prova mala 
evi1!ente dn. lmportaacla ,,,.ata aU'And"P. em 
ocm trai1te com o abandono de rteU190:J de que 
dt11iõe e tem pertlllll1tCldo at.6 bojp. 

Sr. Pre$irl~nre. &Utol"ldade iDSU9peita é o 
rUrecl.01" d UI Reo<ias e de tanto mais n.1or 
qu3nto jn filie exerceu por muit.o tempo°' 
C:'lrgos 1le insp!'ctor d& tb~uraria e depQia o 
ri~ :\líanrleg& de meu ~do. tendo t'eito as 
mi\ is sAriu e con tinuM recla.me.ções ao Go· 
verno que. como ,eml're. nenbumt. importan
cia. l i~• nos l~t.1d1·s do Norte . . 

O que diz o directo das Rendas é & pura 
v"r<l111le, porque o }le:'SO&l d3. Alfandega de 
::iranáos é composto de 33 empregados. notan
do·se que ne.-ose numero e~tão incluidos o 

« Al(a.ndegll rlo Amazonas. Umil das mais administrador rlM cn:patazie.s,dous continuos. 
imporU&ntcS nlfa.nd~gM do p11.i7. e.certa.mente. o 1w1rteiro, O T.llfW•ureiro e dous fie is do the
a. do Amazonas, mi.o só pda. iuiport:•n"ia. de ~ourdro, que nada teem com o serviÇO de 
seu comm,.reio e n:1.vP~1tçiio i•· let•naciomú e rtsco.liza~iío. 
de cabo1agern, como a.ind11. pl)r ser o entre- O Sll. SILvimtoNER.Y-E esse quadro a.inda. 
'P<'SCO ilas republiCÃ!I h ruitrophes Perú. Bo- e;tà in1.'010J•l"to. em consequencia de licença 
lh·ia. Venezuela e Colombia~ cum ª' quaes de a lguns .runccionarios. 
m<1nternoscons1del"'.i.vel expediente de tr;msito, 
reexporta.1,;ii.o e tJci.ldes.i;ão. que ex.ig~ fisc11.li· O SR.. CA1ttos MAitCELLJNo-Perfeite.mente, 
zação especial, pouco com.mum. na. maioria. he. emprega.dos d1>entes. que. porta.nto, ni<> 
da:. ~1randegas do paiz. a-;tão em e:r.ercicio, o que. ainda d,iminue o 
. No em tanto, sem embargo do quanto se ha · pess0$.l. · · . · · · 

exposto sobi•e o assumpto e consta dos rela.-. .Peço a. attenção do illustre relator da. Com
tor1os d., Ministerio.dll. Fazenda, esta. repar- mis~ão, que é 'competentissimo nesta mataria: 
t içii.o permanece de~a.mparJda.. ~e pórle dizer. Com dous conferentes, é impossível evit&r
tle todo recul'so ma.tefla.l e o seu pessoal é o se o desvio . doe dinheiros publicos, ainrla que · 
mais redu?.ido pClSsiveJ.·Jgul!ol ao de repir-. haja 11o melhor. boa. TOntade e ·o ma.ior ·esrorço· : 
tiçõe• que n<io represeota..m a meta.de da por parte desses empregados. · . 
·ren•fa e dv ser\·iço que lhe cumpre •1esem1·A· Esses dous conteren~.es se1•io auxiliados 
nhar; As r..ctau.a~ÕI!:! dos inspectores -são in· :p<>los -escriptorar 1os ; mas, . seodo· 0 pessoa.F 
ces.iantes, a · re:soeito, : mas .iJUl'f9ficuas ai.é. diminuto, o afastamento desses escriptura.- · 
hoje . · - • · · · ri• 1S .para conferencia.s dá logar a que tique· 

E' preciso. portanto, que se .dê, quanto . at1·azallo o serviço de esta.tistiaa:, úe revisão de 
·· ·antes, ã A.LfandegO:,de Ma.nàcis,. um ·pes~oa.l despachos, que, como a Camara. sa.be, é.feito· 
. eqlli~alente ao da · Alfandega · .do ·Maranhão, · immediiJ,t&mente . . E' o que acontece: ema ser .. 
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viço ni'ío está em dia, apezar dos bons es
forços nos emoregarlos. 

Vou, portanto, propor a eqnip1.ração da Al
fandeg, <lo Amazonas á rlo Maranhão e julgo 
não pedir muito, porque só peço o que o 
Sr. Ministro pe•le. 

O quarlro da Alfandega do Maranhão com
põe-se de 48 empregado~; entretanto, vae ver 
a Camara a comparaçã.o da renda dPssa ;il
fandega com a de Manáos nos tres ultimos 
exerci cios: 

Em 1894 a Alfandega do Maranhão rendeu 
3.541 :923$690, á do Amazonas 3.929:957~231 
Em 1895, Maranhão........ 3.166:150$1<0'! 
Idem irlem, Amazonas...... 3.8(19::-l32$4;)R 
Em 1896, Maranhão ...... :. 3.5R3:847$il8 
Idem idem, Amazonas...... 5.476:596$197 

Nos tres alludidos exercicios a renda da do 
Maranhão foi de 10.292:221$910 e a do Ama
zonas de 13.215:885$886. 

De onde se conclue que a Alfandega do 
Amazonas rendeu mais que a •lo Maranhão 
2.923:66:i$976. 

Ora, vê V. Ex. perfeitnmente que não é 
injustiça elevar-se aquella Alfandega, ao 
menos á catPgoria da do Maranhão, princi
palmente attendenrlo-se a que este augmento 
de renda não é ainda o producto exacto do 
que se póde arreca•1ar, visto não ser possível 
exercer fisralização severa, porque não ha 
empregados para se revezarem. 

Muitas vezes, ou quasi sempn~. é o com
mercio obrigar1o a ter alvarengas pagas á 
sua custa, porque a alfandega não dispõe de 
arrnazens para a grande importação. 

E' uma vergonha aquillo. é um pardieiro 
immunc1o e V. Ex., Sr. Presidente, me per
mittirá ler a apreciação do Amazonas Com
mercial, jornal que se publica em Marnios, e 
fazer minhas as suas palavras e VVx. E~x. 
verão a que ponto chegou a alfandega, no
tando-se que os predim federaes alli primam 
pela irnrnundicie e pelo deleixo devido 
sempre á falta de verba, ao passo que os pre
dios do Estarlo se acham na melhor ordem. 

Diz o Amazonas Commercial: 

«Alfandega-O que temos dito a respeito 
desta repartição publica é quanto basta para 
que o Governo Federal saiba o estado das 
suas repartições no Amazonas. E a nenhuma 
importancia que o Governo Federal tem li
gado ás constantes reclamações que lhe te
rnos feito em nome do commercio, dá uma 
idéa clara de que o Estado do Amazonas é 
esquecido no Rio de Janeiro. O Governo Fe
deral, nos parece, só se lembra do Amazonas 
quando este lhe mette nos cofres a reni1osa 
contribuição dos impostos de importaçã.o. 

O edificio conhecido por alfandega .iá tem 
sido descripto por nós de mor.lo a demonstrar 

ao Governo. que ni'ío sahe do Rio, as condi
t;õe~ lastimosas em que se acha. Pardfoit'o 
velho, imrnuudo e an1.i-hygienico, ameaçando 
desabai' a qualquer momento, é uma verda
deira Lls irna.» 

Aqui sou obrigado a lembrar que este par
dieiro já desabou em parte e por felicidade o 
facto não se deu em hora de expediente. 

O Governo mandou remendal-o e lá con-
tinúa como estava. 

Diz ainda o Jornal: 

«Por outro lado. as caríssimas armazena
!(ens; as merca ·oria8 " ai agasalhadas, su
jeitas a avarias por um systema sem ordem 
re"ular p:i·a conciliar os mtert'llse'. isto é, 
para respeitar a boa harmonia entre a re
partição arrecadarlora e o commercio que lhe 
paga direitos tão pesados, que contribue com 
uma parte do seu trabalho para sustento da 
União. 

o Governo possue magnifit.:os terrenos no 
littoral desta cidade, com area mais que 
sufficiente para grande alfandega e grandes 
armazens; porque, pois, tanta indifl'el'ença 
para urna necessidade tão palpitante e de 
tanta urgencia? 

Injusto. tem sido o Governo Federal para 
com o comrnercio do Estado do Amazoq.as.» 

Veja V. Ex., Sr. Presidente, que os sol
dados do exercito estão até sujeitos a ir 
para uma sala immunda para guarnecer o 
predio !'edera.1, porque não se póde prescindir 
desta fOl'maliilade. 

:Sabe V. Ex. o que tPm aconteciflo? 
Os soldarlos que montam guarda no edi

ficio, devido á detl.ciencia de praças na 
guarnição, dobram no serviço,levando muitas 
vezes oito dias alli e >ahem com beriberi, 
porque nã.o é possi vel estar oito dias conse
cutivos em um 'tal pardieiro immundo sem 
adoecer. (Continua lendo.) 

«E a sala que serve de corpo de giiarda?! 
Os soldarlos que guardam essa preciosidade 
vivem alli nas peiores condições, naquelle 
pa.virnento terreo, acanhadi,simo, que em 
tempo teve o solo de tijolos e esse tijolo que
brado <i carcomido pelo tempo esta rerluzido 
a terra humida e doentia, as pl'aças que 
guardam a alfandega teem por corpo da 
guarda uma verdadeira espelunca! 

No pavimento superior,· soalho carcomido 
e já bastante desiqnilibraclo, respira-se uma 
atmosphera, nauseabunda desde que se co
meça a subir a escada.» 

Tudo isto é a pura verdade. 
Houve algum, Sr. Presidente, destes offi

ciosos que pullu lam por ahi, que em um rela
torio reservado, sem que o Sr. Ministro da 
Fazenda tivesse solicitado, diss0ra mais ou 
menos isto a S. Ex. : nã.o se tem estudado o 
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plim".> ·pn.r:L o.P.<Í!ticin rfa ~ 1.f>;;:rlr·l!ll p •rque o 1· :.ADre>Prlr:i~io :l <.>mend:i.; ele\;:i.ndr.i a. Alfa.n· 
l:oY<"r:ta1l<w du ·[ >1.ao lo oppo-·-,:~ . lt•rt1J11ta_;1t": . .<l_e~11 de · ~l:iuan,; a 111e,m;i. cla.•;s~ q u~ a. do. ~la.· 
mc ·:it~ ;i. ,;:(:'<J"'r o tei·reuu, que e; 1,a.r;i, ~enetl- m11h;io.pem:., cum i>tO concorrer para na<> se 
ct:i:- a si e a a.mi~n~. · augmrnt:Lr mui t.o a despe:t.1.1. 1.10 orçamento da. 

Or:i. i"tº e lUIJR l!r:md!' calumnia. e .o Sr. F:IÍenrla. . 
.~finistro d11. Faz1>n1l:L vae ler O<'Ca!'iào de V('!'. Mas c;;sc a.ugmento e. a.liil.S justi!lca.vel.por-
1) Sr :'nttamini dizer o contrario, isto e, que oitentiL e r.:rnto~ contos, que é em ciu;i.nt.o 
q11e tem 1>11contr:ulo ·~a pa.rtP. do governo es- mont:L, :Lté c~rto ponto 0 um augmento re
t.-idu:d tL m,.lhor ho:i. vontnde. · proe!.,cti\•o. porque a liSC11.hza.;iLi .. t:er:i. mais 

O <li!<tincm ;: .. v1,rn1ul"r tNn í4eilit.~o M btim li-itiL ; r~'linlt>111tlo tl:i.hi n11turuhnento o 
Sr. ~tt:u11i11i to• lns llll inr.•rmaeiie-: e e. pur· llO!l'f's:,ÍlllO lla rect-ltll. 
t:Ulllt , rl'plt." Ulll:I. CllltllDn lD "SW r••ll\IOl'Ho F.m Vto:t. ele !)ti w/ .. SlllJir:i. n 6:! •/., porque 
i;rw mP. :unrmam 1 .. l:ii<t;r; ó um:i. 0 1Hi; m111tl1'- p<IS$o ;;art\11t.i:- 'lUP.,.Jl>nnt,. da icr .. uclu impor
inliu;1111s m , 1•11r.mt:1.11 C"1•tl':I. . o:t ert. .. füvs tlus 1:1-:iio .fn Am:1zom". R rell'h~ tl~w l'X.,rci<:lo 
:i.drncni~tln~··i• s cio .:\m:..:euoas. 1rn 1.Jal\•1•7. :~ M!I• mil 01nh•11, eml•im a al~n-

0 S1 l mz \mr.r1ro-O rolatorio · ~ 110 Sr •l<•;:n i~ii.n ~-ouw o 111111\"ra d1!.e111pl'l'lflldo. n .. 
. • t: • ~ ' · Cl'l'-"11.rlu p1Ml a 1.tua 11:s ·:iliuça11. 
~u.11111111 1 • o M!r1·1\'0 d~ irau,;iw ., mal íelln, a.hula. 

o :0:1t, CA1t1.M ~f"1:cKr.r.1so-~iio. J>f!lnll 1noL11·0~ 1le min dii•p6r. oomojn dt~. 
o tõt: . J.otz ... IMll.1'110-Ô Sr. ~'\tt:lmln1 t\ ll~ (1 illSJM'Clllr •Ili ~IÍ!\fll~l';n\ dt! rs.:..1 ~Ulllcl• n&o 

n:uitu r..\·v~i·l'l . pa~ 11tU!11d•!r as ex1i;~11Çla» do :.or~1\'0adua
r1<·1r ... 

() Su CAur ... ,. !'>l.\1tCIO'.rJ~o-S1!m podii.1lrí · \· .. u citar um f'llctn qun p~~1·l: em do-
:i::tr dn M!t' :\li•im. r:ul.'í é r:ic10 Qllt' u l"r. \li- 7.Pmb"I• do 11nno pns•:i•l•l ~bl o RI•• N41fl'O 
11í~t. • " ''"- ~·~,·ndl\ tém um l"Jlatorio ~~!r• ll.tt~ ~h1:111 IAAlw.~I. u1t1mo pont" nav.-i;a~I em 
,,li) .. n.-,;te ~·Dt do ,·apor. pot•Jll" •l11hi l'l111I• Ht1te r~ PJLV0.:12\i:Ü·• é 

Dl•mais, 1od .. :. ''=' dm .... l'~ta.mos ll pi'\lir e :i. :e1t·· Jkll' c:1:ui;1~. O 1.vmmt1rclu do Vonezuela. 
1•11.N· •111e c1<o1e!'<'ll>1•S o terre110 lll"~s:1.r111 p:tra 11<?.·!ll' pu!- ""li! riu. . 
o r··lilkio 1i:L 111f1111d· :..,, • O E.~t.aclv 11 .. ,\m:~ p .. ,:11 !t+·m: qu:~n•lo chr,t:N1 t'm Siinh I4bel 
7.• li~S "' ri<~l (1 Ji;io ltl'Cel.•lL 1~·1r 0 • ÕOV(!rJlh ••111 o tl'Mri!l;ÍIO fui 1Jeít1ulo ll prail\ p.'\ra. •!Cp<ii~ ~r 
•l:tll . 11li!n.1es.11t>g11.nd .. ·lh~ •1111 p.~h•<:<> de t••:-rn. r..collw\o a um bal'l'3cà11 ~em mn.1:1 formall
q11:.111lo ttimus u 11uu11r wterc.<:oe llt• c1111,r.ruc- ·faiio. 
•.•io .• 1_, um e1lill1•io PJL:":L a allan•!e;::i.. pam o A11 et•mmanclnnte dn vo.pot" per;:-untei: que 
!J..m ...._t:Lr do commercio local e d •i augmcuto ca.r-,.m. à e.-:a? f"nrn. ond11 \·ue? Rei:ponrleu: 
1':i. noAA, re.·P.it.a. . · p:i.ML Vem.•zu1>ln.. ;s;io 1·em acompanhada. por 

Para V. Ex .. ~r. Pr~idi,ntl", '\"Cr mais uma "11111·,las 'I Nilo. sr mp1·e v<-m ussím. V_ l!x. 
V•·:\ o lllO:!rc.•so 1iu. 1lfart ·e;a •lo Amaz<)Dll•. ~ompt~·hen •'e. S1·. Presidente, que é muito 
l·:i.::t.a atttin•ar p:L1·-:i. ~;;rc q1nuiro n.pN,sent;lJI) fücil ii lu1Ur o fii;co •1 t':lt.1. nt:lneir!L. 
1•1•!0 .<:ult.1lircctor rl:ls Rf>n las. l~t·• não ~e i11· )[;,,.. S:·. Pre•ld!!llte, tudo isto ncontece 
.,cnt:L. i>ii.• 11l.!_!l\J'i~1n"s que existem. 017. cno: exa.ecam .. nto i · orqul~ n. Alf;~n•lt-ga. niio tem, 
.\llrrncl .. :!a do .'\111a.r.onas 511 "/.,. 1-:'. f•f•>ta.1:tu. como j:'• <lii;sl' , pc~so:i.l em 11uml'rC1 ~ut?lciente 
:i primeir:l ,ie torlo o 1:r:1i:il. Pa.1~i. 3i "/ .• pat':l. :w:mti·l:Lr o, mtel'es,es do tl>'CO. 
~l:l.r:iu!i:i.o 19 "/,, e pt•l' :i.lli •1•gtwm :i.,; uutt-.ls ~a rrontC'irn. 1u~ f1oli•iu dâ.·se o mesmo. 
c:1~ c.u;..'m<'r.to •n•·nor. De unliua.rio ncontenc que nos volumes que 

Jii ,.é V. Ex .• SI'. Pre..;ir!en:c, CJUP. os rlons vem de lá, em V•·z ele borl'llcba., vetn a.con
E.~r.:vlos Jo ~~ortes:io os que m:tis t..~m p :· .. gre·· dicion:vla muito boa ~ed:i.. 
<lido com a Republica. au:;mentando :~sua No Ja,•:1.1·y, o c::;.:an<lalo chegou a.o ponto de 
impo:-t:t(.":'io e rec·eita.; o 11ii•1 ~e póc!e dizer 1111e se razer a lia\.1eaç;1o n;L margem peru"na. sem, 
nã.o !ia. des<:io ,1e renda~.11:ln porsertHn os em- pooe-i:•1 dizer. <W•istencia de guare.la.. O que é 
pre~"a.·los ronni1reotes, raço·lhes e,fa jusr.i.;-a, •erda•:e ó que :i.lli eomp1·:i-se C>üç .. do tino, de 
mas pot·qu·~ nãn polléin a.b~oiura.mente r eve- Bostock. tc. ruziio de 1~$ o par, lenços de seda 
zar-se no serviço, p •r nti.o d1spo1· o inspeccor por 9$000 ~ . 

da ~lfüadega de . pe~soa.l sulficíen te e o que o sr.. PAuL,\ R AlIOS- E dizem que a vida 
~~~~-i~~l~a.se e:xte.riu:i.do_ CQm o accu.mulo de, no Ainazona.s é cara. ! . . . . . 

o M3:rnnbiio teve em SU:L arrecadaçiio o o SR. CAR~OS }.faRCELLINO - 'Tudo . isto se . 
angmento .re 19 "/•;o Amazonas o <le 56 •; • . M. pela falta. absoluta. de pessoa! na. alfa.n-

ora, pe1·gonto: é ou não de inteir-.i. jus~iça dega. . · 
que 3.0 menos se equipare.a Alfa.adega dv o que porém não posso deL....:a.r sem reparo, 
Amazonas O. do Mara.tillão 1 ·· . . . j é ter o actual inspector nomeado para. fiscal 

Argumentando assim, é i!Ilpossivel res-
1 

no Rio Java.ry um gutun~. um tal M~nool 
poudeNe negativamente. , · ·' : , Mendosa. . . . .·. · .. - . 
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o· SR. MALAQU-JAS GOXCAL\"BS-G:itu.no !eito ca~sa1'as e $im re~peit.nilo.s por quem deve 
fiscal l . · prezar os serviço:; dos iJoD:> pat;riotas. 

O SR. CARI.03 ~fa.RCELLiNo-E'o>xa.cto. e$fe - Mns. Sr: Pre.,inent.-: não quero me e::r.· 
individuo é um vene:ul'l:•n<·. que foi expul~n ti:_rn111• m.111::0 D•·r-te pa.rt1cu1~r. mc:;1110 porque 
da. sua. terra . por cont.rabacrl1sta: naturali· nau ,des•·JO ofl'ender SU8Ct;pt1bthd11.1!es. . 
'zou·se cido.dão brazileiro e vivia em Manias E meu Pmp<•nho cnnq111,t1t.r a.~ srmpatl11as 
ba. muito tempo. dos I_!leus lllu~tres collei::•s me'!lliros da Cl•m-

• · Fioi.:indo·!l'e de viçtima, e dizendo·se per· m1s.•M. que c<·r1-.m"'1:ll' Je\';•rao _em. cont:\ 09 
seguido. pre>curou toer ngradtnel no in~pc· j fun•!11.mentos que 1le1 Cl•m :rei ·~110 a .<"rneoila. . 
ctor da alfandeim. E' um b.~m meio de <'he· q 11<' . "'"U t!!r a honra de IDlln.tor :i. ~tes:i.. 
jta.r..ae aOll dD&. O in!l1•ector. jul~o CJlll'! de boa (.1/1111-J be111 ; mmto Ullll.) // 

té. nomeou-o para~ no rio Jav11ry. . 0 ~r. i~· •• 11,.1,..iro 1 •. , cir.,-Sr.:... 
o$)\, Pt.'OLA RAVrt! - .-\ rt'ntllL d& altl\n Prt'l'iJ .. 111('. e ~<impl'<' \lfll :\SSUmpt<t '"'maior 

de? olo lucrou com & nome.,çdo dei-te imi~·rllmi!ía p:u"R. um P"i" 0 c.•1.u•lo •lo~ St!Ull 
homem t ".ll\'llm1mt0!'. "" ('l't·ulo !'(l:ll •lf' i-Uttll llman.,·u o 

OSa. CARt.08 ~fAllC!UJ:-<o-Nlío lu~u. por da mal'l•l111. pl'<•lu.-Lil"ll. dll. ~u .. ••l'\t•·111 ~ 
certo: ~nfltit &t&. con'°8ureo lnfon1111ç.~ mi· t1\1t11 l1·a. dl\ o;nlorm1.c:iio 11~ ~ma rno· .. 111. o •'os 
nl1;trarl111 P.!111pren111o aruazonenl"ll. qul' 11>ulto11 ~~u~ &:1ld05 nu •ft/l''il$ int<!rnn<.'i«•n:te.~. ~m 11. 
coninbr.Ddos se '°'111 pa.~do, dciv!Jo ll l'Oll· cc~it:.çüo 1ICo11.t~ ~~umptc~. qut- dtt\"l'm pN!ll· 
D!VeDCI& dl'He fttical. der li 11.tll-n~i.tt dl)i' ('.!;l:Mli~Uu•. o l'f'l!Ultado 

Já T6 V, tx .. Sr. Prealtlente. 1iur é ur- hll'\'ltnn-1 ""'".! a JM·riht. dit :,,obt!l'lluili Cl<:o-
. pote proTidf'Mlnr no ~ntfJo de ~ul•rlz:uo n"mir11. '" porumto. IL 1~rdo. Jtt. ~ulK-l'IUllll po- · 
0 lel'TicO cl.&qUtlla . ll~nd<•p. A Vltol& dntt litfrn. 
!rr.,ululdadu o t.1ct0:<quc acabo duapo11t4r ~aio po~so «impM'h<'nMr direito politico 
i Camar&. rf!IJ>'·it:tdo no .. xtt-rt0r e 111nnti.fo no inrerior 

Coll~t• ·me qnt' o Sr. '.\flnbttro da Fl!Zl'Dd:a. et•mu ~r:i nti:\ 113 ord~m <· d"s lib r-1a.1 .. s pu
tra.ta. de, qu1nt<1 notei'. p(1r ,.m t:'Xecutio a lei bhms ""m o dir-•lto• econumieu que o p~tigie 
que cn-ou a alfendega. mlxta. e lhe !iir\'a de apoio. 

Realmente é uma prol't<'eneia a~ertàila.; s.>m o 1lir...i o l"COnrtmico não 1111. ~ g&· 
mas si a alt'1tDdPfr.1.• · i:r.t1• oiío tivPr çonduc(,'liO ra111.ias rPael' dos dirc·it!l!.l de um pniz porante 
tacil e p~~al suffleiente. o e1Teito. d~i'f' já. as n11<:õct< ei>truu~· ir:i~ . E eu porl1a tc:i.zer, 
a.tDrmOâ Ca;mora.. Seril negativo, não pl'OOU- CIJIDO ba>O de>sa UH•erdio. innUm<'ruS f&el.OS, 
ziri. resulmdo :1Jgi1m. qu<' provam a uullidade da. soberania. .I>O-
~· preci.o, repito, que a. olíandcga mixtn lit.ica. pela. ruina. da sr•bE'l'a.nia ll•~onom1ea. 

SE'J& dotada. com um bom servico de lan- De,.bt.o disto, Sr. !'residente. porque as
cbas. porq11e alli exis«'m rnuii.a,; e de boa. sum;>to mais ~frio e mais pratico chama-me 
ma.reba para passag m do oootrabanrlo. a ntt<>nçfio. 

Não me demorflrei mnis na tril•un11., Sr. Dispen~Cl·me •'o trub~llm de de>crever a má. 
PrE!liidente, porque já. me alonguei mau:: do situ:i.~ãu tiuancei:ra. elo B1·azil neste 111otnl'nt.o. 
que devia. neste ~sumpto. Agorn. 1lei:x:irei Os ora<fore.~ quP me precedcr;im. com dados 
para outros mais co111pNentfs e que ~sliio certo~. já d .. 1m•n~üaram a nv~sa situação 
illsctif>tos para fallar solire o orçamento da l"< al . soh o tlr nto de '"bta das tlnança$. e a 
Fazenila, venham produzir saus bellissimos Camara ficou convict..'1 de que estn. situação e 
di~cursos sobre finanças. má , e qua~i pe~sima.. 

Apenas fiz estas ligeiras considerações. o~ defc•ti. que ~e acenmulam ; a. desvalori· 
relativamente á. alfandl'ga de meu E.>t..do. zação sempre crescente r' o uosso meio cir
para ver si a illustre Commis!'âo. á visla. das cu lante:· o excesso de d f~peza: a agi<•t.a:rem, 
razões que e,;.puz, ;1cceita . minha emenda. que se concentra ao. cummercio de cambio, e 
elevando-a A lfandega dci·Amazonasa2' classe . mu itas outr:i.s circnms1ancia.« te.-m dado em 

O que peco, Sr. Presiilente, é de toda a 1•esultaào a ~itua çüo mi\ em que nos achamos. 
justiça; mas si não for atrendiclo, nós nos E eu .não prf'ci~o trazn as dfra-< . de:<~~~ ra: 
resignti.remos. porque, Sr. Pre~idfnTe, já e~- ctc.res de rui na. porq11P. esie T.1·:1 b.1 lho Jª foi 
t:l.mos acostumar.los á. mà vontade do Go- briihant.•·meiotP li ito pelc•s ·coliega>" 11ue me 
verno. · · pl'ecerieram . Poi-em. Si-. Pr~sideote. é muito 

.·: Y. Ex. bem viu que não b a multo foram naw ral que se pf'rgumP. em tiice da situação 
promtil)!ados iiecretos cass:.nno p:ii~ntes da fina1weira em qul! nos a• h:1mos:. quaes suas 
guarda .. n!lc1onal d>oo·as aos .verdadeiros re- eau~a.s. Só assim -poderemos offei·ecer r<1me
publicanos do ·Am:1zC1nas. .. . dío~ que a currijam. . 

· ,Aqµelles d111nos ddadãos acceítar:im ;iquel· Fina nças, H·ndo uma · scienl'i:l es~eocial-
:· las diotinctões, comojã. teve occasiâo de dizer, menrff óe oiJsnvação. não póde deb:ar de re· 
. acreditando q;ee as suas patentes não seriam clamar o estudo re:.i.l das causas, para. então 
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deduzir-se o estudo real dos remedias. Nesse 1 menta da producção entre nós. Ha porém, 
ponto de vista ha um pon'o de contacto diminuição do seu poder acquisitivo, pela 
muito dire,to entre finanças e medicina: desvalorização do nosso meio circulantA, o 
ambas PXigem dos seus cultores o estudo mi- que é um facto exclusivamente de ordem 
nucioso das causas para deduzirem o estudo financeira. 
apropriado dos remedios. Isso in·iica que as leis da producção conti-

Peço a indulf!Pn0ia da Gamara para, antes nua,m normaes e funccionando regularmente. 
de entrar no estudo do orçamento da ilespeza, Antes da passar a demonstrar em cifras que 
entrar no e~tudo das causas da. actual situá- não ha factor economico, consinta-me a. 
ção financeira. Gamara chamar a sua attenção para o facto 

Eu classifico-as em duas ordens: cau~as de que tratou aqui o meu honrado amigo, 
politicas e causas financeiras. Salvo erro de de1mtado ptilo Di~tricto Federal, o Sr. Alcindo 
minha parte, não descubro nenhuma causa I Guanabara, a diminuição da renda de janei-
de valor economico, como factor da situaçiio roa junl10, que monta a vinte mil contos. . 
a que chegamos, e ii;to pelas seguintes Neste enunciado, que é incontest>1.vel, ha 
razões. Incont,.,stavelmente, em a nossa ex:- um ponto curioso para ser investigado e do 
portação, o producto que tem maior poder qual devemos tirar conclusões de alto valor. 
pagador é o café. Se tivessemas como causa A diminuição das rendas aduaneiras é de 
da nossa crise financeir" um factor econornico vinte mil contos. Dividindo o paiz em tres 
se caracte1·izaria pela diminuição da produ- zonas centro, sul e norte, verificamos que 
cção rio cate, facto este que não se dá em nos Estados do Sul houve sómente a rliminui
relação aos outros productos que constituem ção de 8,9/IO º/o da renda aduaneira., nos do 
a no~sa principal exportação. De facto . As centro 20,3 º/o emquanto que nos do norte 
estatísticas que aqu_i estão demonstram aug- houve augmento de 9, 1 º/•· 

Receita das alfandegas em 1897 
1 

1 

Estarias do ~ul ............ 4.149:272$542! 
Estados do Norte ........ · j 20.3t-9:752$618 
Estados do centro •.....•. 

. 1 
62.447:7!:!2$107! 

O que poderemos deduzir destes factos, Sr. 
Presidente~ Denuziremos que a renda ag-ri
cola rio centro diminuiu, não em producção, 
como provarei adiante, e sim em valor mo
netario,por isso mesmo que a lavoura do c;i.fé 
cornt itue qUli.Si que Pxclnsivamente a indus
tria a.gricola destes Estados. 

Ao passo, Sr. Presidente, que se dão essas 
diminuições nessa zona, o mesmo não suc
cedeu na zona, do sul e principalmente na do 
norte, onde houve augrnento. por isso que 
nestas zonas a indust.ria agr·icola não é uma 
industria exclusiva de um só genero de pro
ducção. 

Logo, Sr. Presidente. não existe um factor 
economico a que se possa attrihuir a má si
tuação financeira do Brazil actualmente. 

Vejamos agora as cifras de producção ilo 
café no anno corrente, em relação aos annos 
anteriores. 

Em um ex:cellente trabalho publicado no 
Jornal do Commercio pelo Sr. W1lleman, ve 
rifica-se «que em 189êi foram exportadas pelos 
portos ilo Rio e Santos 6.374.727 ~a<'cas de 
café no nlor nesrns pra.Qas de 200 . 262:78i$ 
(ouro). Rm 1896, a exportação alcançou a 
7. 080. 427 saccas, havendo um accrescimo de 

i 

1896 Differenças º/o 

4.5:14:916$708 -405:644$166 -8,9 º/o 
18 690: 029$7 j() +l .t\99:72:$072 +9,l º/o 
78. 327: l 71!$050 -15 .879:385$943 - 20,3 °/ 0 

quantidade de mais de 11 °/0 , mas o seu va
lor em ouro tiuha descido a 162.281:095$ 
(ouro).:; 

Em face disto. pôde-se affirmar a existencia 
dA um fa.ctor economico na crise actual 1 
(Muitos apartes.) 

O que procuro demonstrar é que na crise 
financpira actual não entrou nenhum factor 
ecollomico, p11rque a nossa producção con
tmú:t a augmentar. 

o SR. RODOLPHO ABREU - Nós temos cri~e 
financeira e não economica. 

o SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - Creio que 
'iemos crise economica e crise financeira e 
hei de demonstrai-o. 

o SR. FELISBELLO FREIRE - Chamo a at
tAnção dos meus illustres collegas; a crise 
economica de facto se daria, si a producção 
tivesse d1minuido. 

o SR. FRANCISCO GLICERIO - A r educção 
do ·-preço dos productos é uma crise eco
nomica. 

o Sn. . FELBBELLO FREIRE - Não; porque 
a causa está na desvalorização da moeda. 
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O Sn.. ALCJNoo· GU.'\X,\BAtu - Uma. sncca 1 O g:ovcrno imperial cobra.va todoa os im
de café p:iga. <:in ouro produzia ;!; 4, hoje postt1s. ma.s, em cnrnpen~~.;[11. poi;:a;-.:i. ·todas 
produz :f l. a.<; (le~pcza~: ,, govci-110 !Cderal, de hoje. paga 

o s1~. FELI5BEU.O Fa~mE- A producciio tud:1s :i.s dc<pczas quo o go,·e.l'uo 1mper~:i.l 
d~ cafe ~ntinÚll. augmcut.indo: este e O fa.Ctô l~:;:aY~, l~X~iuldil:~ Ulll~ OU outra. ?equent5-
tlCODOID!CO. A~ora :i. sun rel:i.ção com ~ no..~a snnn. uupvrt:i.uci:i .. e. entretanto na.o coura. 
moeda. desmlÕrizada. em 300 •;.ó um facto ~ctade da. somr~'.ª •lc 1mp~tos qae o go;·erno 

·de crise financeira.. 1mpcmal cobral ;rn11.11uclh, tempo. 
No conceito - caw:is politícas- eu ni'io O $1t. Ar.c1:"M GuA~AB.\l~A -Isto e ver. 

quero referir·me a. estu. succcsi-:111 de movi· 1l;1.1fo. 
mentos revolueíonl\l'i''"- que~ t00m da1l11 un O :;1t. Ft:r.1~111:1.1.0 Fitf:mf:-Esfo fnr.lo. por· 
phase con~t.ituch1na.l Ja Rl'pul>lic.'l: n1io quP-l'Q tn111,1, Sr. l'rc·uhinro. m<o i>0<1ia ,101xar 1.lo 
referir-me n ~e.i (~ S, l)<ll">lllO illCUlll(-:it.I~ pr11dU7.lr l'·~I! mal. th~ iHl!Uil" Ja lllhllCll'I~ por 
\'elmontc •·llcs não poJom Jc1xl\r 1lt! tU:e ... ·N quo ><.~ ~t!llh! •I(! r111110 a :11ino. JC! 1Ua u 1h&, 
sua. inilu••ncia n:1. 11ctm'I cri~i:- ll.n:u1c..im. 11or 1 • ..., 111ti·o1m •111<1 •• ;.•o\·oruo l'c lcml. t:um a. 
alada que ~~~do um;i. inílul'nci:t p.'Llli'-"ll'cirn.. 1l<'~"1111i.-.;:on1 1fa olftpnoei.u;:rn ,J:t, ~ui. m•l(••la, n 

Prvcuro ns causa. JM11\t1c:i.~ •1o 1ulh1en fa .... >UI :~ a,r.:,:r:1\·;mt1• 1le .,. \·e:- Ili\ ol>ri;c·•çà•) do 
permanec~. ~r. l'ro·ldcntt,1, o.n:Lly:-lllll•lu. a.•- O<lCUl"l"l~r 11· n•'<~· .. S141~tle~ iuu:rna.i« ll 11<"' oom
tu•t.udo ol{l\'l4fnmcnte (1:1 lh>!i.~li; 1114\'11110111'1!1 prullll:lo."°" ~1)1;1\ll'llCI'. l•S lllrt•Ulll~ QILU 0 :.,'11\"••rnO 
rovolucion:i:o1011. '~Ili•)• qun clt1l:IJ nU..1 >t" 11t1?1•:-1:!I r.i111111.. •('Uti'"i'f' J\'ltí;\IC:Wi> 11as ronda.• 
aoomp.'Ulluun lmmeJhtt.'l.U1ento do 11h(111orn~- par:l 111a11tu~ 1> J>Cn c•\.oJ1t<). 
DOS de cr1~c 1'otu1Ct!ira. OJ1n 1,;...,), ::;r. t•r•'lt•dcnt<', não qul'M nbtin-

Eu nilo concebo perturhll.ção .ln. nrilt-m h1111me:11A• oeJir uem vr<11.ur um~ tC\"iitio na 
ma.Is prol'lm•h1. cnt.:"C 11ot' rio qur. a que !ui com11e•u.i·1ci:1. Ll'ib11t:Lr111. d.•~ t-:.c;11u!C111, rtwil'ào 
molh'u•l:r. l'<'ln. re\'olta. de ii d~ ~·t.embrn. que m;1.1$ h•~<i "11 n.rn;i.nha 11a. de ser rcit.n.; 
Butll. dizer que.srndo urnl\ re\"olt:i 11111.rimn:i.. •1U<'l'o uoiçamca~c chi111ar :i. attcnção tio~ 
tendo por ~ede o rnn.it>r J>Orto •lo p:tiz. su~- mou~ íllu~trcs colfog .• s 11.'l ra. GSte lu ct.o. 'l uo 
pecdeu a m1.,·eg-Jçi1o •lc caoo1:r.;.:om. ·lllllcul· co11~n.lttm nqu 1110 a quA 1lou o nomo 1le
tou :i. na.vegaç:io transatln.nticu. · :.>erturb:mtlo cvn~a,; puhtk:i..~. 
a.~sim a.o; tl"J.~ da. maior pt"al;u. tia P1!1·1n1tt.l 1L Cum11r:i que pr:ive com cirr4 sa. 
Republ:ca.. m""'ln8. p O[lOSH;:"lO. 

Nã, obstnnto isto. o c:imhio m:i.ntl'!ve-.•e VE>.i moo ;t situução financeira dos Estados 
ma.is ou m"oos eiitavel; o com111 .. rcio mlo cm l-"101, p1·im1•1ro imnu de sm1 vi1l;1 con:.titu• 
sentia. dimcu!do.dt's de numera.rio. mio ub· ciomi.l, isto e, quan<lo iniciaram ~ua. vid:~ au. 
sta.nte os bancos estrangen·os tc!l!a.re+m fo tonomim.cribi•;,m!o o~ impo~to.• •1ue pela Con· 
ctia.r suas ca.1·teiras ~e desconto; :i; rabt·ica.~ stir.ui<;tw lhes pe!'Lenc~m e a de Iwjc. e con· 
in 1ustrines não se fectia.t•am. poupa.udo •t:Ssiin rronttmiu!-:• .c .. m a situação financeil'a tia. 
uma crí~e de trabalho: o stock,(,, rn;1t1"I·ia Uní:io rru1uelle ;.11n1.i e IH\je. 
:priwa. não fa.ltou. porque a corrente de im- E111 l~!JJ. :'r. f'r<":-<i1leu~e. a renda inte1•nn, 
porta<;ão não se suspendeu. comµ1·ellomhuo~ tod•,s os Est&<los, era de 

Com1>ul~e-s0 o~ document·Js do tompo e ~6.51 1t1: 01 10-:;. rnais ou ml'nos. 
veja-se a. t-•xa. cambia.!. O Si~. F1 t.1.:-;cr~c1J GL!Ch:RIO-Em qtie época? 

Não me refiro. pois, Sr. PresBente. no CGil- o Sa. FELISBELT.(J FllEIRE-Em 1891. 
ceifo causas pt11itic1.s a e'tes factos. . . . . 

Quero retei-ir-me â riistl"ibuição de rendas "'O S~;, Luiz A~LPUu-HOJe, so S. Paulo 
'eo.tre a União e os Estados. Quei-o referil'-mc Lm m ... s <lo que 1~-0• . 
a este facto de ac,ã.o pe1•manente o cujas in- O Se. •. FEUSBF.LLO FREIRE :-- Em 1~94, 
conveniencias, em relação á Unlão, jà se vii.o 1 S_r. P!'.J~1denta. tres ~nnos de vi~_: constit~-
pa.tenteando. ctonn.l some[1te, a renda era ue 131.680:000;:.. 

Sr. Presidente, nó;; soffremos uma frans- O SR.. FRA:>:Cr.~co VEJGA-:Oin.is excluidu ~ 
formação radical na fórm;;. de governo. Em renrla. 111uri.impai, que muit0s Ed'ados t~em. 
vez_ ~e uma centralizaçã.? aúm ini~t'.3.Li v;i. e o sii. FE:1.rrni;:LLO FREIRE-Acceito o aparte 
politic•, t~mo~ a R .. _publlca. felierattv:i- com do nnlJre 1.Jeputn.u,,, txclu1da n. renda. muni
descentral!z11çao admmtotram•a e pol1ttca. cipal. que faz a in,la m ... is a.ugrnenta.r a renda. 

Essa transformação !'S:iencial no nosso uo- e;t11.t!o .. 1. 
der pu blico. que é o e,>x~oe'ltC rln po 'el' eêo- Pur cons~guinte, pergunto: houve um 
~omico _du paiz, _.nã o aff.:<;t·Jlt "'"'oluca .!.ente 1 a.ugm~ow n•la.ti ..-o c~:re~ floudeme, e•n fa.vor 
a Oi'g-a01z1i.ça1J tr1butar1a.. qne temus "lll rel!l.-j da, Uuwo? \Pausa.) Nau. 
çã·• a que t iuhamos, nem tà•,. puue<J foi esta- lsro & uin p11nto de alto valor e de grande 
belec. ida com j usti~a entre a. União e os Es· imp9r1ancm. pà.l'a o qual cllamo a.ttençã.o dos 
t ados. meus il!ustres coHegas. 



Chara dos Oepltados • lm(l'"esso em 21/05/2015 12:35 · Página 15 de 24 

137 

S1·. ~rei:idrntc. t<>nho aqui um:.. esb.t;sti·~ r o (;f)V()r'Jll) Fi!der:i.l tc-m deficit e n:i(I ~,.]do . 
da Uumu, compl'ehendemlú os annos do l 8:S9 1 E o 11uhnl !><.·pu1ud1, pelo 1)1stric to Federal 
:i. 18!J6. . l<·u nqui. peru.n1c nus. ~cus ca!c.1!0~ sohl'~ o 

Em 1880, a -renda io1 uc 160.840:000$000 . 1frfioil 110 futu1·0 que c<iku la. acirna. tle cem 

.tinnos 

!~~ ••.•• ••.• • 
l~~l •.• • . .•••• 
1"~11 .. . . .. .. . . 
J!t!I:!, •• ••• •• ,. 
ll'\'!l:l • ••• ••••• • 
IS:lt ••• •• • , • •• 
lllSll:i ••• • • • ••• • 
189t.l •••• •••••• 

/)f/tdl •• •• 

De.tpc•a 
mil r:onr,os. 

Entrotu.nto, Sr. Prcsioorit.c, lwjn <Jne os Es· 
t:\·1o,: tel':n ~afilo~. em 1889 quunlio mio ti· 

D ·· 1 11hana vi•la. o.ut .. nomkn, todos. sem i>:11:ccpi;iio. 
"'.m r.on•~s e reis. Jlllpe • 1 t 1 d /i · · l t •· ... moc<ln.s r, n mm ;!rnn• l'li e cill' quo 0~11 a.,..a.m on re 

lM 8~0 . 
l~ •• ~13 
2:!. ... 9.17> 
~':.111<1 
~511.KJ() 
~.., 3-1.'.'> 
~l'i.~l>S 
::!:G.~:! -----

1 . 11:111.JI\~ 
:?:17 .:l(l:! 

--·--
2 . ltii ,!"..::6 -----

I~ IC..'; 
~.>0.•~5 
2:.~1 . ~.!l: 
:!i'.I. 11'0 
2:11.:ui 
:iAJ:1.r..-,,1 
:w1.1'li• 
~-~40 ----2.1a; .:,:!e 

---·-
2. Wi .!''>20 ----

21)() ,, 1.11(1() ··011:08. 
l'ur 1·11n~ei:11111te. :l $itun~~'io de h<'je ê ditre

r• ·nu~. 

~;·!>'~ ·l~(.ciu tl~pp.'\rl!C'l'r:tm om quatro 
11nn.,s. p:1n1 "1.·~m ~ut..-lrtuu~o" pt•lus ll:LMO! 
q•w t.id· ~ t.i~m. P. ~ linu'i" ú a !Te<~lAd~ por urn 
d t"/i<'•t Pl)l"IMfl••Ult", 0111' «intl\'I. prinCl(MlllU•·nte 
no :1ct11ul 1·X~l'r1c10.•lc c:1111ldo :e. eete. :1. tom:i.r 
pr· ·p. •l'l:•in :i.~-u~rl\flo~ 

1.0:..,.1. a , ... 11a •lt-s-a <i il1'f'l"C'n~~ protun•la •lel 
"itu:v;An lln:i.n~ir:i. tontre E.iuido~ e Uni:1o 
.-s1~ :1" ~"::ui11tl' ract11: - l'jlll~ 11"'" ..,itNli.itlls 
.tai l<••p11bl1~ n:io cv;:l~un•'ll b:•llt.'\nUI no 
:!ran•ld 11,.•l1h•rnn da ori.-a1iiz1u:ão •· compe
t.o•11r.in tr\hut:Lr1:L ... ciotre o 60,,.erno FCll~nll o 
?-:~t..'l·!~ . 

Por ron~u•nci:l.. llOU\'fl nm.111r :m;:ml'nta O S1: r..\:t.~IA~O 1-0 NAScu11t.--:To - EsU1 na 
do r.in•I" ""' E.~t11t!os 11oque da. Ur11ilo. E ~1 1J1~c.-imiru,~iu 1ln.-i N!Dda:i cist:Lbclecldu.s na 
1 .. ~ar11101; f'ln cou~i1Jf'r.1.<;iio n. d t-s\"l•i•>r1z."c;il11 l 'oustituío;iio. 
1!0 nor;i;o m .. to cl1'cU1 •Ili''. ~i l't'lluzirrnos ;1 0 ~, • . •• t.-1 to 
ro:id .. íl\< leral 11. nu·~>. p.•r.iue 41) OOO:llf)O$ tla . : 1 •• ti_i.cr~.PO r.u>..:-:A~~r.A. .-:- ~110 , n ._ 
Je,;pc~.a r ... 1~1"1~1 Aa'io pago;; em ouro. tc,.ni~ que. a.1~1 .como c.u nao tcrru <.1.• d1.cru.1111ado :i. !cs 
ll rece1t1L d 11nm11e •lt• 1a.ctu A r .. ci>it:L i.10 I IX m • 
lW.110n:11(l(JS em 1889. em urna ri-cr·it:L re:il. O SR.. !'E:LI~B!!:LLO i:"r.Euu;- Sr. Preo:iücnte, 
porqu., o p:i.p~t valia. mais •lo que o oura. ji vamvs seatil!O .•• 

O ~R. F~A:\C1,ci:i VEIGA-V. Ex. t.l\!n.<lu e111 o sa.. Ftt.\:.:c1~co GL1CE:R10-A distribuição 
const•!erac;ao :uo re.n•_l:L' •le qur~ a U:mw se ,lc rciul:i..s pela Constitu1..;âo ,·~ per leiT.ll.; o que 
de~poJ·•O em b .• nelic10 ,f,~.; Estados? é iinpcra·1ti"-"1m:• e iJIO-..{lc3. é :i. rli.~tribu 1ção 
-º S1:. AT,Cl:\I>i) ••u .. ~AB"ltA. - A 'Jtl!'St.:i.o "ª ol•·Sp+'7.U rt!!t...1. po:· uõs. QU•} tribut:Lmos o 

n:Lo e.•ta t:Lutu uas rerul.1s .te que a Ur·:âu i.;e .. 1·1;:1.111o•uto •la União et1m despczas de caracter 
•!~pojou, e.sra uas despcz;ls que os 1:. i.a•ios rnuuit.:ip:U. estatlual e até tl istd ct.a.I. 
nao ;.i:;sum1t«Lm. O S:c FELt>m:r.Lo FREIRE - De accordo . 
. O SR. CASSl,\="O DO XASC~~u:=--ro-A qnestü.:> Esto fücto. J.lvtéin. que o uvu:·e Dep ut.ndo po1• 
e que <_l ,nos:;:i. renda actual tem meuos P· "ler :) . P;uilu Sll1e11r.a. 1;.stá mcluido uus t.lefeiios 
acqurs1t1vo. de nos,i:i. org;•oiza.çàu tr1hutaria. e da. con-

0 SR. FELISBELLO FP..EIRE-?<Ca.s. em sum- l\!c~'ào de uo~svs ,.rçamentos ~'e~eraes, defei· 
l'll:L.. cuutinuemus no qu·.• eu ,·inh:1. a ,Jizer. r.u~ .1ust..1.mente que es~u a c;·n 1car e pa.ra .os 
3.$ i·endas rios (~~tados augment:t.nlru coo!\ido· qu~es d1!irno a. n~tcnçao da C:i.ma.ra e da ll· 
ravelm<'nte. ao pa.~so que a.~ da Umão au;;· lustrarla Comm1ssu.o ue 01·ç:i.me nto . 
mcnt:i.r-am Inai~ lentamente. . Dev .. mos eliminar •l us orçamtntos t oda a. 

Se s11.ll irm11s·des<e te1Teno par::. estuda.rmo~ ·'1.·~peza riue nã.o tenrrn. o ca.l'acter e;;sencia l· 
os salrlos. veremo~ que actua.lrneote - salvo me~te fe ltiral: .. . . . . 
e~L'O d• minha. p:u•to, pol'que núo pude 0.,m. l~ p1Jrque ºªºse tem fe1,o ts~o ate aqui a 
gn· toda.s as ·e~ta.t1sticus - todos os Esto.d.v~ que dr.,se em corne<;.'O qn~. na.o ob:>tante a. 
u.pre.,ent;im saldos. se"'Ull'' º as rnens.~"'em; do' ti·•~n<forwitçi.í.o politfoa por q•le pas:.:amos,con· 
respectivos president:s. . " • iinua1!los"' m\3.>al.11. organi:~aç~o tl'ibutat'ia. di> 

O SR o\LC!NDO Gu . ~ . _ v E ,.· !1llp··r10 e a. mesr.:1a. co[l!e<;l,'lto d us orçamen· 
• • • A_c"iAEAn-A • X:. n .... o to . .. 

3.~l'ed i te muito nisso . ~~vamos sentindo no sat ilno anno de vida. 
- o SR. f'EU·BELL.0 FREm.E-Etn todo o caso da. Rei ubtica. os efil:íLOS d~strvsos de3te 

s~o ducuwrntos· uffieiaes. · · facto, que acabo de descrever, jã. vamos sen-
c .. m:uo. T . . IT IS 
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tindo o pauperismo do. União e a. riq\lE>Za d0s 
Estados. · 

Si entre nós r. Uni:io f.';;se um irlPa) da 
hi~to!'J;. pôlllir.a. da R .. pub!iea. si a Unifü1 
tivesoe urna c.-xisT.encfa ht~torica e constit11· 
cion11\ pCJsterior à. tio~ E.~tados._compr<·h~nrlo 
es.<.U. 1nr .. r1oridade 1inan1:cir..i.. E' ju:11a.m~nte 0 
contrario. 

A obrn. da re\'Oludio 1111 nOY(>mhro r,,i ercar 
os ~uu!o~ qu~ existir:im m111t() ,!<>pois .~~ 
Uniiio. Foi n t.::uiiio 11u .. m triu,•-u <1~ prin~1pios 
co:i~tatn ·ion:it!ll da. \' 1d11 iuLl!m~ ''"~ E,1ado~ 
O mo11im1•11to entre n···~ •! JU't:'mentt\" "P· 
JIOlll-O do m•Wi·• <'UtO qua hi:«toriti1111eut<• M
cteu n• s ~14·105 t:uiclos. ,\qui o movimento 
foi •lo ct•ntro Jl"!'n n. 1>1·rlph••1fa: hi li •i !111 iie 
r1pberi:. p:i.•·A o ct't1~ro . Purêrn IJ•\~ niio p• • •!.! 
lltOli n,.m clt!\'c•mu~ llc=i.r in·t11T<•:···ntt-s 11 1.,.ta 
(!ILU•n.. •til~ ••u d .. uurmn·~u~ ,..,11t1ca. ,. 
ccml>(•nt;r- que olh ·•·n~inu~ :i. pN1111.i~ e :a 
allllll'U~tr OI 'l'll' t!f!'•~lt<•~. 

~\'~ml):l pl'ticUr •r l'Orri::ir - mA!i 11,::or:, 
Dàu t cnorn<'n•o opportun•• 11:ir:~ tr:u:lr M.i.., 

BNl.lt:' olh:tr parn o .Jcfici: qu" ~e n<'CtUDUlu 
de :~n º" :i. •nll••. pitm. \'t•rmo• n \!Uot1111·l:u!r. 
dn. cifl'lr. r1ue \'ae attiu;rin•t•• • 

E :i. C:"narn m · p~·r111ítii1 .. i. ler um t~hn 
de um l'X•'t'lll'llte tra!~-ilho puhh~~1do no;,,,.. 
t1al do Ct-m>11~'ci<> e r:>cripto por 11m t:urncm 
compe~ote e 11ue s~ d .. 11ca cvm pra7.er a. est.a 
espcci:1hda.t~ de <'Stuilos. 

<A' p:-imeini. visr.i. p:micc que ca.minlt:uno~ 
para ú de/i~1t Jo µropu~itn rtrme Ent1•el:tut11. 
exc°"pr.uu.ndo o an::io de 1~9t, o dc/icir proví;m 
em g1~1a1le parte da dtíferença ou da b:uxa 
do cambio. 

E' ucn etreito da. desvaloriza.~·io do pa ;1cl· 
moeda. 

C"rno se vê. e<ses oito exPrcicins a pr~1>11 
tam um d~fid: tfltal de :t:n .3ô2:0tl<J$. sem 
coutar o~ Jeposios. 

Em lt>:-9 º" l60.840 cont{)s df: reis 1le re· 
ceita. papel ~ali<1111 q11asi 160 . 8~0 conto~ dt
reis '!ffi ouro. pois que a. média aunual dest .. 
anno !oi. de ~.613. lti rlinhPiro. 

A depreciaç;i.o a.pena.» att1ngia :1 0.69 •/ •. 
Dedu1.indo O.ô!.I ''/,,de luU.84tJ contos. a de

:preci~ r;ão tot.J.l foi de 1 • l I O 000$ e o valor 
real em ouro 159.730:000$000. 

Em 1895 a media annual do m~111bio Jbi d;; 
9 1/32 e;;.· depremaçã.o de 65.55 °/ •. 

Deduz·ndo 611,.5.5 "(. da receifa. 1le 189fl. 
teremos: 295.782:0.IOS m~nos 196.8i3:000$ 
ouproducto llquidu em ourü 9:;9.o3>1:uúvS;OUl!. 

Cornpn.rando a. receita em om·o dos dou~ 
a.nnos, iemos: 

Assim. pois. :i. reeeit..i. do 189fl, apparente. 
meni:.. ~11per:or ilü 13.">.1)()0:.!t() 1$. c<>rttpa.mr!a 
de 11'8\I, e 1111 1'f"llirlt>d\' inJ'~t·ior n. esta de 
li0.7t•l:UO $mn ouro. 

Entro. agora. Sr. pl'esident.ii. no estn•'o d:i.s 
cau~u.s que t.leuomtnci-!111:~ncviras. 

QuaPs a.s causa.!! fin:1ncoir.-~ que estão pro
du:r.i111lo a. º"~S-1 :i.ctu:i.l cri~e ? 

Tv·los os fücr.o:; que contrihuNn pa.rn. ella. 
poôt"m SP.r exprl":HJS cm .um 1.11~-n. hn.ix:.. .ie 
,•1•:"bío - •lott-ru11.11:~·ta pri111~1p:1.huout1: P"lll. 
a;riut.'\~1·m. [!!!ln JO:.:o q Utl ~Q vp1:ro n~~til. 
rmll,;4. 

O c:.mbi•• ê um ''~r·la•ldrv po1n1 que ~ta 
A l'IJ:.,':lr:t \"l•l:~ olca Hl'.17.il. 

.\ e •m:.ra :~l.L<'noh P,\l'll c•st:~ cil'r:I.· que 
tiro do <'~tU•k• 11e •111e neim..i. titllei. 

.l/Jdic. 

s-<o ........ 26 13/\l> 
ll'!!l(L ...... ~:! il/8 
!~91 ........ lt; l l;:t~ 
J>(\J:! •••••••• ;; I:»/IG 
l t\~):l •••.. !1 \l/10 
1~94 ....... 10 :~/3:! 
1.~o:> ........ 9 :!!t.1:,;'."?. 
IS0oi ........ !l 1/32 
1897 •••••••• 7 1/2 

·-
~ .-
~S!i:ll 

l • 1$·\(~'! 
l 1$GS4 
:?tl~lo;') 

211~;:,7 
:!3$7';7 
:!.t~:!~j 
~· ',$-~74 

3:!.·:i• o 

o.so .,. 
Ili. ~o "/~ 
3U.4ti u/u 
51 7~ ··/. 
57. li "/. 
li? 61 "/. 
1;;~ ;~ 1 º/o 
Gn.5:> ~1. 
72.~2 "/o 

Eis o quarlro tl<i~ orçamentos convi>rtidos 
1;m ouro ao c•unliio par ou-.:.7 <linli•·irn:;: 

1889 ....... . 
t8!JO ....... . 
!89!. ...... . 
1892 ....... . 
1~93 ... ····-
1814 •. ···-·· 
li'95 ....... . 
1896 .•...••. 

Ilecet.ra 

t 5\J. ;:-;o: ooo::; 
101. 622:0011:; 
13S. t;113:(1{Jil$ 
liJl!.681 : Oilt}.$ 
l l:t.t~1~:001J$ 
98. 8:~9: 000$ 

l 09. 1-l ! :1100~ 
~B. 9:~9:000~ 

184.2BD:OOO!t 
18UIU1 :000$ 
13:{, /;~1>:0011$ 
123.4"3:0 0$ 
l~4.76\J:OOO$ 
l Stl. :~05: nOO$ 
12.'i. 0;;2: 000$ 
SS.391 :000$ 

1889 •.•••. - •.•• : •.• - .•••• 
1896 •.••.......•...••.. :. 

JS9.7::l0: 0111\$fl0íl Defici! ••.• .. 
g~. 93H: 00< ·$U0; ' 

98!.S49.00u$ l.100.~í:U00$ 

118_.433:000$ 

l.100.287 000$ l.100.~87:000$ --------,---
Ditrerenç.a ...•.... 60.791 :000$U00 
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.Re~eila 

1895 

Pa.pcl· mllOO<\ 1. !l:!O. !R4: Mo.:; 2. 1117 ;."i2ti (JO()::: 
9~ .~~!i ;t H J{~ ) • it)I 1. ~ili:()(~}$ 

Rf'-~UI tn1'0 tltml : 
ÍIUl':i.Ofl' «"''°' ~ oito :,11nM tl cuntril,Uin~<' 

pn;!'"tl !l>ll :1'1~J$. "111 •li!T<•r>·Po,'tl• ,,,. r:~mliü• 
:i.<> Th\•·011r.. :\11c:io1ml J .CíGi .:!:~~1 ~ (\1~1~. l'•'l:: 
~:ttf"; 1 1' 1iS •fApr ~lf.oac. 

:<f1\d1:1 annu11l <~!l1 •itlM •IC!l~ oitO l\llnn.-t: 

1~.;:11:~n(\ .••..•••. 
De/kit m\.-diu mmu • 1 ••••• 

J),.lí•l!:a 

137.r-.'llHlllO.'o':l'l!kl 
l4.~~1:0ll''$•)Ü() 

A tm'.•li:L 11nnm1I •ln r...-<'itn 11 ·'~iw,~1 r.m 
(IUI'<) <l .. Srf" Jl'~!l (• :nnito inl••t•or ÍI l'P<~·!t•" 
,!e;op. ~n. •'o:; ulLi 11w11 i:nno" .!o ~;:1mo11 im 
perinl. · 

Eis a proTIL : 

1 RSn.. • . ~oo .4n 1 : f·'>·~s-w2 
l8Sí.... r50.fl4:!: !•I 0:5710 
~RSS •••• 160.840:2!17$1~8 

~60.361 :6fl!"l$.'lfl.'í 
160. O:i(\ 8!-!30::!'iô I 
:!OS • 31!;} : 713$:120 

Defci1 •. 
511 . íl4.i: 8(j1 ~8'.>2 li~S.7~,1 :2!>:3$9•~ 

116.i)(I · 4 R.~>;3:! 

ti28. 124 :2!JS,;_'0;2 6:?S. i:?4 :29::lS9~:? 

MMi:i do d~firi1 n.nnual ,Jurante o :ütimo 
t'riennio 3:l.365:000~000. 

Como se vê, ;\ b .. ixa d·, ca.mbio e a C<J.usa 
principal do de(tcir. 

,\gora, Sr. Presi'1ente. a.vento outra, que 
se pr~ndPo ainda. ao ~:iin bio. 

i)s firmoce iros europeu>, ou pm· «onvicr;ão. 
ou por capricho, par·a sug~estionnl'ern a 11(1l i
t ica financeira. <i:i A rner1c:;i.. ~u~tentarn aue a 
bu1xa rlc c"mbio lig·t->e an excP.-sn de ~1i11,<"i" 
de papel-mo•·da. :Nli.o cnnceb" p1·opo~it.;ão m;l1S 
fó!'a da verdadf' ,ios f"al"to' du que e>t."l. E:ttft' 

·nós" mais competeate criti1·a. se to;:m lev;.-n
tMo a u1n:i. ml dotHrina, •Uja inverdade pa
tent•·ia-se na historia :fin:i.uceira de mu1t0> 
_pa1i<·S. 
. O illustrarlo Senador Roy Barbo~a. em no
tavel discu!'llo pronunc1adc no Senado em 

11'91, estudanrlo as emí~•õe.~ de papel-moeda. º" In~l:ct1;1•·J'11.. Fran~·a.. lt:i.li:i., Esta.(jos Unidos, 
de .• rlis.v. queella~ uunca. pl'OúuziI'am a. ba.ixa. 
do cambio. 
~ trallS<:!'('\'O u:i.ra aqui ~opiniões dos es

·-r1ptor,.s ctr•do,i por s. Ex., os quaes dizem: 

«1'nclos e~tes 1!D1li.1s manitl•stam claramente 
qne w•tl'e o ai.rio do ou1·0 e a quantitl.t1•le de 
papcl·mue1la io;it) >'r> 1»le veri!lcu.r a mlnima. 
:·.,..:ação dircctil. n11. !11;,:l:.i.lerr.i de li\17·1~1 .> 

.S ,·b~t~ o ml'.s1110 a.:..iumpto. diz ~rdo: 

" I.~»vll' int:•rmru,....-,.!ll l't'lulta tti.U..twina.ll 
~1 .. n.f•li•.•r1~m .. coe-•11 .. mieo: lLS os-·11hM, .. 'lel do 
.·11r11b111 11:1 .. ,... c;xpl • .:.111 l""I"' slmpll'j thc<>rl& 
•l'l:\tltitllT.I \':t. •hl~ <'IUUi,..".c!•I>. 

1' ~1:. 1.1:1z .\r)/\IJ'll<) - V. Es:. le!m o.o lado 
Jo l:\"l'l\,f'llll' !1<~!11& .1 .. ler. gutro que •lcmuns· 
tu1 :11"'" 1h1 tain .. 11 ra o <'ontr:1rio. 

O S1t. Fic1.t~m;un Frt~•m~: - Vou tooar 
n•·Uc. 

o :O:tl. ;\l.Cl'.'<110 lk.\N A li.\ lt.\-,1:\ll (.IS8ê livro 
corwlut! Jti uma tnnncu-a a.lt~urJo.. 

O S11. Fi:1.1>1•KL1J• 1-'m:nu-: - (/c,.d,.): e Nc· 
11111110:1 •ll',U1< rluo·T.ua . .,,.~-s (•IÍ1. ••Ulro c~cri
pl•'1'. a11:l.ly,;.;1u.10 11.~ l111ctunç~ do c.-1mbio na. 
llll~!'>mJ, n••11:1ua1a 111·:11as tluctua.;l>es (cotUi• 
111•.i <! '~··J s·· <lc,·e ao aug1uenw ou a reducçilo 
depapt!I.> 

:-;ii.u pr>'ciso est<"\r ma.is a. ler opiniões rle 
rlnmu:~iros p:Lr;t i'uw..ln.meutar aquílto que 
L~m,i<lcrL• uruu VP.r<l«de. 
Eutrt~ nó~ •crinca.-se t:i.mllem o mesmo 

í:icw: nunc:~ lmuYe "mi:>São 1;ue produ;i;1~ 
hitÍXIL de ctUTll•iu. 

s Ex. '"''foi•i !l ·"e á. emis~ão de 1869 a 1870, 
rei"t"r. u-st" ;L t>utr:i.~ emi~~õ~ tle 1874 e 1~75de 
10.00IJ cont•is d~ réis e a muitas ou!ras, que 
nã.,, preciso .. sr:Lr a relerubr:i.1-, para nã.o abu
,;L1' .ra. ;l!.t•·nç;lo Ja Ca.~"· sem que produziS
>t~m a !Jaixa do cambio: 

O SR. Ar.cixw GuAN,\.BA&.t-E' um facto 
:i.veri~u:i.do. 

!) SR. FELISHELLO FREmE - E' um facto 
a. ''el~i •tlU\dO 

Poi c"n<e~uinte. Sr. Presirlente, onde <>stá 
a. raz;"w da. baixa. do cambio ~ Em ernis~ões ~ 
:-Ião. 
~le~mo na E11ropa. em 1891. se dizia, em 

••111 not<wel artigo, que o Rrflzil cornpor
r.;w:.L 1i.-r-fe1tament.! 900.000:000$ de p3.pel
r!lo<>r1:i. 

Owle e~tit. nn. realidade. ú motivo da baixa. 
do cambio 1 1Paiisa.) 

A meu ve1·.ll~til. principalmente no processo 
por que e~te ramo de commei·cio é feito na. 
_praca do Rio de Janefro. 
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----··------- ---
o SR . RODOLPHO ABREU - Mas, evidPn

cion-sr, um facto: do d•svio dos l•1stl'Os, que 
gara111.iam es~as emissõt"S no Tbesouro, co
meçou a l.Jaixa do cambio. 

o Sn.. ALCINDO GUANABARA- A baixa do 
camlfo começnu desde o momento em qu0 se 
deixou de arreradBr, em ouro, os impostos 
aduaneiros. Dahi até hoje tem progressiva
meate baixado o cambio. 

o SR . FELISBELLO FREIRE - Sr. Presidente, 
com se faz, no Rio de Janeiro, o commercio 
cambial 1 

Ainda não tive occ~sião de ler artigo mais 
criterioso, mais sen$ato e mais de ·accordo 
com a verdade, do que um publicado no 
Jornal do Commercio , cujo autor não conheço, 
porque não vem abi citado. 

Não posso deixar de ler alguns trechos 
desse artigo : 

« Já em documento offlcial expu7emns que 
o mercado de cambio, ne~ta e nas dema.is 
praças do Brazil, é quasi que exclusivamente 
tral1albado pelos estran1rn1rus , que intitulam· 
se corretores e que realmente exercem as 
funcções destes, sem as con~eq uencias da 
naturnlização e a r esponsabilidade da fun
cção. » 

De maneira, Sr. Presidente, que o numero 
de c<1mbtaeH que sesacl'am, que ~e transigem 
no Rio de .Janeiro, não é de facto para o 
commercio legitimo, é para transacções, não 
porlendo isto deixar de influir na taxa. 

Em sua essencia, diz o mesmo escriptor, 
que não póde ser alterada, sob peoa de 
perde1· a lettra de cambio a. qualidade que 
lbe é essencial, ella é identica em todos os 
paizes. 

Nos paizes como o nosso, de moeda de
preciada, reputada a lettra de cambio uma 
mercadoria. por maioria de razão ~ó póde ser 
tal consirlerada si represrntar, por sua fe ição 
o val<>r da lettra. de camb io, na rigorosa ace
pçã.ci da palavra,devidamente saccarli:i. e endos· 
sada. 

Simples promessas escriptas de entregas 
de lettras como se realizam.promessas que se 
alienam pela respectiva permuta ou antes 
pelo pagameoto de uma difi'erença en+re as 
taxas da promessa e a do dia em que se li
qui 'am, não ~ão lettras de cambio.não podem 
ser admittidas como operações reaes de com
mercio. 

Eotretanto, Sr . Presidente, é assim que 
pratica o commercio de cambio nesta praça. 
Torna-se inrl.i~pen,.avel l'emediar o mal, 

Como se poderá corrig1 l-o ~ (Pausa) 
Podemos elevar. Sr . Presidente, este facto Desde o anno passado ... 

a um princip o geral: não é scimeute o o SR. FRANCISCO GLICERIO dá apartes. 
commercio cambial que edtá em mãos dos -
estraugeiros; quasi todo 0 commercio está o.SR. FELlSBELLO FRElRE-Pe('o a attençao 
entregue a elles. j <lo illustr~ Deputado por. s. Paul? pam as 

Bas ta dizer que de quatorze mil e tantos 
1 

providencias que o autor do artigo acon-
commerciantes, que exbtem nesta praça, j sei ha. _ 
pouco mais de tres mil são brazileiros. Elias ~ao fazem desapparecer com_pleta-

i mente o 1og.J nem >t agwtagem, bem sei, mas 
O SR. ALClNDO GUANABARA- Natu ral· cerceiam· 11ma e outra. 

mente, nós somos ainda uma colonia. Por pe1or .1ue seja a situação actual, por 
O SR . FELlSBELLO FREIRE- Por conse- peiures q .. e si-jam as d1fficuldi:1des financeiras 

guinte. este ta :to, que 0 autor observa. não e as pertubaç1 •eS da or<lem, o cambio a 7 não 
se r1,fere sómente au commercto camb,al, re- tem explicação. 
fere se a todo e qualquer commerc10. O SR. FRANCisco GLICERIO - Talvez tenha 

• · · 1 nn. intervenção indebita do Poder Legis~ «E por u:itermeil10 d~sses pseur_Jo corretores, !ativo . 
qne se realizam oper·açoes (r.ontinua a ler o . . 
artigo do Jornat elo l}mnmei·cio) de mais vuit.o, O SR._ FELISBELLO FREIRE - Qual e esta lll· 
maxime, com os esr.abelecimentos bancados, terven<;ao 1 
que acceitam-os e com elles transigem, sem o SR. FRA. NCrsco GLICERIO - Alludo á ul-
escrupulo e largamente.» tima lei que o Congresso votou, intervindo 

Chamo a attenção dos meus collegas para no mercado de cambio. 
este lJOnto do artigo. o SR . FELISBELLO FREIRE- Sei que o anno 

« ... apresentam-se aos bancos sob o nome 
<lec1>m111itentes quantidade de cambiaes, e, na 
rando os pedidos con~eguirão a reousa de 
saques ou a eonsequente retirada da tabe lla 
on a redu,,ção da taxa, inshtem na procura 
de S<~ques e atting1do assim a alvo repassam 
e c11 llo1am então no com111ercio legi Limo as 
cambiaes tomadas para committe,.te .» 

pas-;ado tratO<H'e rlo assumpto e o resultado 
lbi o regulamento de 13 de março do corrente 
anno. 

o SR. FRANCISCO GLICERIO- Coarctando a 
liberdade commerciaL 

o SR . FELISBELLO FREIRE- Tanto coarctou 
a libe r·dade commercial, no conceito do nobre 
Deputado, que esse regulameoto provocou 
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insistente;, protestos do~ brinqueirns do Rio 
de Jsneiro, que tiveram conferenrias para 
offert<cerem emendas ao homado Ministro da 
Fazenrla. 

o SR. FRANCISCO GLICERIO-Naturalmente. 
o SR. FELISBELLO FREIRE-Não pos<o acre

ditar que si esse regulamento zelasse os int.e
resses delles, de preterencia aos intere,.ses 
publicos, não produziria a celeuma. nos ban
queiros. Echama-se isso coarctnr a liberdade 
do commercio. 

Elle foi inexequivel, não correspondenr1o 
ás boas intenções do Congresso e do ministro, 
poryue o jog-o e a especulação cn11tinuam da 
mesma maneira a entorpecer nossa vida eco
nomiea 

As medidas que o escriptor de que me oc
cupo aconselha não esrão em execução. Es
tude a Gamara o a,;surnpto, procure corrigir 
esse mal por meio de mPdidas severas, e ver
se-ha que ficara.m eliminadas pela metade a 
agiotagem e a especulação. Por eumplo, 
prohiba-se expressamente contractos com a 
simples vaga rleclaração do committente e 
consequente obrigatoriedade da enunciação 
do nome ... 

o SR. FRANCISCO GLICER10-E' o systema 
da regulame .. ta\ão; vem logo a fraude. 

o SR. ALCINDO GUANABARA-Para se ver 
até que ponto é efficaz a legislação em mnteria 
de especulação, basta lembrar que ultima
mente, quer na Allemanha quer Pm França, 
foram votarlas leis com o intuito de corctar a 
especulação dos ban1:os. O que succedeu ? o~ 
bancos de Pariz fizeram todas as operaçõPs 
que antes faziam; sómente · Pilas eram af-si
gnadas pelas suas succursaes estabelecidas 
na Suissa. 

o SR. FELISBELLO FREIRE-Respondo ao 
nobre Deputado dizendo que,ha poucos mezes, 
a Allemanha promulgou uma lei prohibindo a 
especulação em trigo, com V!>ndas ficticias, 
as quaes eram liqu.darlas por differença e nin
guem taxou essa medida de coarcção de 
commercio. 

Nas operações dos committentcs está in
questiona. velmente o processo especulador 
para baixa ou alta do cambio ... 

o SR. ALCINDO GUANABARA - E' sobretudo 
nas liquidações a prazo onde está a espe
culação. 

o SR. FELISBELLO FREIRE-Em todo o caso, 
por isso mesmo que a baixa do cambio actual· 
mente é a cousa quemn,is directamente affecta 
as finanças da Republica. rlevemos cogitar de 
todos os meios de evital·a. Podem ser empi
ricos, como d zem os nobres Deputados. mas 
na pra.tica podem tambem dar bom resul
tado. 

Com que direito podemos garantir qne as 
medi·'as "pontadas por aquelle escriptor e 
postas em execução não cor-rigem a especula
çào? 

O nosso dever é verificar no terreno pra
tico a irnportancia dellas e não .ficarmos in
differentes e inactivos, 

Não estamos convencidos da especulação? 
Porque não a corrigimos ? 

O SR . URBANO SANTos-Precizamos atacar 
a medida radical - levantar o credito pu
blico. 

o SR. FELISUELLO FRIRE - Irei ás rnPdi-1as 
radicaes, depoi~ que tratar das medidas re
gulamentares sobre o commercio cambial. 

Elias são (tendo) : « Prohibição expressa de 
contracto com a simples e vaga declaração de 
committente e consequente obrigator1erla.de 
ile enunciação do no11,e das partes que nelles 
intervêm; 

Probibição absoluta de liquidações por dif
ferença com os bancos ; 

Intnf.,rencia obrigatoria de corretor nas 
transacções de carnb1aes superiores a ;t; 100; 

InterferPncia obr1gatoria dA corretor nas 
operaçõe~ de moeda metallica com os bancos · 

Crr::ação de livros de re:<"istros de operaçõe~ 
tle cambia.es para corretores. bancos, agen
cias filiaes e iigencias de vapores que as 
realizem.» 

Eis, Sr. Presidente, o que julgo preciso 
pôr-se Pm exPruçiin. 

Agora, Sr. Presirlente, vou tratar de uma 
me-1iita de caracr.er geral, a qual não póde 
deixar de influir sobre a taxa cambial. 
Refiro-me ao pagamento do impo,to de im
portação em ouro. que já foi lembr-ada pelo 
illustra.do Deputario Al~indo Guanabara. 

No relatorio que remetti, na. qualidade de 
Ministro da Fazenda. ao Sr. Presidente da 
Republica, para ser enviado ao Congresso, 
di~~e. na pag. 29 o seguinte: 16) 

Esta providencia é essencial, é indispensa
vel: ·'o contrario. perder·emos o nosrn poder 
político, o nosso respeito internacional, che
garemos a ruina. 

o SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - Si não 
fizermos agora, havemos de fazer daqui a um 
anno, com a situação aggravada. 

o SR. URBANO SANTOS - Desloca, mas não 
resolve a questão. 

o SR. LUIZ ADOLPHO - Não sei com que di
reito o Estado recusa a sua. moeda, na prin
cipal repartição. 

. o SR. FELISBELLO FREIRE - Com o mesmo 
direito com que o Estado tem a obrigação de 
zdar pela valor·iz<tção de sua moeda. 

Apreciando a mareha do deficit no periodo 
ele 1860-1893, segundo os calculos do Sl'. vVil-
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lemnn, em seu excelleote trabalho sobre o 
caml iio no Brazil. vemos que analysa.ndo a 
origem do defic•t verifica-se que o excesso. de 
despeza sobre a renda ordinar1a tem sido 
causado p1•incipalmente pela .depreciação do 
meio circulante. 

A per1ia total nevida á essa depreciação, 
pela quéda rle cambio, no perioilo de 1860 
-1893, attinge a cifra de 795.107:1106$, em 
papel , equivalente a 73,3 % ile valor total 
do deficit para o mesmo periodo, que é 
l • 055. l 33:49t\$( 100. 

Esta grawie· ditferença não existiria, si du
rante este periodo os impostos di:i importação 
tivessem sido cobrados em ouro. 

Ainda mais, Sr. Prrsidente. Distribuindo 
o deficit pelos seus factores, vemos: 

O SR. FELISBRLLO FRErRE - Tanto não é 
uma qu"stão de rlifficuldMle de encontrar 
ouro, q11e a.gora mesmo, que não temos o 
pagamento feito por este metal. o Governo 
encontra-o sempre que delle tem necessidade. 

o SR. URBANO SAN'.I'OS-Nã.o é a difficulrlade 
de obter ouro, mas a de achar quem o troque 
por um papel que só tem válor na contlança 
que merece o credito publico, que está aba
lado. 

o SR. ALCINDO GUANARARA-Mas esta díf
ficuldade existe hoje. 

Exce~so de despeza .....•......... 
Differeoças de cambio .......... . 

o SR. FELl:.:BERTO FREIRE-Chamo a atten
ção do illustre Deputado pa1•a este exemplo 
que um notavel escriptl·r figura. Este escri
ptor é competente na ma teria, póde-se ac
cusal-o de excesso de doutrina, mas na ques

~~'.~ :11: tão do pagamento em ouro é magistral. 
(Apartes.) Pel'da de renrla dos impostos de 

impnrtaçâo devida á quéda do 
cambio .••.....•....•.......... 

Elle demonstra que o p ·gamento do im-
53,7 '/º posto em ouro levantará o valor do meio cir

culante e tambem a taxa cambial. E' uma 
Por ahi vê-se claramente. Sr. Presidente, quesião de arithmetica. 

que, si desrle 1860 cobrassemos a importaçào O SR. FRANcrsco GLTCERro-Que escriptor é 
em ouro, mais de metade do deficit tinha este ? (Ha o·<tros apartes.) 
desapparecido. o SR. FELISBELLO FREIRE-Diz elle: «uma 

Si tives,emos pago em ouro estes impostos, mercadoria que custa uma libra e sujeita a um 
desappareciam 53,7 º/o d·~ deficit. (Apar te.< ) imposto d e 4$444, ou50 °/0 pagaveis em papel 

E co mo os not1res Deputados combatem á moeda, ao cambio de 27. Si o cambio cahir a 
medida, em face da verdade destes a1garismos? 18, esta mercadoria custará 13$333 e conti
(Diversos apartes.) nuará a pagar semp r·e de imposto 4$444 ou 

Cha.mo a attenção do nobre Deputado pelo 33 33 °/u. quando poderia pagar de imposto 
Maranhão que me honra com osseus apartes. 6$''166, par.. corretiponrler á taxa de 50 °/,, . 
Os proprios financeiros europêos, qup, t nto Contra quem é ;,,sta diffür·ença de 4$440 
combatem o excesso de emis,ão fiduciaria para 13$340. E' contra os interesses do Brazil, 
entre nós, aconselham es~a medida. contriburndo para augment»r seu deficit, des· 

valorizar ainda mais ><Ua moeda pela baixa 
O SR. ALCINDO GUANABARA-A imprensa constante de cambio, com que tanto lucram 

ingleza tem sid1> unanime etn aconselhai-a. os bancos estrangeiro;.» · 
o SR. FELISRELLO FREIRE - Si temem o o nobr'e Deputado pelo Districto Federal, 

pagamento int.-gral em our·o, comecemos por em notavel discurso pronunciado nPst e re-
41 % a 50 "/o, porque assim fica. o Governo cinto, disse (lendo) : " Do proveito que estes 
com quantia sutficiente para pagamento dos b;incos tiram de tão immoral industria, póde 
seus compromissos externos, e pr,rgunto: em a Camar·a ajuizar por estas noticias de suas 
que isto affecta o interesse- particular? as:;em bléa.s geraes, recentemente realizadas 

O SR. URBANO SANTOS - Em transmittir em Lonrlres . Aqm está a noticia da assembléa 
o Estarlo para o particular a difficuldade de geral, publicar1a pelo Times de 22 de março 
se adquirir ouro. do Britis Bank of S.outh Ame;-ica. Compa-

0 Srt. FELISBELLO FREIRE - Para attender rando, diz 0 presideot,.,, ª actual situação 
com a do anno passado, verifica-se um grande 

ao aparte de S. Ex. disse: p~gue-se de 41 ''/o increment» dos negocios. Os lucros brutos em 
a 50 "/ .,ouro, porque é o que o Estado pre- 18~3 toram rle ~ U0.779 e os deste anno fo
cisa. Ern que fica prej urlicaclo o particular? ram ;le i 17 l. 160. O lucro d ' London and 

O Stc URBANO SANTOS-Já disse. em tran- Brazitian Bank, foi de ;E 174 000.» 
smittir-lhe o Governo as diffkuldades com « Não quero commentar, dizia o nobre 
que luta. não d ispondo aliás o partiL:ular dos Deputado. A Camara cotejará os tact'ls e con
mesrnos recursos. ,cJu1ra uaturalmr,nte que es-a riqueza e pros-

A medida teria um eífe;to magnifico. si o µerülade são feitas á custa do empoi1recimento 
Estado tomasse a providencia de recolher o progressivo do povo brazileiro e do descredito 
papel-moeda. (Trocam-se OHlros apartes.) gradual da nação brazileira. » (,1partes .) 
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Não me cansarei, Sr. Presidente, de trazer 
ao conhecimento ,la Camara a esµeculação 
que fazem os bancos estrangeiros em derre
dor do cambio. 

Em notavel discurso do SPnador Ruy Bar
boza. S. Ex compR.rani!o as taxas carnbiaes 
dos bancos estrangeiros e nacio11ae~, mostrou 
que em setembro de 1890 as taxas affixadas 
pelos bancos estrangeil'os estiveram. 30. 0/o 
abaixo das dos nac10m1es; 63.38 ° / .. em Janeiro; 
17,40 º/o em fevereiro; 65,38 ''/o em março. 

Assim. dizia S. Ex. : tomada a média 
nos quatro me1es, t.·mos urna baixa de 
44,511 °/0 nas tabellas estrangeiras em relação 
as dos nos~os bancos.» 

Ora, nós que estamos a soffrer annuaí
mente esta uirivação de capital para o es
trangeiro ; nós que já temos todo o nosso ser
vi<;o de cornmercio entregue ao estrangeiro: 
não devemos abordar esta medida com cora
gem? Não ha duvida. 

Si ella produzir máo resultado, não será de 
certo veior do que o que temos actualmente. 

o SR. URBANO SANTOS-Isto só terá por 
fim maior desvalorização do meio circulante, 
porque o E::>tado emittrndo-o não quer mais 
recebei-o. 

o SR. FELISBELLO FREIRE- Tanto serve 
que está servmdo ::.gora. (Apartes.) 

O SR. URBANO SANTOS- Si o Governo to
mar a medida de tirai-o da circulação, bem. 

o SR.. FELISBELLO FREIRE- Pergunto ao 
nobre Deputado peto Maranhão: na Repubhca 
Argentina h;t al:!uns annos a desvalorisação 
não era maior que a nossa ? Era, Pstava em 
400 e a nossa não chegou aind<.t a 300; entre 
tHnto ella adoptou esta ID"dida e o resultado 
hoje é que a valorização já está abaixo 
de 200. 

o Sa. URBANO SANTOS-E' porque a Repu
blica Argentina su-pendeu o pagamento dos 
juros e amortização de ~ma divida, dimi
nuindo 11ssim seus encargos. 

o SR. FELISBELLO FREIRE-Ha de pagai-as, 
porém, ou mais hoje ou mais amanhã. O 
transferir o pagame;1to da divida não consti
tue o unico factor rle valorização rla moeda. 

São intunda•los os receios do nobre Depu
tado. 

Chamo sua attenção para o seguinte 
trecho de um notavel documento apresen
tado pelos industriaes desta praça, ao Minis
terio da Fazenda, em 181!0 tê): ao pa,so que 
os direitos de exporta1,;ão são pagos de aCl!«rdo 
com uma pauta variavel, conforme o pr·eço 
do mercado, no qual entra corno factur im
portante a variação de cambio, os rlireitos de 
importação são sempre os mesmos e em. 
papel, qualquer que o cambio seja. Isto eqw> 

vale a cobrar o Estado os direitos de exporta.. 
ção em 01,iro e os de importação em papel.» 

Esta proposição é de uma verdade incon
testa v ... J. N i nguern a d estróe. 

Não quero abusar da generosirlade da Ca
mara e, por isso, Sr. Presidente, vou ter
minar. 

N.:nhnma razão de valor, nenhum facto de 
importancia oppõe-se á medida que lembro á 
Gamara. 

O que não devemos fazer é ficar nessa ina
ctividade, consentindo Pm accumularem-se os 
males que estão a desintegrar nosso poder 
economico e financeiro. Sem elle furte e 
prospero, perderemos nossa soberania poli
tica. 

L!'lmbremo-nos da humilhação de vermos 
tr·emular em nos~as rPpartiçôes aduaneiras o 
pavilhão de nações estrangeiras 

Tenho concluído. (Muito bem. Muito bem. 
o orador e cwnprimentado por muitos do5 
Srs. Deputarias.) 

Veem á Mesa, ~ão lidas, apoiadas e envia
das á Commissão de Orçamento, as seguintes 

EMENDAS 

Ao projecto n. 54. de 1897 (Orçamento da 
Fazenda) 

Ao n. X- (Alfandegas): - Categorias: 
diga-se como na proposta. 

Sala das sessões, 9 de agosto de 1897 .
Neirn. - Castro RebeUo.- Seabra.- Jayme 
Villas Boas. 

Ao art. n. X:- Alfandega de Manáos: 
eleve-se á-classe correspondente á do Mara
uhão. 

Sala das sessões, 9 de agosto de 1891.
Carz,,s Marcellino. - A11wrirri Figu~ira. -
Albuquerque Serejo. -Silverio Nery. 

Ao n. X:-Alfandegas: accrescente-se-
15:000$, na rubrica-Material da Alfandega 
de Maceió· para a reconstrucção da ponte e 
montagem de apparelhos de carga e descarga. 

Sala rlas sessões, 9 de agosto de 1897.
Angelo Neto . -A rthur Peixoto. -Rocha Caval
canti. -Araujo Góes. -Nei~a. 

O Governo mandará lavrar escriptura de 
doação perpetua e grntuita ao Club Míl1t>tr, 
rios propr1os nacionaes existentes na Capital 
Fedtiral, que não furem preci80S ao serviço 
public>i, ad instar do que em relação ao Club 
Naval foi feito por despacho3 do Ministerio 
da Fazenda, de l de agosto de 1891, e 30 ele 
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-------------·-------------------------
abril de 1892, e nas mesmas condições em ql1e 
se realizou igual doação a este ultimo club. 

Sala das sessões, 9 de agosto de 1891.
Barbosa Lima - Henrique Valladares. -
Coelho Cintra.-Ovídio Abrcmtes. 

O Sr. Presiden1;e-Não posso ac
ceitar a emenda do Sr. Neiva, por ser in
fringente ao art. 131 do Regimento. 

A emenda é a seguinte: 

Ficam equiparar1os, para todos os etreitos, 
aos primeiros escripturarios, os ajudantes de 
guarda-mór da Alfandega da Capital Federal. 

Sala das se8>Ões, 9 de agosto de 1897. -
Nei'IJa.-Rnul Barroso.-Augusto de Vascon
cellos. -Fel1:ppe Cardoso. 

Fica a discussão adiada pela hora. 

O Sr. 1_0 §ecretario procede á lei
tura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Requerimentos: 
Janua:'.'io da RoRa Franco, 2' sargento re· 

formado do exer·cito, pedindo que o Congresso 
o colloque ao abrigo da rni,;e_ria_: conceden~o· 
lhe urna pen~ão.-A' Comm1s~ao de Pensoes 
e Contas. 

De Julia de ,\zevedo Picanc·o e Julia Sa 
phira <ie Azevedo Picanço~ perlinrlo a rev_ersão, 
repartid~mente, da pens;w que percebia s_eu 
finado marido e pae.-A mesma. Comm1ssao. 

De Eurico Pedroso Barreto de Albuquer
que, ex-1° tenente da arma•1,a, pedi?d~ SPr 
r eintegrado no 8eu posto.-A Comm1ssao de 
Marinha e Guerra. 

Do Dr. João José Duarte Guimarães, pe· 
dindo pagamento da quantia de 956$. que lhe 
deve o Ministerio da Guerra.-A' Commbsão 
de Orçamento. 

Da Companhia Leopoldina, pedindo dispensa 
da construcçãu rl1i um trecho de sua linha.
A' Commissão de Obras Publicas. 

O Sr. A.lcindo Guanabara 
(pela ordem) - V. Ex. me perdoará si eu 
lanço mão rleste re,.mrso que o Regime[ltO 
me dá, para fa!Lir ne~te momento, e me per
doará em attenção ao motivo que me traz á 
tribuna. 

Ha mais de quinze dias a Camara dirnou-se 
approvar um requerimento meu solicitando 
do Ministerio dn.s Rel tçõe' Exteriores cópia 
de documento~ que se referem a uma questão 
internacional de enorme importancia para o 
Brazil. 

Presumia eu que, des 1e que h:wia sido 
approvado esse requerimento. o Sr. Minis
tro das Rela..,ões Exterion:>s não demoraria 
a remessa desses documentos, sinão o tempo 
necessario para fazer extrahir a cóµia. Como 
vejo que os dias vão se pas.;ando, que os 
nossos trabalhos se adeantam e eu não po
derei tirar desse document.o o partido que 
de:iejo, p0r escassez do tempo, soccorro-me 
dt>ste meio para pedir a V. Ex. que se íligoe 
intervir, junto do Sr. Ministro das Relações 
Ex teriores, ua melhor intenção, na mais per
feita cordialidade, afim de ver si S. Ex. não 
inutiliz1~ um voto da Gamara, por uma pro
telação que não se justifica. 

O Sr. Presiden1;e - A Mesa já 
cumpriu o Reu dever requisitando, de ac
cordu com a deliberação da Camara, cópia 
dos documentos a que se refere o nobre Depu
tado. 

O Sr. Rodolpho Paixão vem 
contestar uma noticia insidiosa inserta no 
jornal Triangulo J.lfineíro, que se publica na 
série do seu distr1cto e do qual é redactor 
um dos seus m 1, lhores amigos. 

O seu illustre coll<·ga de bancada Dr. La
martine telegrapltou, em dias do mez passado, 
a es·e j"rnaL noticiando a tomada de Ca
nudos. Fd-o, S. Ex. de boa fé. pois est~ no
ticia que aqui curreu com insi:;tencia, teve 
cun 110 offichd. 

Assim é que o governador da Bahia te
legra.phou ao Sr. PrPsi.Jente da Republica, 
cornmunicando qne o intend .. nte de Ala
g .. inbas e um ofücial de p11l ic!a lhe asse
g11ravam a tomada do reducto con~elhei
rista . 

l~m outro telegramma, porém, o corre
spondente desse jornal attribue a propaga
ção de.;sa not,icia a manejas rndignos rta op
posição. E' contra este se~ ui1do telegramma 
que o orador vem pror.estar e fal-o com ve
bemencia, porquaoto elle é offen~i vo á op
posiçào constitucional qut-l grande parte da 
Camara move ao Sr. Presidente da Repu
blica. 

Neste terreno, na rlefesa das instituições 
republicanas, a opposição não creará em
baraços ao Governo. E' o que ella tem feito; 
é o que ella continuará a fazer. 

Fo~se outro o seu procedimento, e o orador, 
que é opposicionista ao Governo que tem 
deturpado o caracter federativo das insti
tuições intervindo em negocios pec:uliares 
aos Estados e piei teando eleições, passaria a 
ser o seu mais aruente defensor. (J.lfuíto bem, 
muito bem.) 

O §r. Francisco Glicerio tem 
a maior sa.tisfavão em ratificar .· todas as 
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declarações que o honra•lo representante ele 
Minas acaba de fazn, com a autoridade <lo 
seu nome, em relação ás intenções constitu
cionaes que animam a oppo~ição e, deve a~
crescentar, que os mesmos intuitos animam 
o partido republicanu fe !eral, legitimamente 
representado pela oppo5içâo p"rlu.mentar _ 

vado interesse de ornem publica, qual seja o 
de a· ~autelar o futuro das viuvas dos mi
lik1res e dos patriotas que vão á Bahia ab11e
gadamente verter o seu sangue na defesa da 
ordem publica, da Patria e das instituições. 
(Muito bern, muito be•rt). 

Fica sobre a Mesaj a.té ulterier deliberação 
o seguinte 

PROJECTO 

Diz isto porque o porler competente, para 
di>finir as situações politicas e derimir as ~on
tendas que porventura surjam ern seu seio, 
já se pronunciou, co1mo é de publica notorie-
dade, em no~so favor. Considerando que é um dever sagrado da 

Jamais passou pela mente do orador dever Nação p •ra com ~q'uelles que derr,. maram 
receiar o eJreito da propagan la dos ad ver- ~eu sangue e perder .. m sua. vida em di;fesa da 
sarios contf'a a att•t ude constitucional da Patria e de suas instituições, proteger suas 
opposição; apenas lamenta que os illustres esposas, mães, filhas e filb.os menores, collo
membros do partido con~ervador pr·ogr·e~s1~ta, cando-os ao abrig-o da penuria e da miseria ; 
denominação que approuve a loptar. ~e esque- Consider.1ndo que o s"crificio dos mortos 
çam d·~ suas responsabilidades par·a attribuir em Canudos e nos serrõe~ da Bahia, impõe á 
á oppn~ição intuitos subversivos. ,ia ordem U~ião um tributo excepcional ás suas fa
publica. m1ltas, ern recompensa dos serviços prestados 

Si a situação financeira do paiz deçenrie por ess~s benemer1tus ~a Patria ; 
eBsencialmente da fundação detinitiva da. l Considerando que nao convem alterar as 
ordem publica interna, não se comprehenrle 1 ilisposições q1:1e regulam a concessão de maio 
nem <ie justifica que da parte de uin partido soldo aos offl.c1aes e praças; 
que tem a responsa'iilidade do GovPrno, pro-1 . 
rnan_a~s~, ino:idiosamente, a . prop,iganrla rle O Congre>so Nacional ~ecr~ta : 
attnbmr a um gl'ande pHrt1do, que repousa 1 Art. I. 0 As esposas, mat•s vrn va!I, filha<: sol
na cons?ienci_a de sua pujante força, intuitos teira., e filhos men?res,dosoffi.ciaes do exercito 
revoluc10n,1rios. e }1rmada, effect1vos e rdormado-, asstm 

Em vez de concorrer para que a Camara como os honorar·ios do ex"rcito e da armarla, 
perca o seu tempo, ou vindo e8cu~ada def sa os ela gu, rda nacional e du;; corpos de policia 
d9s intui.tos que animam a opposição, o e de outras corporaçõe~ militarmente organi
orador lhe D~de licença pafü obs,rvar que Zfl.das, O?ortos nos sert.ões da Bahia em defo~a 
cnndemnavel e a att1tude do partido do Go- da Patr1a e da Republtca ou e.n consequenc1a 
verno. de ferim<'ntos alli 1·ecebido;, vencHão, os pri-

Feitas estas ligeiras observaçõeq, pa~sa a roeir.~s, uma J?Pn.são ig11al ao meio solrlo a 
desempenhar-se do dever que o compelliu a qneJa teem direito pelo art. 3° ela lei de 6 de 
occupar a tribuna. novembro de 11'·27 e art. J 0 rio de"reto 

Vem offt:irecer á consideração da C3.mara n. 1.594 B, de 4 de novembro ele 1893; e, 
um projecto tendente a prover as nec• 8Si- ans segundos.pensão igual do mesmo soldo por· 
dades creadas pPlas desgraças que se pa-;sam intPiro; 
no Esb.do d>l. Bahia. Art. 2. ºAs esposas, mães viuvas, filhas 

Si bem que vize augmPntar a despeza pu· solteiràs .e tilhos menores das praçaR de pret 
blica, e isso seri;t estranhavel da parte de do exercito, da armada, da guwda nacional, 
quem e~trarwdinariamPUt~ se empenha pela do_s _corpos de policia e de outras corporações 
e"onom1a dos orçamentos da Republica, jus- mtl1tarmente orgamzadas, inortas nas mes
tifha-se:, .todavia, tratando-se de um:-;. guerra r mas condições ácima referidas, vencerão uma 
crudelissima, qual a que se trava nos P'emão igual ao suldo que tinham as ditas 
inhospitos e com bustos sertõe:> da Bahia. praças, além do que lhes compet'"' pelo art. 1° 
Tão horrorosos são us factos· descriptos pelo8 do decreto n. 1.594 B, de 4· de novembro de 
correspondPntes dos jorn:tes cuja acceitação 1893; 
pelo publico o Governo habilita no silencio Art. 3.0 Estas pensões serão concedidas 
em que se acastellou ; tão tristes e de- rlesde 9 dia da morte do official ou praça e 
seladores são estes factos que dia a dia durarao emquanto viverem nas mesmas con
se reproduzem nesta guerra cruel, exce- dições em que se achavam as pe~s;oas a quem 
pcionalmeote feita, que o orador se sente forem concedidas ª ') tempo da morte dos re
obrig>1do a vir offtirecei· urn projecto de l•"i, feridos ofüciaes e praça s de pret. 
rompendo o cornpromi~so que havia tomado Art. 4"-Revogam-se as disposições em 
de não propôr um só augmento de despeza contrario. 
nos orçamf>ntos da R· publica. Mas lhe pi- Sala d"s Sessões 9 de agosto de 1897.
rece que no momento urge attender Um ele- Francisco Gticerio. 

Camara V, lV 
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Vae a imprimir a seguinte 

REDACÇÃO 

N. 3 B-1897 

Redaccão final do projecto n. 3, do corrente 
ann'' (substt utivo do projecto n. 162 de 
1895), qu,e autoriza o fioverno o nomear uma 
com.nissão de pro(i.ssionaes para estudar e 
verificar a effec,,cia e valor da descabe rta do 
serum anti·varioloso; feita pel.o Dr. Fe
lippe Pereira Caldas. 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1.0 E' o Governo autorizado a nomear 
uma commissão de membros da Dir'ectoria 
Geral rle Saude Publica para verificar a etfi 
cacia do serum ant1-varioluso,de8cuberto pelo 
Dr. ~'eli ppe Pereira C dilas . 

Art. 2.0 verificada esta pela commissão, 
fica o Governo autoriza.·lo a entreg·ir ao Dr. 
Felippe Pereira Caldas um premiu no valor 
de 50•000$000. 

Art 3." Revog&m-se as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões, 9 de agosto de 1897. 
-Guedelha 1Wourão.-Juvencio de Aguiar.
Ildefonso Alvim. 

Vae a imprimir o seguinte 

PROJECTO 

N. 67-1897 

Autoriza o Governo a conceder um anno de 
licença, cnm ord.~nado, para tratar de sua 
saude onde lhe corrnirw, a João A"t-mio Fer 
reira, amannense da s~cretaria da Facul
dade de Medicina e de Pliarmacia da 
Bahia. 

A Commissão de Petições e Poderes, exH
minando o incluso requerimento, em que 
João Antonio Ferreira, arnaoueose d>.t Secre
taria da Faculrl.ade de Medicina e de Pharma. 
eia da Ba,hia,, solicita um anoo · de licen.,:a 
com vencunentos, para tratar de sua ~aud" 
e considerando qu~ real!nente o supplicank 
confirma a sua allegação com attes1.ado i1a 
junta med ca, que ev ideute mente demonstra 
a necessidade da licença requerida. pelo su p
plican te, por es tar soif ·eodo de molestia euju 
restabeleim.-;nto recclarna longo prazo. é df' 

par·Pcer· que seja att.e nüi ·1o o sou ped1du 
sernio, porém, a hceuça con.;edida apenq 
com ornenado, e por isso offer ece o seguinLé 
Projecto 

O Congresso Nacional resolve: 

Arti go unico. Fica o Governo autorizado 
a conceder ao amanuense da Secretaria da. 
Faculdade de Merlicína e de Pharmacia da 
Bahia João Antonio Ferreira, um anno de 
licença, com ordenado, para tratar rle sua 
saude ondt; lhe coo vier; revogadas as dü;po
$i<;ões em contrario. 

Sala das Co• o mi~sões, 9 de agosto de 1897. 
- l'ar,.nhos 1Wooten.egru, presidente.- Here
dia de Sd, relator. - Ermirio Coutinho. -
Adalberto Giiimarães. 

O §r. Pre'-"idemrte- Não havendo . 
na·ia mais a tratar, designo para amanhã a 
,eguin te ordem do dia : 

Continu ç·io da 2• discussão rlo proiecto 
o . 54, ue 18Y7, Ol'çaodo ª' de;pezas do Mini s
ter io íla Fazenda p •ra o exerc1cio de 1898; 

3ª d1scus,ão do pro_,ecto n . 32 B, de 1897, 
1•edacç;\o para :J" di8cussão do proje .. to n 32, 
tio corrente anno, que fixa as forças de ter ra 
µa1·a o exerc1cio de Il:l98; 

2 di::icmsão do µrojecto n. 50, de 1897, au
torizando o Governo a 11 br1r ao Minhterio rla 
Ju-ti<;a e Negodos Interiores o credito de 
\!0:000$, supplementar á verba-D iligencias 
pol1ciaes -n. 14, du art 2" da lei n. 429, de 
10 de dezembro de P-l96; . 

2° d1~cussã,i do projecto n. 49. de 1897, au
tori zando o Governo a abrir ao Ministeriu da 
1u .. tiça e NPgocios Interiores o credito de 
202:882$119 supplemeotar a varias verbas do 
a1·t. 2° da lei n. 429, de 1 O de dezembro de 
1896; 

2" discus•ão do prnjecto n. 47, de 1897, pro
. viden .. iando sobre o preenchimento dos claros 
ex: is' entPs na forç;1 n.1val; 

Cootinuaça•• da 3" d1scu-são do proji>cto 
n. 176, de 1896, rerwma ndo o CodigoPenal; 

2• discu-sào do projecto o. 142, de tli96, 
auto •·1zando o 1.Joverno a reorganizar diversos 
e:;tabel.ec1m1:J ntos mi11ta.res de ensino. com 
voto em Sflplrarlo rlo Sr. Thomaz Cavalcan t i; 

2ª discussão do projecto n. 75, de 1893, 
lt~ ponuo sobre coo se ri pção militar; 

I" discus,ão do µrojectu o. 27 A, de 1897, 
lecla.rando isPot"s de contribuir com dia de 
-oldo, meo~almente, pa1·a e Asylo íle ln vali
los. as p aças do bata lhão de infantaria de 
marinha, do corpo de utficiaes marinheiros 
e do f!e marinheiros nacionaes; 

l n discussã" do proj ,cto n. 63 , de 1897 , 
pPr mittindo que os a lumnos da Escola P Jly
Pchnicn. que se matricularam de accnrrlo 
~ ri m as ex1g-encias preparatorias rlo rPiíUla
·oento de 187 concluam us eespectivos cursos 
;:>d> dir ... regulamento ; 

l>1scussão unica do projecto n . .167, de 
!896, autorizando o Poder Executivo a con-
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cerler um anno de licrnc;<i, com r.irden1vlo, a. 
Josú .Joaquim de Ncgreit'o$ ~~yiiL> l.oh:-.to, 
clw~e dn s~c<,:ão '111 :';ei:i·ctaria d:~ Jn1!1.1~i.ria. 
Viu.ção e OlJrn.< Pu bfica.s, par<~ trJ.tar de 
sU:t sa11de onde lhe convier. 

r.~v:rnt.iMc a scs>;io :t$ '1 hora.s e 30 minu· 
tos 1la. 1u.~·1lc. 

,,,.,.,i.lr•••·fo da• Si·$, • \rllmr l:it"' { J<tailfl'."•'t<'I. 
1-:J·~" ,.,,,·tdl·1 (:.' · '°'·,., .. p,.o,d~"U) é ,\r•f.,,r 
/'(O~ (/H'('td1~.,C~.) 

~entou <W n. l·i, ~pr~~lmtvu umi~ que niío foi 
aci:eita peta. :\losa.. 11or ser cont1·áriu :i. 1lispo
s1çi'io regi1~1entat, Essa .l!meti<la n~o foi pu
lll:'"arl;i no Día.;·i" rfo Coa:;rt.<so de hontein. 

S. Ex. rcdamou contra c,;sa om is,ii o, pelo 
í]l!C.:1r.tcnrl,•nd1l :'1 SU:l i•cd:una~ão, a.\Ie'a. ocu 
11r1lem para riue n. om1~nuo. nii.o :•cceit.'I. fosse 
public:i·ln.. E~t:1 cliecti ~·amem te publicarl11, mo.:; 
1!0 um m,.fo ino~orrccto. poi; qu<• Íot'am ln· 
1!lui·l;1i>. comu n~in tlccf:itas. (lU:lS vulra.o; 11uc <.1 
fürn.m pel11 ~los;\. 

Fa.;t1 i:l\t.'I. .!ccb;1.ra.::1o pa!'à IJUH tirp1<' i'\':.lt.'I· 
lx.!lccid:1 a \"C:-<l:vlt· do:! faCLU!!. 

01wF.:i.t no DJ.\ 

t.• :i1111u11cin•l11. n. ,~,,.~1nu~iioJa 2· 11i,:c:ui.!'iio 
11,, prtJir>cU) n. ~..t. dr• l'.'.1fi, 1l~llw!o ns dt•s· 
p-•7.:t' .111 ~flnlstt·riu 1!:i ~·:m•u1h1, parn o eXl'l'· 
elo ·lc l H'.IS. Ao m"io-dln. pn!C(!jle·!õe â d1llm:1.1Ir.. l\ riu:i.J 

t't'!lporull'm OI! S!'1'. ,\rtlmr Ri"~· JUli(I d<! 
::O.Mln, 1'.'\tl"l' 11'~ S0\'1•~ •. \ln~.,. 1tul•tÜ.•1.~ih·a e t ~t·. Pro ... l•l,~n•e-Tem n. p:i.l:wrn 
~Iam: • .AlltUfJUPNJrm Slil't'jo •• unorim "'i;.'Ucirn.. o ~r. G..s.~;11.110 tio l\a.•0:in:icnt1J. 
S<irz"'Ml·• l.'11rr.'3.. Luít. Ootn!n;:u~~. lto lr(-
i:•~t!:t F1•rnnn1tci>. <lm•ldh:~ ~lour:io. 1-:.tluardo () ,..,. . cu. .. ,..l:ano do ~:tscI-
11~ BPrr1~1lo, llt-nri•1u1• \'alln•lar.-.;. Podro Hor· utc•n(o lnwn·!nd•1 no clcb.'lte não ó in
i:e?!, lll!zerril Fo11wnelle, IM•~fün,o Lim:i.. '.\1:1· 1.u1to ~1·n tr:i.zm· h1z1· • .; o !':1el11r1~dmentos. que 
rinh(l •fn Antlrn1lo, T!l\';lrcS 1!e l,~·m, Fran· :\ ~110. ltllclh;umci 1 niio P<~•lc sug.,-e1•i1". o 11ind:t 
ci~1·11 Gnr;:cl, Jo.;ó Pc•regri110. Cü4~1ho Lisbo:i., meuo.; \"mt coronmcer os :;cus illustre~ c<1l· 
AIT011so Co~r..-i. Coelho Cintrn. Carn.:>lio .ta l('~~ 1\a \"<'l'tlnole rias 1)pi11ii:>es que ~e p1'1)põe 
!'011seen. [{od111. Cavalcanti, Scnbt'õl.. Fmnci,oco l'Xtom:i.r. sem outra n.utoritl:vlc ri. UA a. tlr1 seu 
Sod!'é, :'>lo.noel Caotanll, Eu;!cnio Tourinho, b11m s~nso. auxitiarlo pela pequcn:i. p1·.1.tica. 
Ver;tno cfo Ahrou, lfod!'i~ues Limn.. Tole:ntino qn~ arlqnirín 1l1'~scs ncg-ocios. nu U'mpo em 
do~ S:i.ntc.;, Paronho~ \fo11tm1e~ro. Pinheil'O quo. pot• um 1i1)vcr ch.·jc,, e p11litico, viu-:ic 
Juniol'.Hl!1·edi11. i.le Sâ, R11.ul RarrMo. fleli:;;i~ na conttu~eoci:~ de presidir a. um dcp:irt•~
ri<> de ~oUZ.1., Xilo Pc•;anba. Leonel Lcreti. menro<l:'. •~cl1n;nisr.ra1:5.o n11hlie:i. 
Silva C;i.stro. Julio Santos. ~fayrinl~. ca.rva· Ct·rto ,ia bl'nc•olcr.cia 1\(.,, n ourrs Dl'pu!:11\.1s, 
lbo Mou6io. 'lonterro de Barros. lldnf.•nso que rlisting-uom com ~ua :~tktir;;'io a. quem 
Alvim, Alfr<'do Pinto, Octn.Yi(l.OO ele Brito, n:lo pú1lc illumin:i.r o dcb:1.1c. Vln·to nni.c~ il 
.\\varo Botelho,Le(>IH~l Filbo,Rodolpllo Ab1·eu. tl'Ílin rm 11elo cumpr·:incnto olc um den;!r ci· 
Telles de Menezes, Tl1e11tonio de :lfag;Llltãrs, dl'O. 1'ocla1";1. 1;;10 r.uclo qtmnto poss:L dizer• no 
Nognei!'IJ. Junior. Arthur Tol:'res. 'lanoL'l momtJnto sul;or,lin:.r.·se a •{ua.s orJeus de 
Ful;.re11cio. LindvlplJo Caetano. E11uardo Pi· hléa~. 
mente!, Ole!..-ario ~fadei, Luiz Flacquer. Gra- .\n tes de mais na.tia, p~dc liceu,•a para., enL 
nadei1-o Li-Uimaril.:i$, Domiagt1es de C:i..stro, prim<>iro lo~;u'. cumpri1· um 1lr~·e1· 1lc riO· 
Cez;.~rio <le ft" .. itê!s, Edmur1do 11;:i. Fonseca., gra11<lcn;:e. Hlllo de um;J. 1las mais imporra1ites 
Alfredo El1is. Paulino Ca.rlos. Arthur Diede·· e populo:>a$ cidades do seu Esta.·lo e, feita,; as 
rickscn, Rodolpbo llfiranda., Urbo.no de Gou- ~on,idsrações a este reopeito, entrará no 
vêa., Alves de Ca.stro, ,\lencar Guimarães, estudo da. ma.teria propriamente em de. 
Paula. Ramos, Fra.ncisco Tolentino. M:irtins batz. 
Costa, llfarçal Eoeobal', Possidor1io da Cunlrn, A primeira serie de cousi<lerações, que a 
Pinto da. Roch,i.. Vespa.siano d.e Albuqmwque e Cii.rmi.ra. Mceitarà como um parentbesis. um 
Cassiano do Nascimento. incidente em sua orn.çãc, e re.rerente ii AHan-

Abre·~ -·- de~ de Pelota.s . 
. • e a se::.~ao • • No antigo regimen, o Sr. Gaspar M:i.rtin:>, 

E~ J1cla. e se~1t dcbo.tc approvD.aa. a acta da. l hoje no.s boas graças <lo Governo. cu111pri11do 
ses~ao a.ntece· ente. um rl e ver 1le patl'icitisrno. o W1 nriegou rl U;tS 

r:i~·a~ de r- ·nrla~,.u,,,:i, ~m ..\nto11i11'" P:i.r~nó., 
O Sr. Prc-,..íidcute - ;•fa ses,:io rle t' nutr:t Nn p, . .Jol.ns. uo H íc> Gr .• u./e rlL• Sul. 

ante·hünt•·m ~ - :Sr U:·ba.110 S·~nr.os D ·put<ldO c .. utra ~ pnmeil'<_t lltWIJlllJ1 CÜllllL>l' ~( ' Jr:-
11elo M::r.r;Lnhao, entre as emenrlas que a[lre- vantou, o que J<t n;i.o acontc;ceu com r. St>· 
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gunda, e taes foram os clamores rie uma ci
dade vizinha que o S<'. conselbeiro Saraiva 
julgou por bem revogar ou cassar as facul
dades concedidas a e:isa me,;a. de rendas. 

Pelotense o orador, fazendo parte do Go
verno em 1894 e escudado com a mesma au
toridade dos SPUS antecessores, re,tabelece11 as 
faculdades de que gozava a Mesa de Ren Jas 
de Pelotas, e po:;terior"mente,concorf'8ndo cnm 
os SPUS e;;forços no Congr~sso, rle accordr1 
com os seus collegas rle represent~.ção, con
seguiu fazer passnr um pro.ie··to, convertendo 
essa mesa i!e rendas alfandegada em uma a1-
fan11e1rn de 4" classe. 

Em 1896, a Commissão de Orçamento apoiou 
a decrdação de ver·ba ne es·,aria para que a 
sua cr, ação fosse uma realidade, e o 01·0.dor 
folga em registrnr que, na lei orçnment.aria 
em vigor ,o Congresso dotou-c1 com uma verba 
de 102:Uü0$000. 

Mas, como sn.be a Camara, autorizado o 
Executivo a snpprimir ou adiar dPspezas, o 
Ministro da Fazenrla, estri bado nessa rlispo
sição, não mandou installar a All'andega de 
Pelotas. En~ontranrlo-se ultimamente com 
S. Ex, e e:<tranhando lhe o facto, objectou 
elle que ditfü-ulrlades financeiras do Thesouro 
o tiriharn cumpellido a wmr da faculdade le
gi,lat1 va, adiando «quella d ·speza. 

Facil é de ver que o orador não podia ~e 
conformar com tal medida, por isso que en
tende, data venia, não interpretar bem os 
interesses nacionaes ligados á installação 
daquella alfandega. 

Promulgada a lei que a creou, incluída no 
orçamento de 1896 a verba para a sua inst.al
lação e custeio, o commercio importador fez 
directamente numerosas encommendas para 
a Europa, que chegaram á Pelotas, contando 
com a instnllação dei alfandega. De nãuse ter 
dado cumprimento á lei orçament~ria nesta 
Aarte, grandes foram os vexames e gra
vames para o commercio daquella impor
tante praça do sul da Republica. 

Assim é que as mercadorias directamente 
remettidas para Pelotas ficaram dous e. tres 
mezes em barcaças á falta de pessoal que as 
despachasse, visto que todo elle limitava-se 
ao administrador da mesa de rendas, um con
ferente e um escripturario .. 

O commercio, ante a calamida•le das suas 
mercadorias so:ffrerem transbordo e não po
derem ser despachadas sinão depois de 60 
dias, deixou de fazer novas encommendas 
para a Europa, tornando-se outra vez, por 
e:ffeito da inexecução da lei orçamentaria, 
tributario da cidade vizinha. 

O orador dispensa--se rle mostrar á Camara 
os prejuízos que dahi resultaram pa,ra o com
mer·cio, principalmepte no transbordo das 
mercadorias dos vapores para as chatas, 
cumprindo notar que elle espontaneamente 

offereceu-se e alugou armazens que perfeita
mente comportavam as mercadorias. 

O a, si a Me'>a de Rendas alfandegada de 
Pelotas ainda não for installada., para " qu l 
o Congresso votou urna verba de l02:'j00$, 
quo por alvitre da honrada Com missão deverá 
ser mantirla nesre orçamento; si não tem di
reito a uma repartição ~rrer-adadora, a uma 
altandeg~. que lhe facilite communicações com 
o est,rangAiro, como se explica q"e o orça'. 
mento da Fazenda encerre despezas cnm al
fandegas que apenas pro luzem a receita 
mensal de oito a dez contos? 

O nobre Ministro da Fazenda não attendeu 
à cireum~tancia capital de que a Mesa rle 
Rendas de Pelotas produz annu<i lmtnte de 
rel'eita para a União 1.900 a dous mil crH1tos. 

Poi>: não re· alta á vist:i. que si elhl com 
um pessoal deficientissirno dá tào avantajada 
receita, não poderá com pessoal n1:JceHsario 
para os despaclws das mercadorias que vão 
aq nelle porto, duplicar as suas ren·1as? 

E' impossivel fiscalizar a receita aduaneira 
sem pe~soal. 

Em uma alfar1<1ega, como a de Pene 'o, que 
rende sete, oito e 10 contos por mi->r.. ha um 
pessnal quat·ro vezes supe1·ior ao ua Mesa de 
Rendas alfamlPgada de Pelotas, cujo rtndi
me11to orça a rlous mil co1ltos. 

Basta esr.a simples consideração para que o 
.;;r. Ministro da ~'azen 1a se convença d<~ que 
a economia que faz neste exercicio, 80 contos 
quando m11ito, com a M~sa de Rendas de Pe
lotas, é r-idicula, irrisoria. 

Em um vasti,simo paiz como o nosso, éim
po,<s1vel obter-se um homem que dir'ija a fa
zenda publica,conbecedor das necessidades do 
commercio e do fisco, em torta a Republica. 

Dahi tal vez o prurido de economia que 
priva a Alfandega de Pelotas de sua inl'ltal
lação e do pessoal inrlispensavel á fiscaliza
ção na arrecadação. 

Estas considerações o orador externa na es
perança de que o Sr. Ministro da Fazenda 
as leia no Diario do Congresso e, anima lo do 
sentimento de desempenhar cabalmente as 
suas funcções, lhes clê execução. 

Dest'arte o orador encerra as considerações 
que se propoz fazer, no cumprimento de um 
dever de rio-granclense, de amigo devotado 
rle sna terra, sobretudo da cida.rle onde tRve o 
berço,compromisso de que se julga terdesem
penhado cabalmente, certo de que o honrado 
Minist1·0 ela Fazenda se dignará lançar· suas 
vistas pam as proposições que vem de af
firmar,não deixará passar, como até hoje, sem 
menor exame, a questão da installação da 
Mesa de l\endas ·da Alfandega de Pdotas. 

Passanrlo <e outra ordem de con,1derações, 
occupa-se da q nestão financeira, não trazendo 
para a tribuna os tratadistas, sinão o seu 
senso pratico. 
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Antes de tudo, declara-se de pleno accor•1o o preço do genero, póde-rn dizer unico, que 
com as opinWes emittidas pelo Sr. 1Jcindo corresponde ao ouro com a taxa camb ai, e 
Guanabara e confessa se um convertido em o deprPciamento d• sse producto de fórma al
certos pontos de ma teria de finanças. guma corresponde ao au1n11ento c1.a. producção; 

Estranha a opinião do nobre rel:itor do aquelle operou -rn na razão de 300 º/o, ao 
orçamento, de não considerar resgata veis ou pa.s>o que este >e dá na razão de 20 º/.,. 
co11vertiveis em ouro as apoiices de 4 °/,. Basta assignalar-se esse facto da monocul
ouro. contrariamente á declara('ão oficial rio tura. do exdusivi~mo da exportação contra 
Governo aos po·suidores ele taes titulos, e a a poiycultura dos outros paizes e a impor
proposito faz varias considerações sobre a t~ção de todo> os productos pelo Brazil, para 
pal ·· vra officiri 1. attestar-se a existencia da terrível crise eco-

Impugna ainda a opinião que se vae avo~ nomica. 
lumando contra os compromissos creados · Relativamente á crise financeira, affirma o 
com os aposentados e em geral com as classes orador que as camas que a determinam veem 
inacti vas, porque essas obrigações do Estado, des"'e o imperio, que era o regímen do deficit, 
creadas por actos do Governo Provisorio e e lembra que os deficits passaram de exercicio 
leis re:rnlarmente estabelecidas, não podem li. exercício até que periodicamente, de cinco 
deixar de ser cumpridas. em cinco annos 11 ais ou menos, um empre-

Relativamente á ve1·ba pedida para diffe· stimo vinha consolidar a divida tiucr.uante. 
renças de cambio, entende que o relator, A Republica não tem sido parcimoniosa em 
fixando-a em l 00 . 000: 000$, está. longe da real suas despezas. entretanto essas nii.o ~ão rela
estimati va e, argumentando longamente sobre ti vamente maiores do que as do imperio, 
esse assumpto, afflrma que nã.o ~e encon- "orno bem claramente o demonstrou o nobre 
tranrlo essa VPrba nos demais depa1•tamentos Deput:i.do pela Capital Federal. · 
da administração, todas as differern;as rle l~studando as vai:'ias causa> da crise finan
cam hio de. em cc.rr·er por conta do Min isterio ceira na Republica, o orador assignala anno 
da Fazenda, razão pela qual reputa insufilci- por an110 os phenomenos políticos que ateem 
ente a somrna ped :da. rleterminado e a attribue primeiro as ernis-

Só assim se terá a tão almej11da verdade sões b;i nca.ria' que no tempo rlo Governo Pro· 
orçarnPnta.ria, banindo-rn por completo o que visorio armaram a febre tfa jogatina, dando 
o orad01· denomina a mentira nos nosoos or- logar ao nascimento de emprfzas que ainda 
camentos. não organizadas.cotavam cum agio enorme os 

Recor(\anrlo os discursos proferidrs sobre o seus títulos. 
projecto, oecu pa· se do;, argumentos produ- Em mataria financeira ncrerlita o orador 
zido~ pelo nobre Deputado por S1·rg1pe, sendo que só se salvou a medida do imposto em ouro 
que alguns desses p01liam economias e o e es~a mesma exLin1rniu-se. substituida por 
honrado D0 putado por SHgipe apontava) moeda fiduciaria desvalorizarla, porque não 
dous remPdio~: a rPgularização no serviço de a garantia o lastro metallico Pft'ecti vo ; em 
corretagem e o pagamento em ouro elos im- se1rnndo Jogar. attribue o oradm· essa crise á 
post11s de importaçã.o. r·evolta que fizera causa commum com os pie-

No sentido de combater a opini~o de S. E'x. , biscitarifls do sul, e que obrigara a Uniã.o a 
de q11 e r.ão t .. -mos uma crise econ0m1ca, o pesados encargo>:,Pntre os quaes a emi~i'ão de 
oraàor àesen volve largas consideraçõPs no oitenta e tres mil contos além dos bonus que 
s· nt.ido de justift .. ar a sua opinião de que narn recebir1o" nas estações publi<'afl, mas 
realmc•nte es'amns a braç0s com a triplice que não tinham circulação por lhes faltarem 
cri:-e-politica., financPira e economica. os requisitos da moeda fiduciaria. 

A crise polit_ica existe desde 15 de_novemhro Em 1894 offerecia e orçamento um saldo 
e o orador assignab com factos po:;1t1vos q?e que orador reputa. fictício, pm·que basea~-a-se 
a nossa h1sto11a conternporanea vae reg1s- na div ida do Banco da Republica. 
trando. 

A crise economica existe ainda, porque em Nesse anno a r eceita, desprezada a frac- · 
um paiz de 18 OO!l 000 de habitantes, com ?io. f?i de~ 264 .300:000$ e a rl_espeza _de 
todos os climas e todos os terreno;:; proprhis 364.560:000.,, or1gmando um deficit supenor 
para a cultura de varias prnductos, limita se . a I00.26íl~000$000: 
á producção do c;;fé e da borracha ; ao passo!/ , Em 1890, a receita era de 297 .468:000$ ; a 
que a Republica Arg·entina, depois da crise . oes1 •e2a de 340 .000:000$, havendo um ex-
que a ac;soberbou, dese1rvolveu por tal f'órma l cesso de 43.000:000$000.:. _ . 
as suas fontes de riqueza e pniducção que Em 1_~96, arnda f) ue nao sep. perfe1ta~;nte 
Vfnci>u a crise e fH icc ·ntr11 -rn hoje em uma conlwerna pela rscassez d0s d·i dos offic1aes, 
situa~·ão relativamente lisong<'ira. calcula-se o llef1cit em 48.200:000$000. 

Estudando a culturn-do café, diz o orador D;ibi se infem que nos tres ult.irnos exer-
que ha um desequilibrioextraordina.rio entre cicios o deficit elevou-~e a 214.Uú0:0U0$000. 
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Procul'ando descobrir :is ro.7.ões da dimi· 
nui~iio da renda publica, o orador a o.ttribue 
em pn.rte ao a.u~mento dos imp~to~ 1\n. im
portnçfio, mas :üncl:l. mais a b:iix;i 1l:i u1:x:1 
C!.l.lllbial. 

A um ·:tpartc 110 nobre Dr.put..'\do peh Bn.hin 
o St·. Seabra.. flii o ora<l<•r que niio (• s,·, il 
pro•l:ieç:.10 que 11e\·cmos pc1lil• rern<'ilit1 coíltra 
u ~.b:i.i"::n.m<>nto •l:i. tax:i. ca.mhial. Jn;\:> ~im n:l 
;~1!0f1\'ÚO <!e Ulll:\ s<'t'i<' d~ 1llOOitl:1~ 'JUU •C 
complc1nm. O au;:n:cnto dn. pl'O<lucçâo<'xdu· 
~ivnmcntc não s .. :·1:1 um remcJ io 1·m~u:e. 
portpw ~s.ta ~·~ n:i•.' •là por falta ti"' pro\'i-
1lcncí:~•. i;em :is q nar~ 11it0 ~r. l'~"I~ 1i.1:1!i1.a.r <' 
quo o.dt)pt.'l.c1:1s !ii• ,1:wi:un n~ultn<lo cm tií•' 
lt.)Dl:O pram •1u1• p1wh•r-.:<c·lli:1 di7.c.>l' l")U•• O ?'<•· 
metlio <"hc;;:a1·1" np.»< ii m••l'l(l d • d0i·11k. 

QUa.l'S o< l!ll"i n.~ ~rnprc;:ar1o:~ p:u;~ col•rir o 
en(lrlDe ~1.:ji,-;1 ? 

Ccntr:~ 1 11r;wM;P <'~ cmpr~r.tírnó.~ i:,"\![ri::uc.• 
Alv1·~. o ir,u•i·uo o ••xu·ruo ''" cm11rest11110 
1h Companhi:i. ~~te •lo ~in:L.~. ~l:n1 t11;I•.• 
isto (Citl.\ •• l'l;.:o es~tt1.1lo; \':\e ll.•dm.N!' O 
pl'N'('Utl~ O~UU'íllO •la 1'117.Clmla COCl um 
tf;o/ii·i: ~uper1or :1 IOO ')O!l:\'00$, eh:imado •!ll 
dividn. 11u~tun.nt.•·· · 

P~s·1a. tjUI! ~e •1c1licn a •~tlcul 1 ~"' :imrrnoii no 
o1'11.dor q 11~ :i ~(S~Z.-\ no cxter;or ô Jc 
5.';'51.000 lll1ras. ou ao ~'D.m!oio actual duZNI· 
to,; mH e tantos contos. 

Por ma.is que se fn.çam. rcrlueçõe~. niio ~e 
alcanç:mí. em tod<.1s os departamentos da ntl· 
m:nistraçi"w at•ur.1.r mais de 10.000:00lJ~OO. 
O deficit ~eni. s•;rnpre trl·mendo. 

O or;ll!or acha que ê preci~o sahir •le~ta 
b-itu:i.ção e nestas consideraçües diz que a 
emissão 110 p·1p('l-moed:i. nii.o deün·m:n:1. a 
u:i.1l'.a do c:tmblu. como o St!u r~s!!ate não 1lc
iermina. a. sub\,J:i., j:i o provou ·em !895 em 
um discurso notave[ o Sr. :\!cindo •iunn;L· 
bara. e o Cliile t1ú. distü um exemplo 
frisant-: a mode!'no. IJL,antlo '>cucc<lura 
a l'C:\·oh1~ã.o, cont1''1.lliu o seu governo um 
cmpre,;dmo p~u·a re:;~nta.r o papel-moeda 
cmittido }Jdo g:overno Ba.lmacrila. O camt1io 
b_aixou: ei~ o !'e$Ultado <la opel"ac;ão do pre
sidente Montt. 

A tbeoría que o orador sustenta é a de que 
o pa.pel·moe# não i11flue nrJ cambio. que é 
um puro resulta.do do comrnercio iriterna
cional, um 1íel de balança ent:·e a sxrol'taçào 
e a importa.cão. -

Totloo mal (lo Bl'azi! é a taxa cambial.Nilo 
i'õra. ella e as nossas renda> (fariam para as 
nossas llespezas e com tanto mais va.nza::;e1n 
quanto o producto das alfün<!eg;~~ está ~U· 
biudo gi•awfeme!ltc . gr:içns ao cuidado que 
a.o Sr. :'\Iinistn• d:i. F'1.r.end il tem m<:t'!?Cído a. 
arreca-:aç:lrJ d:,s ren,:a5 p11 l.1 lic;ts. 

Quem lm rle pa:.::tr o rleficit ~ E' o Brazil (} 
tem esgot..-tdas to<las as j:)ntes <'.l.té agora 

usadas. pnr.1. remo\·el-o, dahi a depressão da 
taxn. c;tm bi;J.I. 

O orador censura o preceito constitucional 
sohre tfü;criminações tlc rendas, pelo qu:il a 
Uníilo desi~íu-se pa.1·.1. vo~tir vs Esc1tdos. 
S. Ex .. qne e pelo l't•gimcn úe. Situ:v;ào mc
t·111icn.. lomum que em 18!1~. ao som 1lc mil 
ap:1rte.« \"iolcnto,; ~!() totla a 0:1.n~11l:t. minr•irn, 
ja ap11ntava comu 11m11 medida si.lutar do 
,·redito publico o ;1rrouolnmll11to d11. Estrada 
•fo F~rro Centml. 

O orador tl'rmin:i dizcnJo que seu pl:uio 
lln:rnet~ir,1 ~o •lil obl.Clr nuro pelo~ •lirei~QS ile 
imi'ortnç1io. X:i•l. JlOróm, our,1 p:ira. !:~r cn• 
Yi,.úu }r.\1'1' n Eurüp.'\ el!l mixõcs, llln.i p:'m 
li Cll r 11· • Thc~ou r<.•, comv u 111:1. nmooçn. n.o~ 1•l<
P'""l1l:\1lim..,; 4' umn. tl~!lls.'\ l\11 rrt-tlito pulll11~>. 
{.1/ mi Q be"'. () •l~1t•f•1<' e fel icit<o/11.1 

\'C;!:JI ll '.\fl'~ll, ~io lirl/Ls, :ipoia.·lit!I e t•n\'l:\· 
,111~ :i Commi~!'lio c.I•· Or..;:1111t•nto :1.1 s..•guitl~ 

A~1 rro_.i1.!~:o ''· .; / __ d-4~ /S'J7' (l.J,·ra111c,,to 
''" ft1;.~.id11) 

Ao n. X.:-S. Paulo-Suppriu•a-~c a vcr
b:\ d" :?0:8$0$ d(')olti n:ula. a gra titicação de 
40 "/,. :i.o~ l!Jllj>rCglLllo~. 

S:tl:i da ~e,,sões, 10 ,io ago~t'J de IS!li .
Cocllw Cin:1"(I. 

Ao n. XV!H:-Gratific.1\õe.> por serviços 
te:uporarios e extri1ortilnarios, :m:000$00ll. 

Sa.l:t. das ~es~õcs, 10 Jc agooto tlc J8lJ7.
CfJe//io Ci 1it ,-., • 

Ao n. XXVl:-:\ccresccatG-sc:-para con· 
ch1&i.o tltts 1Jlira.:; ,10 elev1ulor e ma.is melho· 
ramentos iniciados na Alfu.udega cio Recifü, 
óO:OUU$1.lUV. 

Sata das sessücs, 10 de agosto de 1897 .
Coell.o Ci.n/i·a.- Bm·óosa Lima.- Ji(fonso 
Gosla.-JorZo da Siqueira.. 

Ao n. X.XVI:-Accrescenie·se:-para con
clusão das obras urgentes no edíficio da. Al
fü.n,lega da Bah ia, montagem de novos 
guiudastes e material rod~nte, alem das 
coRstruccoes necessarit1s sobre o ten•eno an
nex-0 cerlirlo pelo Arsenal de Marinha, 
300:000$000. 

Sala d:i.s sessões, 10 i.le agosto de 1897.
Coel/10 Cintra. 

Ao n. XXV!- Accr<!seente-se : p~ra con
c!u~iio do~ 1;0.-os ar1t1a.zens e montagem <:'.o 
material rodante destinado ao movimento in 
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terno de mercadorias na Alfandega do Ceará, 
50:00U$000. 

Sala das sessões, IO de agosto de 1897 .
Coelho Cintra. 

Accresr,ente-se ao n. 3, do artigo-com ex
cepçã o dos terrenos e dependencias do p;,rq Uf' 
de S. Christovão. 

§ Os prop,.ios nacionaes existentes nesta 
Capital e habitados por concrssões gratuitas 
feitas pelos ministerios, serão desde já :i.r

·rendarlos ou vendidos mediante concur1·ench 
publica a quem melhores vantagens offerecer. 

Sala das sessões, IO de agosto de 1897.
Coelho Cintra. 

Accrescente-se onde convier ao art ... 
5) A reorganizar as Delegacias Fiscaes 

de modo que exerçam as mesmas funcções 
fiscaes sobre ns repartições ar1uaneiras, que 
tinham as extinctas th g,mrar·ias, na rn
perin tendencrn da receita e despeza federal. 

6) Remodrlar as Alfandegas de maneua 
que não se distraiam os empregados em >·er·
viços que não seJam proprio~ do regímen 
fiscal aduaneiro. 

7) Reorganizar o Thesouro restabelecendo 
a Secretaria da Fazi>nrla como centro de onde 
deve partir toda correspondencia officral do 
Ministerio. 

81 Rr·stabelecer as col!ectorias que forem 
nece~sarias, aos diversos Bstados. para arre
cadação das rendas internas. expedindo o re
.gulamento conveniente para esse fim e po
dendo conci>der aos col lectores e seus es
crivães, unicamente, porce,,tagens sobre as 
rendas arrecadad<to até o maximo de 40 º/0 , 

9.) ~ubdividir o territorio da Umão em 
districtos fü;caes, conforme o numero de 
delegacias existentes e que devam ficar sub· 
or11inadas ás demais repartições de fa
zenda. 

10) Aproveitar unicamente nestas refor
mas o. pessoal existente e os addidos sem au
gmento de despeza. 

11) Não admíltir emprP.gados extranhos aos 
quadros de fazenda emquanto existirem 
addidos. 

Sala das sessões, 10 de agosto de 1891.
Coelho Cintra. 

Accre~cente-se onde convier: 
Art . ... A conferencia nas repartições 

aduaneiras continuará a ser feita pelos · em
pregadoi: desegngcados pelos inspectures em 
pommrs:;ao, desde que tenham coucurso de 
2·' entrancia. 

Sala das sessões lO de agosto de 1897 .-
Coetho Cintra. ' 

Ao art. IX-Alfandega de Paranaguá: 
Material: 

Expediente, eleve-se a ...•.•.... 
Livros, etc., eleve-se a ......•.• 
Moveis, eleve-se a .•........... 
Pnblkação de editaf>s, eleve.se a 
Serviço telegraphico, ele-l'e-se a 
Agua, asseio, etc., eleve-se a ... 

Capatazias: 

3:000$000 
1:500$000 

300$000 
300~000 
200$000 
500$000 

5:800$000 

Pessoal-Substitua-se pelo seguinte: 
2 mandadores a 4$, em 300 dias 

2:400$000 
1:050$1100 
1:800$000 
1:050$000 

.... teis ........ . .......•.•.. 
1 abridor .................... . 
1 machinista ...•.............. 
1 arrumador ...........•...... 

15 trabalhadores .............. . 

Material: 
Acquisição, reparos, etc., ele-

ve-se a ....••.....••...••••.• 
Com bustivel e custeio ......•... 
~~xpediente, eleve~se a .•.•....• 

Lancha a vapor: 

14:4110$000 

20:700$000 

5:000$000 
l:OOU$000 

200$000 

6:200$000 

Substitua-se a tabella pela seguinte: 
maehínísta.,................. 2:400$000 
fogursta. .. . . . . . . . . . . . . • . . . . . I :200q:ooo 

1 patrão...................... 1 :440$000 
2 marinheiros. . . • . . . . . . . . . . . . . 2: 400$000 

7:440$000 
Material: 

Combutitivel, eleve-se a........ 3:000$000 
Escaleres: 

2 patrões...................... 2:640$000 
8 remudares ... . .......... ,.... 9:1~0$000 

Material: 
Refürma e concerto, eleve-se a .. 

Força dos guardas: 
Material: 

,\cqubiçãu e concerto do arma-
mento. eleve-se a ............ . 

UbJectos para expedi<>nte, a .... . 
Aluguel de casas no porto Pedro 

Segundo e Ilha do Mel pa:ra 
postos fiscaes ...........•.... 

11 :760$000 

1:200$000 

3ooiooo 
60U$OOO 

600$000 

1:500$000 
Sala das sessões, 10 de agosto de 1897. -

.4.lencar Guimaraes .-Brazitio da Lui.-La· 
rnenha Lins. 
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Accrescente-se onde convier : 
Continua em vigor a rHsposição do n. 3 

do art. 8 da lei n. 429 de 10 de dezembro 
de 1896. 

Sala das sessões, 10 de agosto de 1897. -
Adalberto Guimarães. 

Accrescente-se onde convier: 
Fica o Governo autorizado a reformar o 

Regulamento da Caixa Ec··nomica e Monte 
Sucurro desta Capital, podendo rever a ta
bella de vencimentus do !'espectivo pessoal. 

Sala das sessões, 10 de agosto de 1897 .-
Adalberto Guimarães. · 

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

rnissionar o Director Cleral das Rrndas Pu
blicas junto dos consulados brazileiras na 
E1irt•pa, na America e outros para o fim de 
promover melhor :irr1'cadação das rendas _de 
impurtaçâo na parte que entende com a m
terfonncia ilestes consulados em tal serviço. 

Sala das sessões, l O de agosto de 1897. -
Barbosa Lima. 

Comparecem mais os Srs. Silverio Nery, 
Carlos Marcellino, Pedro Chermont, Augmto 
Montenegro, Urbano :--anti ~ s. Anisio de Abreu, 
Tbomaz Accioly, João Lopes, Francisco Sá, 
Frederico Borges, Augusto Severo, Ermirio 
Coutinho. Teixeira de Sá, Malaquias Gon
çalves, Barbosa Lima, Moreira Alves, Ju
vencio de Aguiar, João d.e Siqueira, Angelo 
Neto, Arthur Peixoto. Geminiauo Brazil, 
Felisbello Freire, Rodrigues D01'ia, Neivii , 
Jayme Villas Boas, Castro Rebello, Milton, 
Tusta, Paula Guimarães, Adalberto Guima
rães, Eduardo Ramos, Marcot1no Moura, Gal· 
d.ino Lor· to, Torquato Moreira, João Mur
tinho, Oscar Godoy, lrineu MachadrJ, Alcindo 
Guanabara, Timotbeo da Costa, Augusto r'e 
Vasconcellos, Fon,eca Portella, Calogeras, 
Luiz Detsi, Antero Botelho, Francisco Veiga, 
Ferreira Pires, Cupertino de Siqueira, Au
gusto Clementino, Pactua Rezende, Casemiro 
da Rocha, Fei nando Prestes, Lucas de Barros, 
Francisco Glicerio, Luiz Adolpho, Caracciolo, 
Mello Rego, Brazilio da Luz, Lamenha Lins, 
Lauro Müiler, Pedro Ferreira e Rivadavia 
Corrêa. 

Deixam de comparecer com causa partici
pada os Srs.Vaz de Mello,Theotonio de Britto, 
Matta Bacellar, Marcos de Araujo, Elias Mar
tins, Torres Portugal, Apollonio Zenaydes, José 
Mal'iano,Herculano Bandeira, Euclid'S Malta, 
Amphilophio, João Dantas Filho, Urbano Mar
condes, Paulino de Souza Junior, Punce de 
ieon, Almeida Gomes, João Luiz, Gonçalves 

Ramos, Antonio Zacarias, Matta Machado, 
Oliveira Br·ag11 , Xavier do Valle, Le~nc10 
Corrêa, Guillon, Apparicio M!lriense, V1cto
rino Monteiro e Azevedo Sodre. 

E sem causa os Srs. Trindade, João Vieira, 
Pereira de Lyra, Miguel Pernambuco,Martins 
Junior, Araujo Góes, Olympio de. Ca~po!, 
Aristides de Queiroz_ Leovigildo Filgueiras, 
Jeronymo Monteiro, Felippe Cardoso, Pereira 
dos Santos, Alves de Brito, Agostinho Vida!, 
Ernesto Bra:iilio, Deocleciano de Souza, Ber· 
nardes Dias, Carnpolina, Mendes Pimentel, 
Larnounier Godofredo, Rodolpho Paixão, La
martine, Galeão Carvalhal, Gustavo Godoy, 
costa Junior, Bueno r1.e Andrada, Adolpho 
Gordo Ovidio Abrantes, Hermenegildo de 
Mora;s, Plinio Casarlo, Francisco Alencastro, 
Py Crespo e Campos Cartier. 

O Sr. Au~usto §evero (pe la 
orriem)-Sr. Presidente, apezar do brilhan
tismo com que tem sido mantida a discussão 
do Orçameuto da Fazenda pelos diversos 
oradores que se teem deite occupado, V. Ex. 
e a Camara cornpr, hendem a gr"nde impor
tancia que tem, para o estudo deste orça
mento o relatoriodo Tr·ibunal de Contas. 

Eu ~euho renovar o requerimento hontem 
apres1mtado nesta Casa, pedindo que seja 
adiada a d1scu~são deste or·çamento, até que 
~eja enviadoa e~ta Casa o relatorio do Tri
bunal de Contas. 

Vem á Mesa e é lido o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro que seja adiada a dis<'ussão do Or
ç~ mento da Fazenda, até que á Camara rlos 
Deputados seja apresentado o Relatorio do 
Tribunal de Contas. 

Sala das sessões, 10 de agosto de 1891.
Augusto Severo. 

Posto a votos o reque:•imento do Sr. Au
gusto Severo, verifica-se que não ha nu
mero. 

o Sr. Prei;oidente-Vou mandar 
proceder á chamada. 

Procerlendo·se á chamada, verifica-se te
rem-:,e ausenta·lo os Srs. Albuquerque Serejo, 
Amorim Figueira, Augusto MontPnegro, Ur
bano Santos, Luiz Domingues,Rodrigues Fer
nandes, Guedelha Mourão, Eduardo de Ber
rêrto, Anizio de Abreu, Ildefonso Lima, 
Francisco Sá, Francisco Gurgel, Coelho Lis
boa, Ermirio Cominho, Teixeira de Sà, Ma
laquias Gonçalves, Cornelio da Fonseca, 
Moreira Alves, Juvencio de Aguiar, João de 
Siqueira, Angelo Neto, Geminiano Brazil, 
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Felisbello Freire, Rodrigues Doria, Jayme 
Villas-Boas, Castro Rabello, Milton, Francisco 
Sodré, Manoel Caetano, Eugenio Tourinho, 
Paula Guimarães, Vergne de Abreu, Adal
berto Guimarães, Rodrigues Lima, Tolentino 
dos Santos, Eduardo Ramos, Marcolino 
Moura. Galdino Loreto, Pinheiro Junior, ff-i· 
redia de Sá, Timotheo da Costa, Augu,to de 
Vasconcellos, Nilo Peçanha, Silva Castro, 
Julio Santos, Mayrink, Carvalho Mourão, 
Luiz Det,;i, Antero Butelho, Augusto t 'le
mentino,Telles de Menezes, Nogueira. Junior, 
Arthur Torres, Manoel Fulgenmo, Lindolpho 
Caet no, Olegario Maciel, Alvares Rubião, 
Granadeiro Guimarães, Domingues de castro, 
Fernando Prestes. Cesario de Freitas, Ed· 
mundo da Fonseca, Alfredo Ellis, :Paulino 
Carlos, Arthur Diedericksen, Rodolpho Mi
randa, AI ves de Castro. Caracciolo, Mello 
Rego, Martins Costa e Pinto da Rocha. 

O Sr Pre1tddente - Responderam 
á chamada 66 Sra. Deputados. Considero pre
judicado o requerimento do Sr. Augusto Se
vero. Não e:;tando presente o Sr. Erico 
Coelho, tem a palavra o Sr. Serzedello Corrêa. 

Comparecem aiRda os Srs. Barros Franco 
Junior e Erico Coelho. 

O Sr. §erzedeU.o Corrêa -
Sr. Pre~idente, venho, no cumprimento de 
meu dever, discutir o Orçamento da Fa
zenda. 

Venho, em hora já a'liantadil. é verdade, 
depois que dignos e illustrarios membros 
desta Casa teem discutido com tanta proficien
cia o orçamento da. despeza no rlepartamento 
da Fazenda, venho cumprir o dolo1·0~0 dever, 
neste momento, de dizer mais urna vez á 
Gamara e ao meu paiz o que penso e o que 
sinto sobre a situação que atravessa a Repu
blica. sobre a crise economica e financeira 
q11e vae lentame11te anniquillando a fortuna 
publ,ca, que vae lentamente destl'uinrlo a 
fortuna particular e que vae, Sr. Presidente, 
produzindo os grandes males qu1~, como já 
tive occa~ião de dizer á Camara, em sua ex
tensão já nós não podemos prever e cujas 
consequencias desastradas nós não saberemos 
mesmo quaes sejam. (Apoiados.) 

O orçamento da despeza. neste departa
mento da administração publica, onde se dis
criminam differentes verbas e entre estas a 
verba relativa ao serviço da nossa divida, 
onde se determina, de um modo preciso, a 
quantia necessaria para as differenças de 
cambio, tem justamente por cau::;a destes al 
garismos despertado a attenção da Gamara 
para a situação geral do paiz. 

E assim devera acontecer, Sr. Presidente, 
porque esta verba avolumada, como é, póde

c .. mara V. IY 

se dizer sem receio de errar, de cerca dll. 
terça parte da renda total da União, mostra 
bem aos olhos de toda a Gamara e aos olhos 
de todos aquelles que se dão a este estudo a 
gravidade da situação, e quanto de trabalho, 
de esforços, da riqueza publica se dá ao cre
dor voraz, sem a minima recompensa, sem o 
minimo beneficio para o nosso paiz. (Apoia
dos.) 

Dividirei, Sr. Presidente; em duas partes 
as ob,er!fações que tenho de fazer à Gamara: 
a!", de caracter geral sobre a situação finan
ceira da Republica, sobre a crise que vamos 
atravessando, sobre os males que nos ator
mentam, e na obscuridade do meu entendi
mento indicarei mais uma vez á Gamara o que 
penso a respeito desta crise, quaes as causas 
que a tem produzido, e, por cons'quencia, do 
estudo destas causas. quaes as pruvidencias 
que. a meu ver, devem ser applicadHs para, 
sinão sanar de to lo os males, pelo menos, 
minorai -os, preparando um futuro mais 
risonho, para ás geraçÕPS que nos suc
cederem; a outra parte, propriamente par
ticular, especial ao orçan:e:ito de despeza tal 
como elle foi elaborado pt-la Commissão, fa
zendo então observações sobre a doutrina 
que a mPsma Commis,ão expendeu aqui e 
ali no seu bem elaborado parecer. 

Sr. Pre-idente, o orçamente de despPza, 
como em geral tudos os orçamentos e~pec1aes, 
dPvem ser encara 1os d~baixo de triplice as
pecto: a preparação do orçamento, a ex
ecução do mesmo orçamento e depois,Sr.Pre
sidente, a fiscalização, o exame, o contrôle, 
como dizem os f'rancezes, sobrn o modo por 
que foi executado o mesmo ort,,amento. 

Permitta-m'1 a illustrada Commissão de 
Orçamento que lhe diga que o st-u p:irecer 
não tem absc1lutarnente naúa em referencia a 
estas duas ultima::; partes, aliás im1.JOrtan
tis8imas. 

RPfiro-me á execução do orçamento e á 
fiscalização do mesmo orçamento. 

o SR. LUIZ ADOLPHO-E como, si não se 
obteve os dados precisos? 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA-Como tazer, 
Sr. Presidente, a preparação dos orçamentos 
st'm se conhecer de modo claro e predso 
como foi o anterior executarlo? sem ter 
conhecilllento exacto da fiscalização sobre o 
mti~mo orçamento? 

O nobre relator da Commissão de Fazenda 
sabe perfeitamente que no orçamento d11 
despeza se d stinguem duas cousas: de um 
lado a denommação das ditferentes despezas, 
e de outro a verba, o algarismo, para cada 
uma des~as despezas, e como diz Stour m. e diz 
mui to bem, esses algarismos são, por assim 
dizer, sacramentaes. E' por isso que nas 
nações de todos os povos cultos, nós vemos, 

20 
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a todo o momento, a lei determinar que o 
Poder Executivó não póde exceder e~sas ver
bas, que o Poder Ext>cutivo não póde trans
portar as verbas de um exercicio para outro. 
D'ahi a denomin>·Ção de creditas dario.- a esse~ 
algarismo,;-creditos que não porlem ser ex
cPrfr1os-creditos que não podem ser confun
didos. 

Pois bem, nas despezas publicas os crerlitos 
se discriminam em duas p~rtes perfeitam-nte 
distinctas. Neste orçamento. como nos outros 
orçamento8 parciaes, elles dii:em-se: crerlitos 
limitativos e avaliativos. 

Os crertitos limitados ou limitativos são 
aquelles que teem verba fixa, SPgura e que o 
Poder Executivo não póde nunca ultrapa,sar, 
não podendo abrir crPditos, supplementares 
Neste caso, por exemplo, e~tão as verbas 
destinadas para os serviços de nossa divirla, 
para o pessoal da administração, para as 
indflmniza·;ões, etc. 

Os ::reditos avaliativos, os creil.itos estima
tivas, que são votndos pelo P •rlameuto 
encerram algarismos, que, não podendo ser 
rigorosamente predsns, deilem approx1mar·se 
da verdade tanto quanto possível. 

Em relação a estPs cr·editos, o Poder Ex
ecutivo póde abril' creditos supplementar·es . 
E' isto que se passa em nos~o paiz, corno em 
quasi todos os outros, com excepção talvez 
da Ing h terra. 

A' vista disto, o que acontece nas propostas 
do orçam,..nto ~ 

O Poder Executivo, nas propostas que mi
nistra ao parlamento para os credit<>s limi 
tados ou limitativos, estabelece quantia~ gros 
sas, quantias avu1ta·ias. porque F>lle sabe ele 
iwtemão que não lhe é permittido "b-·olu
mente abrir creditos supplem1mtares para 
occorrer a taes despezas. Dah i a nec"'ssida·1e 
que teem as Commissões de Orçiimento, que 

-teem as Gamaras, de examinar com o ma.ior 
cuidado a exactidão dos clí.lferentes creditas. 
afim de ver se elles não são exairnr·ados. 

E como, Sr. Presiílente, saber si a Com
missiio não ponde obter ou não se quiz dar o 
trabalho r113 procurar essas informações pre
cisas. isto é, de saber como foi execut"do o 
anterior orçamento, as~im como de cünhecer 
como foi tiscalizarla a ~ua execução 1 

Em rel~ção aos cveditos ava!iativos dá-se 
exactamente o contrario. O Governo, na sua 
proriosta e a Gamara, no seu orçamerito, es
pecialmente em um paiz como o nosso em 
que o desequi11brio orçamentaria é a norma 
regu!H.r, é o facto persistente, continuo, a 
Commissão de Orçamento.assim c1 1rno o Poder 
Executivo, tem neces:;idade de P. pparentar o 
equíli brio 01•çamentario, que não ex 1ste tiinão 
no papel. O;thi a diminwção no ah!ari.~rno 
desses crerlitos, c1abi equilibrio apparentes, 
dahi economias ficticias. 

A prova do que digo, Sr. Presidente, nós 
a temos nesr,e mesmo orçamento. 

Em relação á verba-Di.lferenças de cambio 
-a Gamara sabe que _o Podev Executivo 
perliu uma verba de menos ia metade da 
quantia precisa para este serviço. A Ga
mara. já está infor,uada de que os creditas 
apres<'ntad11s pela illustrada Commissão íl.e 
Orçamento não obedecem exactamente á ver
dade. 

O SR. Lurz AnOLPHO - Obedecem. 

o SR. SERZEDELLO CoRRÊA. - E porque, 
Sr. Pr"sirlente, se faz i:lto ~ Se faz justa
mente porque para esta ve,.ba o Poder Ex
ecutivo tem a facul 1ade de abrir creditas 
su '•pi ementares. 

lsso é a falsidade do orçamento. é a hypo
crisia na despeza, é a mentira orçamentaria. 
r Apoiados.) 

Razão tinha notavel ministro de finan ças, 
em França, q uanrlo, em 1876, dizia ao parla
menio que ha via duas ordens de economias, 
uma. que dizia respeito á suppres,ão de 
certas operações, que eram ec,onomias reaes, 
"erdadeiras e exa.cta~ ; mas outras, q ne se 
ref •riam á reducçã.i apparente de certos cre
ditas. eram ecJnomias falsas, enganadoras, e 
i>Ó mais tar·de é que "e vê o resultado, quando 
apparecem as tomadas de conr.as, e vê-se a 
necps;;idade que tiveram os governos de abrir 

.credito,.; supplementares para att.ender ás 
deficiencias das verbas, e então conhece-se 
que o eq uili brio orçamenta rio era uma men
tira. Clama-se então, mas o mal já está 
feito. 

Sinto, Sr. Presidente, que a Commissão de 
Orçamento desta Gamara não ti ve:sse ainda, 
em rebção aos nossos orçamentos, adoptado 
uma· providencia. que me parece salutar, não 
só para as votaçães dos i,,esmos orçamentos, 
mas ;-inda para evitar-se o que se dá todos 
os annos no nosso parlamento: as prorogações 
repetidas, para que se possam ultimar as 
votações das leis annuas, prorogações que, 
no actual regimen, ~ão perigosas, por isso 
que importam em grandes de~pezas para o 
er;;rio publico, já tão desfalcado e quasi que 
em situação precaria. 

A il1ustre Uclllmissão de Orçamento sabe 
perfeitamente que no orçame11to da íl.espeza 
se distinguem tres ordens de despezas. Refiro
me e~pecialmente ao orçamento que estou 
discutindo. 

As despezas que são de caracter obrigatorio, 
as despezas que são de verbas definitivamente 
fixas e as que são de verbas varia vei~. 

As despezas de _ caracter obrinatorio são, 
por exemplo, aquefüs que rlizem respeito á 
rJi vida puulica, ao pagamenw de juros da 
d1 vida, ao seu r. -sgate, quer se attenda á 
divida consulida1la, ou fiuctuante, perpetua, 
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OU reemblJ!S!IVel .. longo ]Wazo, OU em prazo r teve C5SJ:> info1•maçtíes (>. OS orç.:i.mentGS iJ.Utl 
curti). est<ulll}$ votando sií.o trabalhos de B:Jt. imn.tiva, 
A~ tles.pezas tle c:i.rnc•er fix0 ~ão, por exem· 1 tr<Luulhos clllpiric•:s. n:lo us~enr.ttlll em dados 

pio. ns quo dizem uspoito a toila o pe,;son.l da reacs e JJOSitivos. Como p;1·!·· n Commi.o;»ã.u 
a1\!!!in:stt'a~ão. ca.tcub1· o~ C!'('uiws paro. ~\" lli íl'ercnt,e~ \l•)oi· 

Pi re:llmcnrc, ~r. ·Pre~idente, niío se inno":"a / pr?.1L.<, ~e cl!;.~ mi.o siLI;~ ~i as vcr: •:i.,<; cio ex· 
rm um o~mr.nto o mo lo •la. cobr:rnc;n dos et•1:iclo chcg:~r':l.m, si f.•l"ilffi e:1:c·!~si1·:i.~ 1111 
impc~tos, ,;i rli'i.'l se ost:i.bc!l'c<' m•Ylific:u;ão no 1 n:i.r1, •l<~sle 1iuo n:io t11:11 em mii.o~ o c:c:une 
mol!o 1!0 f.zcr <'s~a c1•br~rnç:1, 8i o m<'cani~11no d,1 111rnl11 !"'!'' l[U:>l "Ex·~cutl\·o fi·z as t!e~-
11wt I! usado )J:lra arr~tla.ç;;Q. que se u.•m •lo prza~ ~ 
fatt•r. permtuuice o mll~tn'l, cl1Lro C$tá que O Si:. r.1·1i At•OT.1>11o,-A Commhsão m1.1lo. 
nii" b:1. n~~~id:Ldo •ie ~·· i:v.er altf!rj~,x,~ nas tem com 1s.•o. 
\"rrhail que d•r.llm t"C!llpeitv 'to pe~•~'\I. !l:i.. 
iMlrt•m. n~te urçam1•uto d~pi·T~t" <l!' c.'l.rnct\'r O ~::. 81mi:~:oi::1.1.° Coititia-,\ Hlustr<i 
,·:1~i:i,·el. que 111, J)lllcm nl~mr to-lv~ 01':mno~ Cornm!~·•io ,10 0:-ç:~m<'nto 1117.. cm >CU í~'I.· 
,. ,..-, e:-s.i.'l C()ll•portllm •li11C11s.~o. ~r. 'J11C 11,, 1 !"~fle7.:t~ pubhi::\-. t•:.:>m nu-

~t.1s disrln~·><'!! 110, :.~~~ (\1'1::1.ln•·n~ ::numt:L•!o. que a r<.-cr:t:i. t<!m :1ugm•.•nt"1.· 10, 
tc·~1,1nt simp!ill.~iu!o t111 no,o.~ tr:1b:1lbo~. ri'C.!u- lllll.' •FI•! l!•>Q :m;:nwnt•• u.io l"lll ~~wre•1wn-
7.iri:u11 o• n0_.,_, ... ~r"r•:a~ e dtl!lt1J1t:n1&:n os llulo .to accrc~cirno nn.s •1••5p1'%:\-~ public 11';" 
imh.'\lh• ~ .-<.ntinuo~ <! oon~\·•nti1j que t;..'(lm tire. c!:i.lli a íllnç;io do fJUC o n·~~· e·c·lito 
:1~ dn.,•rsM CotnmiM~tl('S ,Ja Orçat1i<mta rk-St:\ u;"1n a~~··ntn. cm l\i.~·! ll<>h•la e firm<', t:tuto 
\':unat:l., :1s~im qm• J~'\r:t. att.er.de~ ;h) .ie:1eal!lb!'O ll113t1· 

~r. 1'1'('.;i1lC'UW, o OrçlUU••UlO 1; 0 hal:1.n~ lUUICCi:"''• ao ch.•s~'(\Uilibrio Or~~u::cntorio. ro
mathom:~tic:> dii um:i ~itmi.r;;i.o tl~!Jormiri:ula. 1'•\lll pr·~cis.~~ crnbSÕ<·~ avulln1!:~~ •I(' p:&pol
~m IJll'1 S<"! ll'!L~ d" t!xrtr a~ dospezns que: :«.: m111·1la, ··r.ipr<!~t1mo interno ele IOO:tNO$ 
t~izPm. •ir.;ar 1, :waliur n" i"éceit:L.• que i<e vã.o e uu1 cm1>resr1m•) <'Xll'rno do ·~Crc.\ de 
:irrioe:ular, déitpeia_c; e rr.t"Cita.~ ftrrmuf:;,<; cm '.1.0!J!l.000 ~Lcrliuo~. 
p:c\"1~ic:~. qu(• dovcw :1..o;~entar cm da•los O Si:. Lr:rz :\oor.r•u1•-DC1us cmprestimvs 
P''~iti,·o~. externos. • 

Msim. pois. l'OrDD a Commi~são •lo Or1:a.· o sn. SE:ttT.F.llP:r.r.o Cimni.:A-Fi;: n somm11. 
m.•uto. St.!1n t1~r lodo~ os da.rio~. sem ter o dos ,•0113 • 
r1·i:Ltorlo do Tr1buu:i:t de c~inta~. sem te1· En noto. ::;r. Pre~íúrnti'. me permittn. o 
outro~ c·lc:!leOto~ prccr~os µ;1ra conhCJcer do illu~tre ?'elator d :t Commi:;;;ão. neste trecho, 
mnrlopor q1w !"01 el:rCutado ool't,'ll.me!1toan.:1'- lamentavcl coníus;io de iudil.~" 
:•1or, scn~ ~er.d1l1los pelos qu:L•Js po~~a. av:tl1a.1·, o illustre re!ator da Commi~são 1Hz que 
"•!e•1•qui!1br10 e ?onf1('1;er •l11 1/cficL: r~nl .e· 0 110:;so credito mio a~sent:i. em b:tse soli<ln, 
·~x1•t"11~1·. como por~e el:n tnr em .consc1encm l INl'q u~ as •lespc7.as crcscer:tm rspnntosamento 
..,011/eccl01~:1.do o n~' o 01 çn.me1:ito, ;Io mutlv a 0 as receitas .. apez:ir de :i.ugmenr,arem. nã.o 
attr•ader as neCC'ssufa.dcs pubhcns. g-mirdaram propoi·ç;io, D<\hi o•lc~equilibrio-

0 SR. LTJil. AooLruo-Temog os rela.torios rlahi a neee:isid:ule da.~ emi>siie~. do~ cmprc-
<tos ministros. ~t11nos - p:u-a. :i.ttcmtler an rfrficit. :'.fas si 

O S1t. SF.Rl.ETlELW Cott1d;,\ - A Cummissão tL;OSim G-::i o deficil normal é r.ão grande 
11~0 !liZ ahsol11tam1mte cou>a alguma soure o cou10 p~u·ec~ resulta1· da leitura dess"' t1·eclw 
modo por que f0i executado o orçamento 1lo parer!er é p1·ecíso dize1' C)Ue o paiz esti 
•~nt0rior pe:,.lido. Ma8. foliz1nente, rn"io é assim. O pa-

0 Sr.. BAnnosA Ll:.IA-Falt•t 0 rela!orio do recer não rlescrimim.1. nessa aprecia.ç.:"io a 
Tr·ibunal de contas. dt>speza nol'mal r~gular, natural, com os fü. 

\"ei·sos sc:rviços public03 e, d9 outro lado, 
O Src SERZED?;;Lr.o CoR.R~~A - Tão deiici- fl. receita arrecad;;da., por onde su póde des· 

entes sIT.o os r~fatorios dos ministros, a i·e- cohi·ir 0 desequilíbrio real. no oi•ça.mento or· 
sp~ito dessa quest<1o. como deficiente~ sJo olinal'iu, dai:: despezas eventue.es, anormae~. 
os pa.rt:ce1·es, a11resentados nela Commissiio de>·ida.s :i. cau.sas extraor·dioarias. a circum
tle Orçamento. - $W.nct.1s espcciaes em que se tenha achado a 
. A consequencfa., natural dessa grave fült;i. Republica. 
e que ficamos excluidos rle colla.borar crite· o nobre rela.tor não fez esta discrimi
riosarncnte nestas leis. <la confribuh· para o 
eql!illbrio orç1l.mentario, conforme é uos,o mi.ç~.o . 
pi·ii1tipal rlever·. O Srt. Lurz ADOLPIJo-Não havia. necessi-
. Ou a Commissã.o l'eser\"Ou pni-:i. si :•s dil•lo • 
info1·maçõo~. (t<;ixn.ndo de tl'llze!-as á Ca- O Sr,. SERzEr>Er..w CoRRI~A - Neces~idacl .. e 
m:i.rn. a.l'im d.e que esta possa bem julgar rlo impoi·tame h<l-via, e lw.vw. por uma ra.zii.o 
trabalho da mesma Comrnissito, ou eUa não muito simples: para. o desequilibrio nor-
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mal, natural, entre a despeza ordinaria e a 
-receita tambem orrlina.ria as providencias 
são umas. Para o desequilibrio proveniente 
de despezas anormaes as providencias sã.o 
outras . Para attender ao deficit no primeiro 
caso, é necessario a economia, a melhor arre
cadação, o augmento de imµostos, si o pai , 
comporta, desenvolver a sua producção, fa
cilitar a sua exportação e, si o mal reside em 
sua moeria, procurar valorizai-a por todos os 

acceitar a opinião do illu~tre relator, quan 
do entendo que essa differença provem de que 
as no:osas despeza~ publicas teem ang-mentado 
e exageradamente,ao passo que a receita tem 
crescido em proporção menor. 

Estuu longe de acreditar isso, Sr. Presi
dente, pela ci·nsideração simples-de que o 
illustrado relator. quando faz o s1"U co11fron
to em relac;ão aos differentes algarbmos , 
commAtteu,na minha opi•liiio,um erro.q ual o 
de compRr&r elementos que são absoluta
mente heterogeneos. S. Ex. tomou de urn 
lado a despezà e a receita arrecadada nos 
ultimas annos do imperio e confrontou natu
ralmente os algari8mos obtidos com os alga
rismos rla rlespeza e da receita a.rrecadada no 
tempo da Republica. Mas S. Ex. esqueceu
se de um facto importante, que deve •er le
vado em linha de conta para se poder fazer 
a apreci~ção nes,;a comparação: a taxil cam
bial. Si o no bre relator tomar os algar1sm us 
da receita e da despeza no tempo do impel'i~, 
esper.ialme·ite no a nno de 1889, em que oos 
tivemos quasi sempre o cambio de 27.e como 
media 26 e fracção, para confrontar essa des
peza e receita com as da RPpublica em 1896, 
quando tivemos um cambio pouco acima de 7, 
commetterá erro grave que o pórle levar a 
ded ucção falsa . Esses algarismos em si di rão 

mod• 'S. _ 
Para o deficit no segundo carn, quasi sempre 

as operações de credito são um recurso suffi
ciente. 

A illustra<1a Commissão de Orçan~ento não 
fez esta discriminação, de modo que pelo cleu 
parecer o paiz uno conhece ainda qual é o 
deficit que realmente existe no orçamento 
ordinario do anno passado, qual será o deficit 
provavel deste novo orçamento, que provi
dencias a Commissão pretende tomar para 
cobrir esse deficit. 

No modo por que está redigido o parecer, 
é preciso conduir que, ~i para cobrir de um 
anno para. outro os defiâts orçamenfarios, 
foi pl'eciso nada menos de uma emis~ã.o de 
papel-moPda avoluma.da de um emprestimo 
interno tle !00.000:000$ e de um exte--no na 
importante somma de 9.000.000 de f:f'.,, é 
pre:iso confessar que este paiz está comple-
tamente perdido. -

O Sa. Lurz ADOLPHo - 0 meu fim foi mostrar 
quA a receita arrecadada em insu.fficirnte 
para a,s despezas annuaes. Não tive outro 
intuito. 

o SR. SERZEDELLO CoRREA-0 meu ili ustre 
collega da oppo~ição govel'namental. um dos 
talentos mais brilhantes que possue a Ca
mara dos lleput-1.dos, uma das actividades 
mais fecunda~ ao sr>rviço da causa da Repu
blica , o meu illustre amigo o Sr. Ai cindo 
Gunabara, produzindo um luminoso discur
so nes ta Camara, a respeito deste orçamrmto, 
poz com verdade a mão sobre . a chaga . 
Elle nos disse que o grancie mal está na bai
va do cambio, nas differenças extraordina
rias do cambio que sobrecarregam o serviço 
da divida. 

E' a baixa do cambio o grande cancro, é 
elle que nos asphi:xia, nos empobrece; é el!e 
que nos vai roubando todos os rec ;1 rsos, é 
elle que, atinai de conta8, si não forem, a 
tempo, tomadas providencias seguras, ba de 
produzir a ruina complrta do nos,;o pniz, em 
proveito, porque não dizel-o~-11 e um credor 
que, indifferente ás ~ifficuldades cread s ao 
thesouro publico, recebe á tempo e a hora os 
juros do que lhe d .. vernos . 

Sou, Sr. Presidente dos qne pen~am que ha 
uma diff.;rença grande contra nós na ba.lança 
dos pagamentos; mas estou longe de poder 

o que diz o parecer. 
Mas reduza o nobre Depu ta do a receita e a 

despeza da Republica ao cambio de _27 ot~ 26 
e fracção, compare ent~o com os do 1mper10 e 
tirará illaçã" bem diversa da qu<> tirou. Para 
comparar, pois, os algarismos do imp ... rio e os 
da Rrpublica , é preci'o redu zir tudo ao 
mesmo c;imhio.que exprime o valor da moe-;
da.. é pr2ciso fazm· uma'operação semelhante a 
que se füz ás fracções que não t eem o me~mo 
denominador; é preciso reduzil-as ao mesm~ 
denominador para co1 11paral-as. Te Db.u aqui 
os <lados de um artigo e~cripto p»r pessoa 
competente em que is~o se faz e demonstra-se 
que a nossa despeza não tem augmentado e 
do mesmo modo a nossa receita . Eis : 

«Afim de habilitar o publico a formar seu 
juizo sobr e ao finanças da Republica, passo a 
sn bmetter-1 he a receita e despeza a partir de 
1889. 

«Vide o Relatorio da Fázenda deste anno: 

Annos R<ceHa. em Despeza. de réis 
contos papel-moeda 

1889 .... 160.840 186 . l6'5 
1890 .... 195 253 220.645 
18!-il. - . . 228.945 220.592 
1892 .... 227.681 279 180 
1893 .. . - 2;J9.850 291. 311 
1894 . . .. 264 .345 363.550 
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1895 .... 297.468 340.835 
1896 .. .. 295 782 264.248 

----- -----
]. 930.164 2.167.526 
----- - ----

Deficit .• 237.362 
----- -----
2. 167.526 2.167.526 
--- - - - ----

Esses algarismos não ·comprehendem os de
positas. 

A' primeira vista, parece que caminhamos 
para o deficit de proposito firme. Entretanto, 
exceptuando o anno de 1894.o deficit provém, 
em grande parte, da differença ou da baixa 
de cambi1 1. 

E' um effeito da desvaloriz1ção do papel
moecta. 

Como se vê,esses oito exercicios apresentam 
um deficit total de 2J7 .362:000$ sem contar 
os depositus. · 

Em 1889,os 160.840 contos de réis de receita 
papel, valiam quasi lllO . 840 contos de réis em 
ouro, pois que a média annual deste anno fü1 
26 13/ lfi dinheiros. 

A depreciação <ipenas attingiu a 0.69 º/ •. 
Deduzin'o 0,69 "/ n de 160. 840 contos, a tle

precia.çã·' total foi de 1. 11O : 000~ e o · valor 
real em ouro 15\:l.730:000$000. · 

Em 1896, a média annual do cambio foi de 
9 l/32e a depreciação a 66,55 °/ 0 • 

Deduzindo 66,55 º/o da receita de 1896, te
remos: 

295.78l:OOO$ menos 1968.43:000$, ou pro
ducto liqui.1lo em 1896 98.93J:000$000 . 

Comparando a receita em ouro dos dous an
nos, temos: 

1889 . .. •. - .. . •...•..... 
1896. ' ... ...... . ..... .. . 

Differença . . . . ..•.•.. . 

159.730:000$000 
98.939:000$000 

60. 791 : 000$000 

· Assim, pois, a receita de 1896, apparente
'.llente superior de 135.000 contos, comparada 
a de 1889, é na realidade inferior a esta de 
60.791 contos de réis em ouro. · 

Isto prova a necessidade de converter os 
orçamentos em ouro para ter uma irléa exa
cfa, a noção bem clara, O.o valor real pago 
pelo contribuinte e dos effeitos de:iastrosos da 
baixa do cambio. 

Para encontrar uma receita tão diminuta 
· de 98. 939: 000$000 em ouro, é preciso rer'non
tar a vinte anno~ atráz. Effect.ivamente, em 
1876, a receita foi de 97.631:159$748.» 

O defeito do illustrado relator da Commis
são, na apreciação desses algarismos, está em 

que S. Ex . acredita que esse angmento da 
J.e:opezi publica que eis algarismos a primeira 
vista indi ·am é a causa do nosso mal 
quando _lt verda?.e ~que esse augmento é .iá'. 
u ·u effeito, elle Jª e o res11ltano da deprecia
çiío da moeda e das necessidades que traz 
essa depreciação. 

O SR. Lmz AnoLPHo-A depressão cambial 
é effeitO da prodigaltdade dos pl'imeiros go~ 
vernos. 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA- o erro de 
;•prPciação de S. Ex. está em confundir• o 
e1feito com a cau8a e :,;uppôr que <~ uma 
causa aquillo que é realmente um effeito. 
(Apoiados . Trocam-se apartes.) 

o SR. SERZEDELLOCORRÊA-Sr. Presi1lente 
disse que tinha necessidaile nesta pa1·te d~ 
meu dbcurso de indicar á Camara, no meu 
fraco entender quaes as causas riue tinham 
produzido os males que estão assober·bando 
a Republica. . 

Eu direi, Sr. Presidente, que estas causas' 
na minha opinião, podem se reduzir, a não 
ser- a apredação de dezenas de outras causas 
secundari;. s, que influem na complexidade 
enorme de quei::tões, corno esta, em que fa-
1·tore,;i de toda a natureza, muitas vi>zes com
pletamente invis1veis e di>scnnhecidos veem 
modificar as leis em sentido ines'perado 
pode "-se reduzrr a tres principaes. Refiro
me ás grandes forçns que teem impellido a 
Republica para a situação desastrada, em que 
se acha, que teem cavado os grandes males 
qu~ estão _empobrecenrlo o nosso paiz, que 
estao arrurnand' o Thesouro, que estão des
pertando á Gamara as preoccupações as mais 
pa 1.r1oticas, no intuito de remover es::;es 
mesmos males. 

São na minha obscura opinião tres a~ 
grandes causas que teem directamente con
tribuido para a crise ecouomica e financeira 
que esmaga o bem estar que sonh"mos para 
o nosso paiz, neste regimen que fundámos em 
15 de novembro de 1889 . 

Ellas são, na minha opinião, primeira- o 
abuso.de c~~rlito, em ~elação aos empresti
mos, a poht1ca financeira, que herdamos do 
imperio e que continuamos na Republica ; 
seguni1a- o abus0 do cre.lito, quando estabe· 
lecemos os grannes bancos de embsão e co
meçámos com as emissões a jorro, emissões 
que não par:i.ram jám~is, que continuaram 
com alternativas, produzindo lentamente 
mas sem solução de continuidade os male~ 
que nos affi.1gem ; finalmente, terceira- a na
tureza do noEso meio circulante, o facto de 
sermos um paiz que vive no 1'e1?imen do 
papel·moeda inconvertível, 11oq11al se abusou 
largan1ente, e dahi as especulações que se 
fazem na principal praça i!CI nosso paiz, es
peculações alimentadas, fortalecidas pelas 
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a:;il.-1.·~ües politica.s. pelas pcrturbar\'ÕPs 11e 
or~em. que eous!antem~nte tem tid1) :t Repu
b!Jl'a. perturb:içucs que se tcem prestado a 
a~i~mcntar .ª falta. de Mntl:Loça. a immi1!1"(1.
çao de c~p1taes tlll ostran~ciro e a folta tle 
~migraç:i.o do valores a ntlt:idos p:i.ra o 
exterior. 

O S1~. Ll:tZ Ac.or.1•110-E tl11ct.ua1•u1'S que 
s:io pc;..· uli3.re~ a ... .,.~ gcncro dé moc1lis. , 

(\ Stt. ='m:7.1':1>r.rJ.o Cow:~:., - Sr. Pwi
dcnto, n:'io ~<111 •l:qudlP~. •11:e c11t:wl1mt quC! 
o pap1:l·moe11i\ inc\1U\'•!rt1,·e l, ~.~mprc-, cm 
too:i.c :t1' occ:isiü.·1t ~por ~1. t! c:ip.11. Jo pr ... 
e) 117.i I' te> 1 O~ 01' hl3.l\!S, IJUC no!' l':it:ltno!~ à 11SÍS• 
tl111Jn. 

s .. 1. llOr•!m. que u ~pi·l-m(ll.J:\ i11('1m\'<\r• 
1.i"d .,\ •·m t·.m(liç•i<!a muiti..l .. sr~:fae<. !'(" t-m 
C'<llllliçties Clll •Jll~ !1!4Un quantiola•b 11;io sc~j.1 
~:->i!•.,.. .. i,·:i." pan' n.s lh't~~~it!:i..h·~ tln \'11ht ~·o· · 
nomkoi. no r.·~im1•u ,fa, ~rrnnt;L•. ~11·, 1,. ··1.m· 
!er\':Lr :t •'!111.1\bilida•I<" d·• ~··u v:llnr. 

:'>tni;, :'r. l~resi • l\•lrtc ,; f;al"il •Je11iOll~lrar q titl 
~1. m.1cila l' em :;na r'~<'11•·i11. 111;"1 - 11ue •·l la 
niio tem t\:' c1mdi.,'l°i<.'$ de 11:114 bm mo'"'ª· 1Jt1c 
<!ll:i. u-m cm si 1lt•r .. i1u •·r~:1:1 i1·0. P;rr.1. n!( ~· ·· 
110mist:t.-i qu" :1•l111ittm11 qu<' :i. mot'fln 6 um:i 
IH<'t'C:L•loria.. e os hn. •ln. 111<\:s <·ll'\•adn a u t<» 
r li!a1h·, fm11h1lris nn Qll•' i1i 1lohrar-se :l qunn· 
ti1l:ul<> ili• 1110C!!l:L po~i;u i•l:i. por um paíz Jl" :'• 
rn:uu·CX'ndo a 111c~ma qu:mt:•!:vlc- 1!c mcrca
dririas :L p•·rntu iai-. t>:! p1 ·c~os rl P tufa_, :1~ 
e: ·u~as ti"Lm1·;i1), ju:it:1mrntr! po1•quc ,, nu
;.pncu to da lll!K'•ln. :io · !nplc,. r~luz o !if'li "·:~lor 
(l o Sf' U poilt•r a ·q 11í,-iti\' I) a rnN~t·lc. lnt!';IUO 
'fl:rra. r~~s que com este ar:.:u111c>11t1• su;;
tcnm:n ser n IDüt:da um:t nH•:·eauu1·i:i. cu 
}'ler~:unta si o papcl-mo(!•!r. do cu1»0 forçado, 
i:: i o liil hcte de ba.nco i:1c.-1n \·crti vel 'JU•~ o 
'~omJlr:J.t!oJr ceile 110 ,·;,mifo·1or ,,,»de ser mcrrn 
ca.ci.u1•i :L eq uivai en"l~ "º objccio wmprado. Si 
~J!l:.. ~ m1~!'cad?z•i t, e merca~ori;i. 1Je (ICÍur <:S· 
pcc:e po:· lhe faltar o Ya.lor intrínseco. 

Pa;-a nquelles que entendem como Ln.veleye 
que a quali1fade essenciitl da moeda. é servir 
de ir:_tcrmeli~ria nas permutas, que a sua 
func~·ao Jll.'ÍilClpa.[ e OXtingUil' toda 3. divida 
até a coccurrencia de sr:u ,•alor nominal ou 
r eu.l , ta.mbem é facil provai• (]ue o bilhete in
conv~rtivel . é o. peior <las moedas . Sim, Sr. 
Pre~1dente ,e certo que.quando eu recebo uma 
moeda rle 5 fran<:os, eu a recebo não em 
r azfio do metal de que é Ceita., eu a recebo 
principalmente por·que com el!a eu posso 
obter tocl:ls as cousas de que necessito mas 
tn.mhem 0 certo que para que esta moe'da de 
5 J:r:mcos circu!e de mão em mão se!m 1liffi· 

. culd:tdr~ • . 6 pre1~iso que os nir ios deUiotori:s 
niio tenham .reef<io de perdas ou prejuízos 
pela. a sua depreciuç·:o. E' prt:ci;o que dia 
não $(1Jfra. o~ciliaçõe~ do ><dor, é i•reci:,o qut:' 
seu ''<ilor ~cquisiti'Ç'o não mude u. totla hori.\. 

E' isso o que se dá com a moeda de ouro .
E' i~~ o fjUC se <lti. com o bilhete dé banco 
co11vel':li rel ú. \'ÍSt..'\,SUc<~edn.uco em tudo e por 
tu lo 1l:i. moeda. metn.llicn. 

F.' is!>o o que infelizmente não so dá, com 
º. p:i.pel de curso forçado .• Si c!Ie serve p:ira 
hbe1-ar o ,1,~Yt•do:- para com o cre<lor em vir· 
tudc do cur~o for~~ulo é certo t:imbem quo o 
cre 1or ~·'.• o l'l'Ct'be lcl<':i.ndo cm cont.u. o seu 
mai1•r ou menot" i;Oller 11.CqUisitivo ou ainr.la 
:\$:.,'l\i:mtia-. 11110 p<Xle ter cs.le papel J.e modv 
a ll<'r transformarlo. convertido n:i. mood:i. 
m~t:ill ica dt! \'lllor int.rlnaeoo. 

f-:lrccc·111e,Sr. l>re!lidcnw,cl:i.ra.i css:t.s 1lou· 
triuns. 

Cum o P,'lpl'l·mood:i. niin Jm. f'st&bifüll\dc 
no \'l\l1)r. eUt• •lt'p~1:1.·~~ :i toJa h•\r:L, 11. to1lo 
111·•t11l'ntn c-llc l-l•il'l'P. m0tlirt.~ do valor ~ 
r14t·\ etm~hlt>r:u:/io, !\r. Prcsitll!nte. b:\St.'l p.'I.~ 
tnu~tM\r qu1u1to pcri;.:o hl\ 1>3ra. o~ p:me~. 
qnt> h'(•t11 unimci cxclu!iiv:iroelite.comomooda 
o ca~ í1•"-;:\I'"· o i.ilh<>t.! do E~tado, ou o 
hil b· t.~ lu.:onverth·et •lo~ bino!!!. 

Dizi:\ 1•u. Sr. Prr.•ld<•ntc. que as causas 
•f(!,<t:l ~it11:M,':ão. u~ ~'T:l.udes Ih~ que ti• 
Ilha m l"\'ti<lo :lo (.1rt.t1n& pulol ir:i. Q\JMi ao dM• 
•'l\ln hm, tinh:1111 le\·~ ·lc> o O"llrio o. uma. si
llmr:;i11, que intipim O!i maiores cuidados, 
tmlt:tm si•lo. ~m priml'iro IO;..'llr, a. pol1tica 
f111;uk't·ira d~ emprestiiuos externos. 

O aflil'mo. snn r1"Ceio de co11t~t3',;âo, nii.o ê 
riuc <'li ~cja. em t\usoluto contr:1.rio nos em· 
11r<·..;ti111~ eX f<'r n1.i:;, n:iv; cu acrc.li to que os 
emprl'.lstimo~ s.io 11<>Ces~1trios. esp<>cialtuentc 
para O>; pllizes novos. para fom<'nt:~1· o sc>u 
<!('!;('llVOlvimcut" ('C(lllO!lllCO; ~Ílll, HHI C'mp1·c::· 
timo externo. puro e simplc:'mcntc µelo facto 
de wi· t'~ juros pa~os cm nurl), ao estrangeiro 
n:io ~ çvn•lomna. v<,L. mas tuil11 deponi'c do em· 
pr,..goo t!e;;sc emprcstimo. tudo depende 1ru 
C.'Ollocnçií.IJ tlc~:<·~ c:i.pitul. T1;.llns ~n.bein. poràru, 
que a Política finanl·cira do impcrin consistiu 
em e1fei;tuar cru pi'<!St imos. para sa.hbr isso 
que o 1101.Jre Deputado pelo Oistricto 1-'ederal 
chamou - o desiqnili bl'io orçami>ntario. De 
motlo que. cm rel::u;.<1o aos emprcstimos ex· 
ternos eITectua.dos.nôs 'Ç'ia.mos constantemente 
que não licou, oo 'paiz, nem o capital, nem os 
juros; ao contr;i.rio: nós ~abemos que o pro· 
prio capital . era. frequentemente empregado 
p:i.r;:r. P3l!:l.1' .Juros de cmprestimos :i.ntel'ior· 
mente cont1·ahidos. 

A consequenci:.L natura.l é que as responsa· 
biiiila.des. que j;,i. existiam se accumuluram ás 
novas r esponsa.bili<fadcs e oor isso o imperio 
!i.Ji du rant e 50 a.nnos - o "cfo(tcit. (~1poi<td!l.) 

Ve,iamns ~~ hí:;tori a. de 1 s.10 :~ 1850. em is· 
SÜCS ele pn pai-moeda.. SCl fizern ID pal'n ri.Lteudel' 
uó,; rlefi• its 1•1'ÇHmeota~i o~ e i>rn pl"e..<:Liriros ex· 
l1-rn<•:.- p<:.ra. ~\l.1;1r{'lm-s1:1 o deseq uilibriu ul\. 
bakrnc:~ de pagamentos; · 
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De 1850 a 1856, houve um período, que se 
póde cbamar o período da felicidade; o cam
bio esteve acima de 27 ; bou ve mesmo occa
sião que attingiu á taxa rle 30, só casual
mente descendo a 25 e meio. 

Pois bem, apesar dessa situação de prospe
rirlade, contrahiu-se um emprestimo externo 
de cerca de um milbão e tanto. 

De 1856a 1863. os erriprestimos se avolu
maram Em 1857, contra!Iiu-se einpre.-timo. 
em 1858, contrabiu-se emprestimo, em 1859. 
contrahiu se emprestimo, em l8ti0, tambem 
contrabiu-se emprest1mo. Dahi pira cá pas
sou como uma regra acceita por todos os 
grandes estadi;tas do imperio, que, rle tres 
em tres ann••s era preciso contrat11r empres
timo para atten.i er á silmtção dos deficics or
çamentarias, do desequilibr10 na balança dos 
pagamentos. 

Esta politica continuada em larga escala 
nos ultimos annos da monarchia. continuada 
no regime11 republicano, tem contribuido p:i
derosamente pai-a a situação em que nus 
acbamos, situação que já não é desconhecida 
a ninguem, situação que os estraogeiros co
nhecem tã<J b ·m ou melhor do que nós pro
prios, em que o Thewuro Publico assistido 
pelo Ministro da Fazenda não tPm mais a 
possibilidade rle contrahir ernprestimo ex
terno, está rerluzido ao pap!ll de expedientes, 
de reports, de operações, qual rlellas a mais 
aleatoria a mais perigosa para o credito pu
blico. (Apoiados.) 

Não sou, repito, contrario aos empresti
mos; Eei m"smo que ha uma opinião respei
tavel de um grande numero de nossos com
patriotas, apoiada em economista~ eminentes 
que entendem que ha sempre grande vanta
gem Pm importar capitaes estrangeiros, para 
o dt>senvolvimento economico de uma nacio
nalidade como a nossa. · 

Mas, isto tambem tem um limite. O ahuso 
do credito póde trazer como consequencia esse 
desiquil brio que estamos sentiwlo na balan
ça rlos pagamentos, e tudo depende do em
prego que se vae dar justamente a esses 
capitaes. 

Si o emprego do capital remunera suffi
cientemeute os juro< que se vae pagar, o paiz 
lucra ; mas, si por acaso o emprego do ca
pital é mal feito, si a µrcducçáo l•btida não 
corresponde às despezas, aos onus proveni
entl:l:> do pagamentv dos juros, a attracção de 
capital t>1>trangeiro, longe de ser bene ticio é 
mal, póde ti'aZ<'r como trouxe ·para o nosso 
pa1z uma situação delicarla, porque a ver
dade é que no Brazil, os unicos que são . po
broo, que são proletarios. que não teem for
tuna. que não teem nada, ,ão justamentti os 
braztleiros. 

Em gerai, póde se afürmar que os estran
geiros teem tudo. 

Elles possuem a maior parte dos nossos 
melhores pre !ios, e os alugueis ~ão passa
dos para o exterior. Elles possuem o mo
nopolio; quasi que exclusivo, do nosso com· 
mercio a retalho, quer do grosso commercio, 
mais ainda, em relação aos propr10s pro
ductos da nossa exportação, como sejam a 
borracha e u café . 

Elles sã<J os ~enbores do mercado, são se
nbor~s dos capitaes e das transacr;ões. 

Bancos. estradas de ferro, emprezas indus
triaes, qua-i tudo que existe é delles, e todos 
estes lucros não ficam no nosso paiz, não 
ticam para os brazileiros ; mas são quasi 
sempre transp.Jrtadas para o estrangeiro. 

Ora, deante de uma situação destas, como 
ter equilibrio na balança dos pagamentos? 
Deante rte semelhante situação a que fomos 
conduzidos pela incuria, e que a Republica 
tem necessidaue de esforçad,, mente modificar, 
estai el<1c~ndo a conquista mais importante 
depois da de nossa independenc1a politica a 
no:;sa indepen1le11cia economica, como ter 
cambio favora vel? 

Si 11a programma que se offereça mais im· 
portante, mais sério, mais digno, mais pa
triotico, qu1:1 dt>vem"s pôr em pratica, tão 
energ1came11te quanto pudermos, para ser
m11s dignos de brazileiros , dignos das gera
ções passai.las, dos benPficios que nos legaram 
os 11ossos avós, deame ,ia nossa independenma 
pohtica , é constituir a Republica economica
mente uma nação, é arrancai-a drssa situa
ção em que está, de verdadeira culonia ex
plorada, a todas as horas, a todos os mo
mentos. 

Julgo ter dito bastante pal'a demonstrar á 
Gamara a 1mportancia da primeira cnusa. 

A segunda causa reside, na minha fraca 
opinião, no abuso, na expansão do creJito, 
na:> emi.-sões de papel rnconverlivel que se 
tizeram, emissões feitas sem o verdadeiro 
lastro ou garantia e que tão mal foram appli· 
Cc•d~s. 

Não sei por que seja necessario, neste mo
mento ainda, vir atfirmar, deante do Parla
mento do meu paiz, deante da evidencia dos 
lactas, que estão claros e palpavei~, que uma 
•las maiores causas do mal que estamos 
tendo. foram as emissões excessivas, e a má 
applicaç;i.o que se fez dessas em1ssõ• s, emis
,ões excessivas que crearam milhares de em· 
p ezas ptlanta, tic11s, que produzfram uma 
suµeractivir1a<le enorme e que nos deixal'am, 
d"pois de mal applicadas, um excesso ex
trao1·dinario na importação, o que quer 
dizer, um desequilíbrio enorme na balança 
1os pagarneot.,s, mais ainda, um sem nu
rnel'O de liquillações que estão pl:'~ando sobre 
a praça 0 sobre a situaçào economica do 
paiz, emis, ões que produziram, na minha 
opmião, como terei occasião de demonstrará 
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Camara, a depressão na taxa cambi,11,depres
são que se mede pelo agio rio ouro, agio que 
corresponde á deprec·açiio lenta, persistente, 
contmua n,, numerari•• que servem a8 difi'e
rent"s permutas do nosso p tiz. 

Não acr,,dito mt opinião daquelles que não 
veem influencia HPnhuma na situação qu,. 
nos assobnha no emprPgo e abuso do pa,iel 
moeda, tanto mais quanto, Sr. Presidente, o 
facto que se tem dado e se p 'ssa em nosso 
paiz é o mesmo que se deu em ouh'os paizes. 
Só por excepção de regra se encontra a Ing'la
terra,em 1897, no regímen do curso forçado e 
a França, em 1870, depois, da guerra franco
prussiana em que os bilhetes inconvertivei~ 
dos bancos da Ingfaterra e da França não sof
freram depreciaçãri; mas este facto éexvl icavel 
primeiro,pela grall'le sornma de recur80S de 
que,como todos sth<em,·lispunh 1m e~tas nações 
segundo, pela prudencia e tino com que os rli
redores dos bancos e os llornens dP govrrno 
evitaram que se cihisse em exc ... s>a de ernis.;ão 
de p 1pel inconvertível. Ao contrario, a ten
dencia foi acceitar o curso fürç trlo como o 
peior mal, e cooperar a todas as horas, 
a todos os rnornentos para pelo resgate 
dos bilhet8S caminlia1·-se para o r"gimPn 
da conversão, da abolição do curso tor
çado, para o regímen do bilhete con versi vel 
á vista. 

Os males rlo papel rnoPda tem sido sempre 
experimenta·Jos por todas as nações que o 
tem experiment.,10. Wolowsky. um dos ho
mens mais competentes, nos mostra, em sna 
obra sobre as tinanças russas, as desgraça~ 
que tem sotfr•i"'o a Russia com o abutio das 
emissões de papel incouverti veL 

A Italia e a Austria teem experimentado 
os seus maleficos effeitos, e quanto aos Esta
dos Unidos, iá um Senador notwel, Webst.er 
dizia que não havia alli calamidade 11 a1or e 
que tivesse morto um maior numero de cida
dão.; do que o papel-moeda ínc lllvertivel que 
a gutJrra da Cess'lção e as difflculdades do 
governo obrigaram a emittir. 

E assim é, porque o papel inconvertível 
tem, Sr. Presidente,dois grandes defeito3. 

O primeiro, é a tendencia natural que elle 
traz já para os governos que o emittem, 
já para os bancos autorizados a fazel-o 
da3 emissões excessivas, exce··lPndo "s neces
sidatles n•tturaes da propria circulação ; e o 
segundo, apontado por todos os economistas, 
é a impossibilidade em que ficam quer os 
governos, quer os bancos que emittem, de 
encontrar nesta moeda a elasticidade neces
saria para que possa ser augmentada oure
duzida, de accordo com as necessirlades da 
permuta e do commercio. O abuso das 
emissões está na historia de todos os povos e 
na nossa propria situação. Peço licença á 
Camara para ler um ligeil'o trecho de um 

artigo publicado pelo Sr. Jules Roche, em 
França, por occasião ila di~cussão do privi
legio do Banco de França, receioso de que o 
E~tado tomas ;e a si o direito de bater moeda. 
EllA trazia ros oihos da França o espectaculo 
triste das emissões succe;;sivas no tempo da 
revolução ; elle trazia á apreciação da ca
mara franceza e de todos os patriofas desta 
grande Republica os males que tinha expe
rimentado a França, as providencia~ tornadas 
e a impossibilidade de por meio de decretos 
obter fL annullação da lei economica, dando 
valor ao que não tinha, dando credito ao 
que delle não podia gos,1r, 

E' elle quem rliz, tratando desta situação, 
que os presagios de homens notaveis não fo
ram attend1dos, e que na occasião em que 
começ:1rarn ns emissões, antes que os eco
nomistas pu•lessem acre1Utar que se iam re
alizar as suas pr,)visões, a hecat• mbe co
meç~ou, foi geral e nada foi poupado. 

Diz elle: 

«Jamais, Isaie, Osée, Ezéchiel, ni les plus 
illustres prophétes ne virent Jeurs p1·édi
ctions aussi promptement réalisées qt.e Ni
colas Bergasse les siArmes. 

Le oécret du 21 décembre 1789 est à peine 
promul!!ué en janvier 179() que la sarabande 
des « bilhits de banque de l'Etat », c,1r ir faut 
les appeler par leur nClm, commence ! 

On avait ordonné l'émission de 400 mil
lions: que pruvait cette goutte d'eau? 
Le 29 septembre 1790, c'est une nuuvelle 
émi~sion de 1.200 mill10ns. En septe•11bre 
1~91-ltJO millinns de plus. Quelques se
maínes apres, encore 100 millions. Le mnis 
suivant, 200 millions de plns. et nous voilà, 
à la tin de 1791, à deux miiiia1•ds, au lieu 
de.; 400 millions prévus deux ans aupwa
vant. 

A vec l'année 1792, o mouvernent s'accélere. 
Le 4 avril, 50 millions,-une misere! Le 13 
juin, 150 millions. Le 31 iuillet, 200 millinns. 
Le 24 octobre-la Convention est arrivée,-
400 millions. 

Nouvelle année, belle année 1793: le J•r fé
vrier.700 millions de plus, d'un seu! cnup -
et désormais c'est !'avalanche! Impossible 
rle la suivre.Les décrets se précipitent les uns 
sur les autres comme les débris rl'un monde 
qni s'écroule, au milieu du fracas de Ia 
guerre étrangêre et des borreurs de la guerre 
ci vile, si bien que, en détinitive, Iorsqu'il 
fallut s'cirrêter devant les ruines accumulées 
et tenter de ramener l'ordre, et que Ramel 
ministre des finances, fJ.t v0ter, le 30 plu: 
v10~e an IV(19 février 1796), la loi qui bri
sa1t la « planche aux a5signats :., il déclara 
qu'il avait été créé, ilepuis !'origine, pour 
45 milliards 578 millions de billet~ de banque 
de l'Etad, et qu'il y en avait encore en cir-
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culation, à ce moment, pour environ 36 
milliards ! 

Natm'Pllement, vous le comprennez, une si 
formidable émi-;sion ne s'expliq 1iait pas seu
lement parles besoins de l'Etat. mais par la 
dépréciatinn de son billet Plus il a va1t be
soin d'argent, plus il avait créé de billets. 
plus il créait de bil!Pts, plus leur valeur no
minàle;-course insensée. au bout de laq uelle 
se trouvait le dénouement prédit par Dupont 
de Nemours et par fü•rgasse Vous savPz ce 
que sont devenm, les 36 milliards d'a,;signats 
et ce qu' ls valaie11t. 

Conrnltez 1~s documents du temps les affi. 
ch<•s officielles indiau:cnt la valeur des billets 
de banque de l'Etat: l'échelle de rlépréciation 
est effrayante. 

Peu de temps aprés la premiere émission. 
en 1790, ils tombent à 91 "/o· 

En 1891, ils tombent encare et •1eEcendent 
au minimum de 68 "/o; 

En 1792. le minirnum devient 52 º/o; 
En 1793, il devient 29 "/u; 
En 1794. il tombe successivement à 22 %,

à 15 °/o.-à 2 "/,,. 
En 1795.-lisez le tableau officiel de l'arl

ministration du département de la Se1ne, don
nant !As cours ju~qu'au lª' therrnidor an IV 
(19 juillet 179fl), vous voyez que IOO francs 
en billets ne valent plus que trais sous! 

Heureux succes de la c1;nception fi11an~'ere 
du décret du 21 clécembre 178 1: le sucre va
lant 470 francs la livre, le savon 252 rrancs 
la livre, la chanrlelle 140 fra.nc~ la livre; - un 
abonnernent rl'un an à la Gazette Nationate 
ou à tel autre journal quotidien,-5.000 
francs! ... 

Ce n'était pas, cependant, que l'Etat eüt 
mnnqué de m yens, m reculé devant CPS 

moyens. pour tenter de maintemr à ses bil· 
lets de bwque leur valeur nominale ! 

Il avait décrété successivPment: 

Lois, poursuites, amendes, prison, guillo
tine aucun pouvo1r, aucune violence 
n'av'air•nt prévalu contre la force invincible 
des choses. 

Ri•"ll n'avait pn rlonnar la valeur à des 
objets n'en ayant point, le crédit ades titles 
ne l'inspirant point par eux-mêmes. 

En tout ceei, rien n'est changé ; rien ne 
peut chang•"r ; rien ne changera. 

Voulez-vous recommencer ? ••• - Júles 
Rache. 

Sr. Presidente. tenho, por assim dizer, 
largas considerações a ta,.er sobre este ponto. 
Si V. E1C. não me permit,te terminar o meu 
discurso amanhã, eu ficarei aqui; em caso 
contrario, pPd1rei a palavra amanhã nova
me11te para concluil-o. 

O SR. PREs11iENTE-V. Ex. se inscreve no
vamente. 

o SR. SERZEDELLO CüRRÊA-Não sei,porém, 
si tendo de me inscrever, V. Ex. me dará a 
palavra na primeira hora. 

o SR. PRESIDENTE - Darei a palavra a 
V. Ex. em primeiro logar. 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA - Para termi
nar esta ordem de r~onsiderações, Sr. Presi
dente eu direi que em nosso paiz os factos 
vão se encaminhando para situ"ção irlentica 
á da F'rnnça. Nós fizemos emissões sobre 
emis>ões, creamos uma activid;ide extraordi
naria, e dahi a iilta dos preços. Em conse
qtiencia disto, houve nece-sidade de maior 
quantidaile de nurnArario para satisfa7.er a 
permuta, que antes era satisfeita com menor 
quantir'lade. D ·hi a retracção na circulação, 
retracção que r<-'clamou constantemente dos 
poderes publicas novas emissões, e novas 
emissões se fizeram. E a-<sim, Sr. Presi
rJente. temos c ·ntin uado. O pr.>prio Governo 
do Marechal Floriano, que estabelµceu uma 
barreir'a contra a eRpe··ulação, dentro do 

Le II a vril 1793, six annees de fers contre Thesouro ; que procurou crear ob1ces,. os 
quiconque fixait ou proposait des prix ·l1ffé- mais patriotic"s e os mais alevantados á jo
rents selon que lc•s payemPnts étaient ef- g-atina da praça.; que proeurou sanear o 
fectués en nurnéraire ou en bilh .. ts; meio economic11, acabanrlo com a especnlação 

Le J•r a.oi'.H 1793, sur la proposition clu bon e a jogatina,-o µroprio Governo cio Mare
Couthon, 3.000 t'rancs rl'amende et 6 mois d« chal Floriano, desde que erros accumulados 
pris·m.-et en cas de récid1ve, 6.000 ff'ancs nRo se corri!!em da noite para o rlia, foi 
d'arnen ·e et 20 ans de fers,contre quiPonque ••brigado a caminhar ainda nesRa politica das 
refusait les billets en payement pour leur 1 em·ssõPs, e o illustre Ministro rla Fazenda 
valeur nominale; de ent.ão. o meu collega o Sr. Rodrig-ues Al-

Le 4 septernbre 1793, l'arrestation immé- ves, fot obrigado a fazer uma emissão de 25 
dia te de toute personne aya11t venrlu ou mil contus ·le réis. 
acheté à des prix di1férents selou qu'ils Deante das agitações politicas que se deram 
étaient payés en numéraire ou en billets, - por occasião da reforma financeira (já então· 
rle toute personne ayint tenu rle.; prop,1s estava PU na pasta d:i, Fazenrla) a situação da 
de nature a di~créditer [PS billPts -· et l:i, pPaça era perig-os1~sima; o crach medonho. a 
peine de mort si ee~ actes avaient été accoin- fort1nrn ind1 v1dua1 bastante compr,imettida ; 
pii-< «cla,n,; l'in•e·1tion» de fovor1ser l~s o !'he~o'lro h ••tarite ernpentiado: dPntro da 
ennemis de ln. Republique. ! eaneira do~ prop:·ws banco,;, somma vulu·· 

Camara V. 1 V 21 
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Iumosas da furtunn. particular ahi colloca.ras H:i. pol'ém, · Sr .. President.e, e pretendo 
exigiram nova emissão. A necei>siuo.de de •lemoastral-o amo.nhã. uin meio pPlo qual. 
attendor a. situação do Banco dn 8ritzH exigiu Sd j•t•de 1·1·conllecer q u•~ o papel ll'IOf'dn, 
uma nova. c,mi~~ilo de 25.UOO:OOu:::OOo. priucip-.i.lmente:u mconvel'tiYel, é excessi"l"o, 

Mnis tarde ,·eiu 1t revoltn e com olln. oetn· é de uro -1:1.Clo 1t sua depr<>eiução e tio outro 
pet1ho em que esta'\":'L o Gon,rao tle def.,udt:r· ln. i,. o l;OU accumulo nas c:1rteira..~ do~ bancos. 
se, r\efendendo com o princ~i;·io da :i.ut,1r1d•«l1! E:;,;o~ dous t:i.ct.O>' são inoo11tcst11ve1s em 
a:. ' insr.itu1..:üei: repu••lic in:ts. nu~'l' pKi:t. A u•oe•fa. S1·. Pl'('Sitl1•11te. l'Ó so 

A .su:t u11icn. preoc•,upu.;ão er-:a. ven.-er. e .. ccumul:t no, U..u~ q•11t11<l11 ti •'X•·~&"h·r. 
de~bril,(ll.l'·l'C d11s cnorr:.es responsal>ihrt.Ldc·s 

1 

p.tr:L cll.lla um de 01'1:;. P'\!'11. :1$ no:<~a.~ nl'CCs· 
que the roram conti:t1ln.s. l) GOferno llc entU.o :<irlt>.•14!,.. c1u:in1lo é exc~Si\·a. pnra :is tmns· 
foi obri;:..1\0 1\ t~'!l" umn. cmi:1·iio d·: :u:~ .. »e,i l'Olnmert:ia .. s. Então c:ub um 11e nós. 
83.000:0!10.$. dco.nw ll.'I..' urg,;ncini; d:\ i:uerru. ea•la um •los commerc1:uitc!I. Clllla um quo 

Dabi p:lr.L cá. Sr [>r~idente. 111io tenho tem fortuna u:~o cuu~·rv:t P111 s-•11 l1olso ou 
d;adll!l 11 ~tto. tnnl.' tt-nho :i. :;u~pdt.:1 d' ··m ,,:1111 CL"la pi•!" falt.L rlc &::ur .11.,11 o (~X· 
que cmíst1iit!S i!t! tee111 feito. c··~·o •lll n;Qo'l.l:L o ''t>.·1 •l··J>Ol'i14'1·o 1111s bi1n1.-o:;. 

l!a1s :úuds\.: :i. "l!I:\."' (•ll\i11"'i~:<. ''l MUU ·~ O d··put!!i•v •lt• 1.;o mi, c .. n~is :lhi 1-:1 :i. :ncs· 
no·nmular outl'&.I ma.les-..1.1 l!111i-~in· par tA•hlo r. ""IX!l"U.b111idu11Cio. cio pr•(lt!I. a,.;.un 
d:i.t'll fü1~~ pt~l·'!t P" pr1us 1-:itr~o!u.-, 1-'t>.~ • mui e<1m11-:1!'li:\1,fop1·. cl:i.,-âu cun~t.·111tt·.o·ntir11111., 
tlpl1C1·'n1le t!ll<>r1m~ clnqllillu ljU~· ~~ Clt:\!lllUll l~lltll, C VC•l'tfa•h Ili.'~ 'Ili•' ~ IAJIQ :1U . lnt!O
~m muit..,11 1-);l:LllO!I ttp<.•h~ .. ,. dt! 1110 C! :-()o rúi· t.od .. n·~aes ult:•in.:"' 1.e11111Qli Jo 1110.lo 1L t•mpo
c que não ~iw outra cou.~ sln.W pa~l·m·~. bn•((lr :\ r.•rt1111:• partlculM e ;a. cre:1r 11. ,it-

O:.r SR D&Pti'TADO-E' umn ri.licul:l.rln. tuuçlo ~hntc1I. mi? 1.111.ra o c~lor, porque o 
~ • • croe•lur e <-,.tnu1;.:1•1ro. pc>rque f'tlt.'l•be C!111 0111'(1, 

0 S1t. St:iUll!:l•F.t.r.o C•l'lt.:.\-?-l:i.o cl tal. Si o que qut:r·1i:tcr e im;.:v co1u" 11u~1 proJucto: 
o nobre 1.Jcµutu.•10 quizcr ,·cr1lic:1.r. ca1v~ 1utts vnra o •l~,·~l··r, 11uc é hrazilciro, p1u-;L o 
~uh~:\ que cm seu .E,.t..-ulo ~:i. i,1.1• um:i dc\'erfor que é. pt.i.le·~·' di1.cr. o lll)~O pnil;. 
ridi<:u:n~; m:i.s ~ somrnu.r cm t.o.' (I, os &· · Ama11!1ii, i;i \'. E~. mo pl·1•1u1ttir 1.~11ti
tados o vn[o1• d•,; bilhete.~ Mê 11qui omiti 110~ 1111:1r 1111 meu dL.;c•1r~u wr .. i t)(.'C•~í:iu de ox
pelas muoicipalid111lc.i, pcl:1s 1:omp;111hln.s •!e plau:rr aiu•fa ··nm o.rg11tr1!'1Jlm uovOll llSlO 
]) tD'lS, pcl~ en.tprczas p .. rticUJtt.l'(h., n~;,;o JIOllto. ( ,lft!il" b._•., , ; t•I""'·' f1t.·m. 0 m•adu.- C 
cia.utc~ e o u11ús. o nobre Deputado ·:cir;~«rmo.• ~., ,,,,,ri,,.,·,.rurfo.} 
isto vem ooutrilmír t-vubem pai-a ll\'ulumat· 
cs~ somma. cxtraordinaria de PªP'Jl incon· Fica a ili!!cuss;i.o adiada. pcla:".l11m1.. 
verti vel. (.-\p<;ia<los.) P~s:~·se à hnr:t destina.<la. ao el'.pedien te . Bem sei que ainda. lt:i. pouc:o occup:indo 
e:.-t.'1. tribuna. o meu iltustre collt•ga. D put:u k• 
pt>lo Rio> •:rao·le 110 Sul, não \'iu no p:1.pel· O Sr. I • Sc<~retal9io proce.:le ã lei· 
moeda. cousa,; que eonttibuis,;cm p:lr:~ e>:ta tu r-..i. du ~urnto 
situaçii.o; ;:;. Ex. parece ser daqudtcs que 
:>.cre litam 11ue não 1111 ex1.-esso de r;iipel·moed;i. 
ca circul:l<;ãt) 

Sr. Pr.,,ident.e, nada ma.is 1lillkil do que 
determinar pa.ra. uw paiz qual a qu .. mida<.le 
o.la.. moeda necr.s..c:.'lrr:i. pa.ra a.. su ·S p!!rmu t<rs. 
Esti. quantidade depende de milllare~ de fa
ctores. uns visíveis que cahem de liaixo cL. 
no~sa. ápreciaçiio e outros inv1ziveis. 

Claro es~a, por t'ite rnplo que a popu1 .. çiio; 
o m~o IJ01' que esta popul;i.dit.J S·• <i.cha ~!Jll· 

.lha.dá e d1ssemiuaJa. o s~u COl!lmerci1J ex· 
terno são fo.ctore~ que ca.hem sotire o domi· 
n!o .da npreciaçrio e que o economista põde 
avaliar. . 

Mas ha a parte invisivel, ha a comp1'a ·e 
v.:inda ioteroa, eEse jogo das ch:fte1·entes 
tr11nsacções commercia.t>.s, que se faz . no •'o· 
miuio interno da vid" e<;onomiCll da Nação, e 
ahi quc1D é ca; ·:t?.dedí?.~l' qual · ' •nua1ero 
·das tra=cções, .qu ... m u' m a c.tatistlca i :al'l\ 
· :i.valial' qual seja a somma. de }lápel inconver-
ti vel preciso ~ · 

EXPEDIENTE 

o meios: 
Do S1·. Di!put.1.dll Elias '.\fartins. de g da 

COM'llDte, c<>mmurdcann•> que, por motivo de 
rool~tin, deixa de cornparecer ás sessões.
I11te1mrta . 

Do Sr. Deputa.ri,., A]Jnllonio Ze11ay1lrs. de 
h11c. <:OIDtllUtllc'J.O•iO qr.o. p .. r IDOL!VU ··e .. 11 .. les· 
titi. eUl pe:; o:i <le ~ua fJ.11J llia, deixa rl« comp.!1-· 
recel' P••r ;i.lguus dia' ás ~t-s~•->es.- lute1l'ada. 

Do Sr. 1" Secretarill d(I SenArio . . d.e h·,je, 
commuuicando a. esta. Cama ra. que o Seaa<lo, 
nes!I!\ tfota ... nviou á. g, ncdi:>os uUIO!!rapbos 
da resoloçii.o do r..onl{r~o Naciono.t, o.uturi
z1t.n .. Jo o Govemo a abrir o credito esp~cial de 
2i :;;oo.~. pm•;, pal!;"uento .dll~ v1·ncimento~. 
no ex .. rcicm vi~~nr. ... d"S "mprt<::ado~ rht e.-c
Lin· ·t:~ - A:zciicia. Otl1ci1d de Colouizaçâ.o- · 
addidos ó. séi:rett\ria da Jridustrín, Viação e 
Oin~ Putiticas.~In.teit"Mn.. · 
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Do Minísterio rla Guerra.. de 9 ilo cor
rente, satisfazPndo a requisição des:a Camara, 
no offi.cio n. '78, de 17 de julho findo.-A qm·m 
fez a requisição. (A Commissão de Marinha 
e Guerra.) 

Requerimento do porteiro do Tribunal Cívil 
e Criminal, José Caetano Machado, pedinc!o 
que sej<', autorizado o Governo no respectivo 
orçamento, para d.espend"r a verba 11eces 
saria para o aluguel de casa para si e suct. 
familia.- A' Commissão de Orçamento. 

O Sr. Timot.heo da Cost.a -
Vem declarar que estava na Gamara quando 
se procedeu á segunrla chamada e foi tido 
como ausente ; é verdade que não respondeu 
á chamada, mas a razão é não ter ouvido as 
ca.m painhas. 

O Sr. President,e - Declara que 
estava inscripto o Sr. Barbosa Lima, que não 
está presente, e não havendo mais nenhum 
orador que queira usar da palavra dá por 
finda a hora do expediente. 

Vae a imprimir a seguinte 

REDACÇÃO 

N. 24 A - 1897 

Redacção final do projecto n. 24 do cor
rente anno, que autoriza o Governo a con
ce,der ao sub director da locomoção da Es
trada de Ferro Central do Bra~il, engenheiro 
Eduardo Claudio da Silva, seis mezes de 
licença, sem vencimentos, para tratar de sua 
saude, a contar de 9 de maio do corrente 
anno. 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Governo autorizado a 

conceder ao sub-dírector da locomoção da Es
trada de Ferro Central do Bral.il, engenheiro 
Eduardo Claurlio da Si! va, seis mezes de li
cença, sem vencimentos, para tratar de sua 
saude, a contar de 9 de maio do corrente 
anno, revogadas as disposições em contrario. 

Sala das commissões, 10 de agosto de 1897. 
-Guedelha Mourão.-Juvencio de Aguiar. -
Bdefonso Alvim. 

O Sr. President.e - Não havendo 
nada mais a tratar, designo para amanhã a 
seguinte ordem do dia : 

Continuação da 2ª discussão do projecto 
n. 54, de 1897, fixando as rlespezas do Mi
nisterío da Fazenda para o exercicio de 1898; 

3" discussão do projecto n. 32 B, de 1897, 
do corrente anno, que tlxa as forças de terra l 
para o exercício de 1898 ; 

2° discussão do pr()jecto n. 50, de 1897, 
au toriwndo o Governo a abrir ao Ministerio 
da Justiça e Neµocius Interiores o credito de 
110:000$, supplementar á verba- Diligencias 
policiaes-n. 14 do art. 2° da lei n. 429, de 
!O de dezembro de 1896 ; 

2ª discussão do projecto n. 49, <le i897.au
torizando o Governo a abrir ao Ministerio 
da Justiça e N~gocic.s In terio res o credito de 
202:882$119,supplementar a varias verbas do 
art. 2° da lei n. 429, de 10 de dezembro 
de 1896; 

2" discussão do projecto n. 47, de 1897, 
providenciando sobre o preenchimento dos 
claros existentes na força naval; 

Cont inuação da · 3" discussão do projecto 
n. 176, de 1896, reformando o Codigo Penal; 

2ª discussão do projecto n. 142, de 1896,au· 
torizando o Governo a. reorganizar diversos 
estabelecimentos militares de ensino, com 
voto em separado do Sr. Thomaz Cavalcanti; 

2• discussão do projecto n 75, de 1893, dis
pondo sobre c >nscripção militar; 

1 ª discussão do p roj ecto n. 27 A, de 1897, 
rleclarando isentas de cuntribuir com um dia 
de soldo, mensalmente, para o Asylo de Inva
lidos, as praças do batalhão de infantaria de 
marinha, do corpo de officíaes marinheiros e 
do de marinheiros nacionaes ; · 

1° discussão do projecto n. 63, de 189'7, 
permittindo que os alumnos da E~cola Poly
technica que se matricularam de accordo 
com as exigencias preparatorias do regula
mento de 1874 concluam os respectivos cursos 
pelo dito i·egulamento ; 

Discussão umca do projecto n . . '137, de 1897, 
autorizando o Poder Executivo a concerler 
um anno de licença com ordenado a José Joa
qmm de Negreirl'S Sayão Lobato, chefe de 
secção ela Secretaria da Industria, Viação e 
Obras Publicas, para tratar de sua saude 
onde lhe couvier; 

Discussão unica do projecto n. 55, de 1897, 
autorizando o Governo a concer1er um anno 
de licença sem vencimentos ao telegraphista 
ele 2ª classe da Repartição Geral dos Tele
graphos, Sylesio rle Oliveira. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 15 mi· 
nutos. 
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ACTA EM 11 DE A.GOSTO DE 1897 

Presidencia do Sr. Arthur Rios 

Ao ineio dia, procerle-se á chamada, á qu:tl 
respondAm o Sr. Arthur Rios, .Julio de :vlello, 
Carlos de Novaes. Silva Vlar1z, Serzedello cor
rêa, Eduardo de Berrêdo, Hel)rique Vallada
res, Bezerril Fonteuelle, Marrnho de Andra. le, 
Augusto Severo, Tavares ele Lyra, Francisc" 
Gurgel, José Pere~rino, Trinuade, Aíf,1ns11 
Costa, Arthur Peixoto, Rocha Cavalcanti, 
Olympio Campos, RodriguHs Daria, Seabra, 
Milton, Tolent1no dos Santos, José Murtinbo. 
Oscar God11y, Timotheo rla Co~ta, RfLUl Bar
roso, Felippe Cardoso, Belisario dH Souza, Pe
reira dos 3anto8, Nilo Peçanha, Silva Castro. 
Julio San tos, Ernesto B razilio, Calogera~. 
Almeida Gomes, Monteiro de Barros, Luiz 
Detsi. Antero Botelho, Alfredo Pinto, Alvaro 
Botelho, Leonel Filho, Rodolpbo Abreu, Theo 
tonio de Magalhães, Manoel Fulgenc10, Lin
dolpho Caetano. Rodolphn Paixão, Luiz Fia
quer, Gra11adeir•.> Guimarães.Fernando Pres 
tes, Cezario de F'reitas, Edmundo da Fonseca, 
Alfredo El!is, Paulino Carlos, ~·ranci~co Gli 
cer10, Al'thur Diederichsen, Alencar Guima
rães, Paula Ramos, Francisco Tolentino, Pe
dro Ferreira, Marçal E-;cobar·, Pinto da Ro
cha, Vespaziano de Albuquerque, Py Crespo 
e Ca,siano do Nascimento, 

Deixam de comparecer com causa partici 
pada os Srs. Vaz de 'vlello, Fonseca Portella. 
Alvares Rubião, Theotonio de Britto. Luiz 
Domingues, Elias Martins. Marcos de Araujo, 
Pedro _tfürges, forres Portiigal, João Lopes. 
Fredfmco Borges, Coelho Lbboa, Apollonio 
Zenaydes, Joi.é Mariano, Herculano Bandeirll 
Euclides Malta, Geminiano Bf'azil, Neiva: 
Francisco Sodré, Manoel Caetano, Paula Gui
marães, Vergue de Abreu, Amphilophio, Joã(I 
Dantas Filho, Paranhos Mont.enegro, Marco
hno M<iura, Jeronymo Monteiro. Xavier da 
Silveira, Alcindo Guanabara. Augusto d•· 
Vasconcellos, Erico Coelho, Leonel Loreti, 
Urb;ino Marcondes, Paulrno dr Souz;1 Junior, 
Ponce de Leon, Mayrink., João Luiz, Ilde
fonso Alvim, Gonçalves Ramus, Fr ncisco 
Veiga, Ferreira Pires, Lamoun1er Godofredo 
Antonio Zacarias, Matta Machado, Olegari~ 
Ma:1el, 011 veira Braga, Rorlol pho Miran.ela .. 
Ovid10 Abi:antes, Urbano rle G'>uvêa, Mello 
Rego, Xavier do Valle, Leoncio c .. rrêa Lauro 
Müller, Guillon, Apparicio M:•rien~e 'vida· 
rino Monteiro e Azevedo Sodré. ' 

E sen;i causa os Srs Silverio Ne"y, Carlos 
Marcellrno, Albuquerqu e Serejo, A111orim ~· i
gueu·a , Pedro Ch1>r111ont. Augusto Montene .. 
gro, Matta Bacellar, Urba;10 SHntns, Rodri
gues Fernandes, Guedelha Mourão, Anisi•1 
de Abreu, Thomaz Accioli, Ildefonso Lima, 

Francisco Sá, Ermirio Coutinho Teixeira de 
Sá, Coelho Cintra, João Vieira', Pereira de 
Lyra. Malaquias Gon<,:alns, Barbosa. Lima 
Martins Junior, Cornelio da Fo11seca, Moreir~ 
.\lves. Mig·uel Pernambuco, Juvencio de 
Aguiar, João de Siqueira, Angelo Neto, 
. .\. rauJo Góes, Felisbe.1 .. Fi·eire, Jayme Vil
las-Boas, Castro Rebello, Tosta, Al'istiàes de 
QLteiroz, Eugenia Tourinho, Adalberto Gui
marães, Leovigildo Filgueiras, Rodrigues 
L11na, Eduardo !{amos, Galrlino Loreto Pi
~~eil'? Junior, Torquato Moreira, Heredia de 
M, lr1~eu Machado, Alves de Brito. Agosti
nho Vida!, ueocleciano de Souza, Barros 
~·ranco Junior, Ber·narrles Dias, Campolina, 
\1eodes P11nentel. C<.trvalbo Mourão Octa
viano de Brito, Cupertino de mquei;a, Au
gusto Clementina, Telles ,<1e Menezes,Eduardo 
t'unentel, Padua Rezende Lumartine No
gueira Junior, Arthur Tor~es. Galeão C~rva
lhal, Ca,em1ro da Rocha, Domingues de Cas
tre, Gustavo Godoy, Costa Junior, Bueno de 
Andrada, Adolpl10 G"rdo, Lucas de B:i.rros 
Hermenegildo de Moraes, .\1 ves de Ca.stro: 
Lmz ,do1pho, Caracciolo. Bralilio da Luz, 
LarnenhH Li 11s, P!iuio e.. sado, Martins Co::;ta 
Possidouio r'a Cunha, Francisco Alencastro' 
Rivadavia Corrêa e Campos Cartier. ' 

. O §r. Presiderit.e - Responderam 
a chamada apenas ti4 Srs. Deputauos. 

Hoje não ha sessão. 
Convido as commis~ões a se reunirem afim 

de occuparem-se dos trabalhos que lhes 'estão 
>t1fecto8. 

Designo para amanhã a mesma ordem do 
dia de hoje, isto é : 

Continuação da 2" discus-ão elo projecto 
n: 54, de 1897, orçando as des peza~ do Mi
rns ter10 da Fazenda para o exercicio de 1898 · 

3" d~cussão no projecto n. 32 B, de 1897: 
redacçao para 3• discussão do projecto n. 32, 
do correnta anuo, que fixa as força::; de terra 
para o exercicio de 18\:18 ; 

2.' discus~ão do projecto n. 50. de 1897, au
tormm 'o o Governo a atirir ao Mmisterio da 
Justiça e Negocios Interiores o credito de 
l!O:OOU$, sup!Jlementar á verba- Diligencias 
puliciaes-n. 14 do art. 2° da lei n. 429 de 
!O de dezembro de· 1896 ; ' 

2' .discussão do projecto n. 49, de 1897, 
autoriza.ndo o Governo a abrir ao Ministerio 
·'a Justiça e Negocros Interiores o credito de 
202:88i$119, supplementa,r a varias verbas 
do art. 2° da lei n. 429, de 10 de dezembro 
de 1896; 

2ª rfücussã.o do projecto n. 47, de 1897 
providHnciando sobre o pre<mehimento do~ 
dar11~ existrentes na força naval · 

Contmua1;ão da 3•' discu~~ão \10 projecto 
n. 176, de 1896, retormando o Codigo Penal; . 
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2• discus>ão do projecto n. 142, de 1896, 
autorizando o Governo a reorg-anizar diver
sos estabelecimentos militares de ensino. com 
voto ··m sep;irado do Sr. Thomaz Cavakanti; 
2"discus~ão doprojectu n. 75, ele 1893, 

dispon•~o sobre c nscrípção militar; 
l" íliscussão do projecto n. 27 A, de 1897, 

decla1 an•4 o isentas de contribuir com um dia 
de soldo, mem,almente, para o Asylo de ln
v ·lirlos. as praças do baL;ilhão de inf,.ntaria 
de marmha, do corpo de officiaes marinheiros 
e do de marinheiros naciooaes ; 

Iª discu-;são do projecto n. 63, de 1897, 
permittindo que os alumnos da Escola Poly
technica que se matricularam de accordo 
com as exiirencia.s prepa!'atorias do regula
mento de 1874. conclu"m os respectivos cur
sos pelo dito regul:o mento ; 

Discussão unica do projecto n.167, de 1897, 
autorizando o Porler Executivo a conce11er um 
a.nno de licença, com orr1enado, a José Joa
quim de Negreiros Sayão Lollato, chefe de 
secção rla SPcretar1a da Innu~tria, Viaçã.o e 
Obras Pul1licas, para tratar de sua saude onde 
lhe convier ; 

Discu,são unica do projecto n. 55, de 
!897, autorizando o Governo " conceder um 
anno de lirem;a, sem vencimPntos, ao tele
grapbista de 2" classe da Repartii;ão Geral 
dos Telegraphos Sylet;io de Oliveira. 

69° SESSÃO EM 12 DE AGOSTO DE 1897 

Presidencia dos Srs. Arthur Rios (presidente), 
Jutio de Metlo (t0 secretario) e Arthur Rios 
(presidente.) 

fredo Pinto. Octwiano de Brito, Alvaro 
Botelho, LeonPl Fi-lho, Ferreira Pires, Ro
dnlpho Abreu, Theotonio de Mag11lhães, Ma
noel FulgPwio, Lindolpho Caetano. Eduar
rlo Pimentel, Oleg-ar10 Maciel, Rodolpho 
Paixão, Padu" Rezende, Luiz Flaquer, Case
rnil'o da Rocha. Domingues de Castro. Fer
nando Pre:st •eS, Cesar10 de Freitas, Edmundo 
da FoosPca, Paulino Carlos, Francisco G1i
cerio, Arthm' D1eder1cksen. Rodolpho Mi
ra11r1a, Ovidio Ahl'antes, Alves de Castro, 
Luiz Adol ptw. Brazilio da Luz. Paula R<tmos, 
Francisco Tolentino. Marçal Escobar, Pos;;i
donio da Cunha, Apparicio Mariense, Vespa
siano de Albuquerque e Cass1auo do Nasci
mento. 

Abre-se a sesEão. 
E· 1 ida e posta em discussão a acta da 

sessão de lO do corrente. 

O Sr. Cassiano do Nasci
IDPut.o - PPço a palavra, Sr . Prest'ente, 
para !.irar de mim a responsabilidade no re
sumo oo dis~urso que, na sessão de 1 O, pro
feri nPsta Casa, tirar de mim a responsabili
dade de conceitos que me são attribuidos e 
que são exact,.mentP contrarios ás hypotheses 
que procurei rleF1·nder. 

Emq uanto. portanto, não revejo as notas 
tachygr' phicas. faço Pste protesto, para que 
não corra.m mundo, como minha opinião, con
ceitos contrarios a muitos daquelles que 
emitti. 

Foi unicamente para fazer esta de. ~laração 
que pedi a palavra. 

Em seguida sã<.1 approvada.s a acta da sessão 
de JO, e sem dl:lbate a acta do dia 11 do cor
rente. 

O .Sr . Luiz Detsi (pela ordem) 
rlizque, achando-se na ante-sala o Sr. Dr. Jacob 
da Paixão, Deputado eleito pelo 4° districto 
de Minas Geraes, P• de ao Sr. Presidente que 
o mande intrortuzir no recinto, afim de prestar 
o compromisso regimental• 

O §r. Presidente convida os 
Srs. 3° e 4° ~ecretarios a irem receber o 
mesmo Senhor. que, sendo introduzido no re
cinto, presta junto á Mesa o compromisso 
regimental. 

ORDEM DO DIA 

Ao meio-dia procede-se á chamarla, á qual 
respondem os Srs. A1·tbur Rios, Julio de 
Mello, Carlos rle Novaes, Alvans Rubião, 
Silva Mariz, Silverio Nery, Carlos Marcel
lino, Albuquerque Serejo, Serzedello Corréa, 
Luiz Domingue~. Rodrigues Fern:rndes, Gue
delha Mourão, Eduardo de Rerredo, Henri
que Valladares. Ildefonso Lima, João Lopes, 
Marinh·• de Andrade, Tavares dR Lyra, Fran· 
cisco Gurgel. J11sé PerPgrino, Trindarle, Cor
ndfo da FonsecA, Ro lrigues Doria. Seabra, 
Milton, Franc·sco Soclré, Manoel Caerano 
Rodrigues Lima, Tôlentino dos Santos'. 
Eduardo Ramo~, Marcolino Mour·a, José Mur- E' annunciada a continuação da2•discussão 
tinha, Her~dia de Sá, Oscar Gorloy, Raul do prc•jecto n. 54, de 18\!7, orçando a~ des
Barroso, Nilo Peçanha, Pereira rlos Santos, . pezas '10 Mimsterio da Fazenda, para o exer
Leooel Loreti, Silva Castro. l •:rne~to Brazilio cicio de 1898. 
Julio ~ant s, Paulino de Souza Juuiur: 
Calogeras, Almeida Gomes, Monteil'o de 
Barros, Ildefonso Alvim, Luiz Detsi, Al-

O § r. Prel'JiidelT!lte - Tem a pa
lavra o Sr. Serzedello Corrêa. 
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O Sr. Serzf'dello Oorrêa -
Sr. Presidante, venho continuar as consi
derações que comecei de fizer, na sessão 
anterior, sobre o orçxmento da despeza no 
departamento da Fazenda. 

Antes de continuar, me permitta V. Ex. 
que lhe agrarleça a bondade de ter cpnsentirlo 
que eu reatasse, nesta sessão, o fio do dis
curso que principiei de fazer na sessão pas
i>ada, em hora tão adeant.ada. ll o fiiço com 
tanto maior satisfação, quando V. Ex. me 
pnmittiu tomar a palavra na primeira hora, 
podendo assim pretenrler ser ouvido pela 
maioria governamental que, Sr. Presillen· 
te, ou propositalmente, ou talvez pelo mi· 
nimo apreço em que tem os oradores ria 
opposição que se teem encarregado dos 
debates do orçamento (ru!o apoiados), ou me 
permittam V.Ex. e a Camara a sinceridade 
de dizel-o, pelo esquecimento do seu dever, 
tem deixado de assistir e de collaborar em 
um"' discussão tão importante como é esta, 
onde se abotoam os interesses mais palpitan· 
tes da Republica. 

A maioria tem constantemente abanflo
nado o recinto, lieixan'1o correr á revelia a 
discussão do orçamento, quasi que exclusi
vamente feita pelos membros da oppogição 
parlamentar, que são ouvidos apenas pelos 
membros dessa mesma opposição. 

O SR. SEABRA-Não apoiado; V. Ex. foi 
ouvido pela mflioria, inclusive a minha pes
soa, que desde já declara responder a V. Ex. 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA.- Triste deca
dencia do Poder Legislativo, que a mesma 
maioria procura tornar uma ante-cam:ira do 
Palacio Friburgo. (Apoiados e nr1o ap oiados). 

Venho reatar as considPrações que comecei 
de fazer, recm•dnndo á Camara que as dividi 
em duas partes: a primeira, relativa a ques
tões de ordem geral, sobre o orçamento, mais 
especialmente relativa á crise financeira e 
economica que assoberba a Republica. 

Comecei a ;1pontar á Gamara, segundo mi
nha obscura opinião (nrt:o apoiados), as causas 
principaes que determinnram a situação des 
astrada que vae arrastando a Republica, e as 
causas principaes que infiuiram para essa 
depreciação cambial que assombra e alarma 
o espirita publico, que, como tive occasião de 
declarar, v;i.e anniquilla.ndo lentamente a for
tuna publica, depauperando a fortuna indi
vidual, tirando recursos poderosos do erario 
publico, cuja situação delicada já está inspi· 
rando cuidados a todos os brazileiros. 

Na ordem de considerações que fiz, disse 
que podia resumir em tres grandes causas 
ou forças as ditferentes acr;ões que coopera
vam para estP mal estar. 

Em primeiro logar, !.t. política financeira 
rlos emprestimos, de que u&ou e abusou, em 

la rga escala., o irnperio e que as necessidades 
imprescindíveis provenientes de perturba· 
ções da transformação do regímen, das con· 
dições especiaes em que se achou a Rep~
blica, ainda obrigaram o.~ governos a conti
nuar na mesma rota. 

Mostrei á Gamara como de 1840 a 1850 se 
fizeram emprestirnos internos e externos, 
contrahidos pelo governo do imperio, unica 
e exclusivamente com o fim de cobrir o 
deficit orçamentario, de cobrir os desllquili· 
brios da balança dos pagamentos ; mesmo no 
período de 1840 a 1857, período de verda
deira felicidnde, porque tivemos o cambio 
acima de 27, não descenflo a menos de 25 1/2 
n~ s pAiores occas1ões, nesse mesmo período 
em que não havia desequihbrio na balança 
dos pagamentos, conforme o indica a balança 
cambial, contrahiu-se um ernprestimo de um 
milhão e tantos1erlinos. . 

De 1857 a 1865 numerosos emprestimos" se 
fizeram. Assim, vieram os emprestimos de 
1857, 1858, 1859, 1860, 1861, e dahi para cá 
todos os homens políticos do imperio reco
nheciam como dogma indiscutível que de 
tres em tres annos era necessario um em
prestirno, para cobrir o deficit orçamente.rio 
e restabelecer o equilíbrio. 

Ora, esta politica devia naturalmente con
duzir-nos á situação em que nos ache.mos. 

Emprestimos que eram contrahidos, não 
com o intuito de fomentar o desenvolvimento 
da nossa µroducção, não com o intuito de 
fecundar a nossa l 1voura, não com o intuito 
de an imar as forças vivas da nação, de modo 
a produzir um accrescimo da producção, mas 
com o intuito unico e exclusivo de pagar as 
responsabilidarles de emprestimos anteriores, 
emprestimos em que o juro sabia para o ex
terior e, m:i.is, ainda o proprio capital não fi
cava no paiz, porque esse capital era empre
gado para pagar responsabilidades anterio· 
res, esses ernprestimos haviam de influir 
forçosamente sobl'8 o futuro. 

Ora, quando se attende no perigo que ha. 
em estar endividando uma nação, em estar 
contrahindo em prestirnos, que, afinal de con
tas, são onus sobre o futuro, se vê bem quanta 
responsabilidane tem o regímen pa~sado na. 
situação especial que estamos atravessando, 
legando á Republica difficulr1ades que fallarn 
bem alto e que estão bem patentes. 

Segunda causa persistente e continua, e, na 
minha opmião, uma das mais poderosas que 
influem na actual depressão cambial, é o 
abuso de emissões. 

A natureza do papel inconversível, a 
moeda fiduciaria, que herdámos do imperio, 
mas que se avolumou espantosamente du

Poderia ainda, Sr . Presidente, citar urna 
opinião que no mundo economico tem 
grande valor, a opinião de Arnauné, secre-
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· fario ua-::rornmis~o monetaria da. Europ:~; e dos de pP.-riorlos de calma.. E eu mesmo quo 
um dos homea~ que roais teern esr.udarlo .. st~ t..1ut.Q.!l vezes tenho ouvido como encomio li. 
a.•sumpt•;, e que r.onfirml\ d"' moilo pratico e minh~ gestào. no departamento da. Fazendo., 
cl•\ro 11ue o p:~J>PI moeda. in1"0nvet"tivel .iu~ta.- o te1· tiilo semµ'l'e o <:ambio entre 13 e 15, 
mente p.>los :i.bu:;os a qU.<l ,;e pt'e;.i:• . .iustn- n:io o tive !:itnii.o pnr t>ste fiicta: porque eu 
m"atE> oorque te-11 ern si r.entnçii ( »s i-mi~··i<.,. p··esirl ia. e~e dPpa.rtamPnto em um dos p;>rio
cootiouas; juiua.m .. ut<> por •Ue mio tem a eh\"" •lo-< ll'l ci•lrmi. . de lrun~ção, auxiliado a.ind!L 
ticirln.dP pur>i retrn.llir.,... ou esten 'er-se 1•on. p.~lf!ros· · mPnte nessa OC1:asião pel& ra.rta. co
fi•rme a..- n<!Cel'si·larle~ <l ·!t vermut:is ª"com~ lhei ·a que então houve do nO!'sO priacipal 
merdo. qu~r intern ... quer tx.terno. O pupel product.0-0 café. Mas o meu SUcces!Or nü.o 
inOt'ffa. n~ diz dlé, é a ral!a 1DtJeda J1-s i:o· tt>\"e 11 lllC$mo. relicirl.de: o, apezar de ter eo
vernn.c m•>ll!!l'"ot: cunt~• ma1:< de 5.000.000 sterlioos oo er:i.-

0 b1tller..• incon,,·4'n.i\"el ó i:emlmente d1.. rio publico. provN,len~s de l~tros e om· 
pl't-ci 1dn. ~ie ·lein lic S&r o tnulo de um:i ~timOlJ coo~hidol. viu o =mblo descer 
dh ido. exhdv.-1 e l'OMhZ:l\•el a toei•' m m•·ntn. coo~t.'Ultcmeot11. pnrque era ~1so etrt.'CtU4r 
Elle repre<(lot.I. um tilulu <le <Uv1d11. de um llquilt.11.,~, e eail!ll.i llqut"açuea traziam como 
dcv0o1or ernbarnçaito: "4!ll v:i1.1rdep.-a•l•· ns.-nn •!OO~u.?nci;i" deprocl:i.ciio do papel e Dllllor 
unicsmente •la op1aliio qu,. trm o publico 11~ rlep,.essrln sobM a bal:mç:i d()j cambios. :'llals 
rec:ut\'118 l~n~ dn Jllli~. d~ capaclcln-l•• m.'\inr l11.rwle. dell-81' o ~rlodo de calm&. jUtltAmeota 
ou moaor ·<lo Governo que o tem sob ~UI\ 011 ~poca em que pl't!llidill o departamento da 
iru:1rdl\. O b1Jl.et • do curso r11rcado sol?'n- Faz. n•t:J. o illust~ rop•·esentanta do Rio 
dostfo' logo um:. de11reclJM.io. a q•1f0 vom itJnn· G"'n.ie do Sul que oocupou a tribuna. pe. 
tar·Slt nma outra rausa que ~i.·rnn. ns 111111~ rlooo de c11lma.11rotl·flldo ainda. porHte ~ 
-a taotnç;io de no"&" erniSlll)i.S. A i<Ul)l'r· notavl'l-a. rc\'olta dl'terminou dimlnurçl\o 
s.hund&nci& rlo. circula.çüo inconverti vel p~ • gt11ncte n:1. importnçlio. o quci não é des-~be· 
1lut f&t:i.lmeate uma. d1m•nuição .1.., ~u ''Hloor c1dc: do. p:i.iz. porque o ruo de Janeiro esteve, 
Quan.do nxr~te t"m um p:uze..~ • .(?Cle~ metal\kn.~. •turante muitos mez...s.pr\vado · e uma Impor· 
o equillbrio se l'••stn!Jl..IE>ce autnmatica.m~uto tlt~o l'l"gula.r,e é este porto o principal porto 
pela.exportacão dosenpitn.rs-.om ~ bilbP.teS tia Republica. · 
convertiv..,is,do mesmo mQ/lo porquf' estet1 são rante o pPriodo do Governo Provisorlo. De!• · , 
facilment.e. ct>nve-rti'l'eis "m m~.Com a c1r· sa.s emiS$ôes sem base que se fizeram a. torto 

1 

culaçào inconvertivel. o equilibrio :<e nsta.b"- e 3. direito, nes~a orgia de dinheiro barato & 
leCr' pela depreci11Qào d:~ ruoodu.. po11< não ha d.- bancos que ao iniciarem as suas open.çõea 
numerario par~L e:qJOrtar. A depreciação dn jã. est:1vum fa.llici<'s, t.em. Sr. Presidente, loi;ar 
pa.pel expelle des·•e lo::o a. bo:i. moeda e então pl'l'eminente entre as CllllSaS que crearam 
se ma.nifesta10 as coosequencias mais i;r.1.ves t-Sta. situação. 
do cur.>o forçado. Ainda. é de hontem a. hi~ria. dos bancos 

Abi vem a alta õos precos, os preços t>l"'Va· f'm1ssorrs. Está. na con.~ciencia do paix que 
dos exig11m meios de cir.,11laçã.1 mais nnrne- muitos dei:ses bancos se constituira ""l em es
ros~-m"i~ emissões, e a. ci.da emi,:sã.o .. p&: tado .te fallencia, •leS(le o primeiro d1 '·em que 
um perí11do de ccrt:~ activrrlatle, noYa. Jepre- abrimm ~ ~uas portas para. t'tinccio11ar; está 
ciaÇ<.Lo e assim até a ruina.. Esta dt!precia<;ão, na consciencia. ~ubilt'3. que muitos desi es 
diz aiad.a .Arnauné, r:ã.o :se opera continua- b~nco~ comprarà.rn a ~uena. parte dos las
•UP.nte. opera·se por i;altos, com ~oltas a. uma tros que ilepo3ir,aram para. suas emis;;ões com 
alta ficticia. Em cerLO; momentos, o a.gio do e:s.•as mP.-mas emissões. O result,.do foi o 
ou1•0 que ct>rrespoa.1e á deorêeiaç:io do pap~l. a.ppareoimentO de innumffi'a.S emprez:is fan· 
a.t.tinge ta.:r.11s exce:;siva;;; espec1al·nente nos tast1ce.s que trouxeram uma superactividade 
periuilos · de liquirlaçã.o. em que é preciso, a enorme Da. vida. economica do nosso pa.1:z:, e 
to·•o custo. ouro. Depois. vem a. calm". as li- que trouxeram. como result•ido; u ma ímpor
quidações diminuem. o preço do papel · ~e .taçào ex.:es$i.va, acarr·ebndo r esponsabilioia. 
·eleva oot:~vt!~me-nte , e dahi "'illu:sií.o. . de~ enormes p ... i-a o presente, rleixa.ndo essas 

Da mesma opiniáo. Sr. Presidente. é Gos- tiquicla~·ões que ha. dous annos abí est.ão pe. 
cben. é Leoa. Sa.y. é Laveleye • . ecq omisr.:•s san1lo, .ameaçanr!o de sub.,erter o credito pu
tudvs do maior ·saber e da mais accentua.da blico e dellhonra.r a. pa.tria., que atê hoje tem 

. co1opetencia. sal· 'a~o com pontualidade os seus com· 
E' exactamente isto o que se tem dado em promissos • . 

nosso pai:z:~ ·As emissões constantes e coo.ti- · .. :Kão preciso, Sr. Presidente. ka.zer novos 
nuas, teitas pefos nossos Governos ou por e!les argumentos à apreciação da. Camara., a.lém do 
_a.utoriz .das aos bancos emissores, teem .trai- qu~.já. .dtsse na.sessã.o.anterior,quando procu• .. 
zido o. depressão do. 00.btilQil. ca.mbfal. por·-s.nl· rei demonstrar como _o papelmciedas~-presta _a . 
to.s bruscos, .acan-eta.ndo · períodos de crise, exceS$0S que infiuem poderosamente sobre a 
!l!>mo ;l.(Juelle_que estã:mos atra.vess&ndo,segui· balança cambial; .como o papal_ moeda. in; 
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convertível que ahi existe, excessivo, Sllm 
lastro, tem uma acção posi ti va,certa e segura 
sobre a taxa cambial. 

Poderia ainda, Sr. Presinente, adduzir 
novos argumentos, e entre estes poderia citar 
o que se passou na Inglaterra no periodo de 
1800 a 1810, periodo de curso forçado, em que 
os bilhetes do Banco de lnglater·ra foram 
emittidos além das necessidades que as per
mutas no mercado inglez exigiam. 

Immediatamente após o exc•'S~o. sentiu-se 
a repercu-são sobre a taxa cambial e o cam
bio se manif.,stou desf •voravel à praça da 
Inglaterra e ao mercado inglez. Nomearam-se 
commissõe~, e entre estas foi uomeada uma 
commis,ão imp11rtante, por parte do parla 
mento, para estudar a crise, para ver a razão 
por que o;; cambios eram desfavuraveis. 

Là, ne,sa occasião, como mais tarde nos 
Estados Unid~s, como ainda no tempo pre
sente entre nos, duas correntes de opiniões 
se formaram, que se foram successivamente 
avolumando. A corrente dos inflacio• istas , 
daquel les que entendiam que o papel-moe•la 
nada tmha que ver com a taxa cambial, e a 
corrente daquelles que entendiam o· contra
rio, ist.o é, que o mal estava justamente na 
natureza do papel fü!uciar10 inconvertivel, 
quer papel do E;;tado, quer dos bancos, que 
o mal estava no curso força.no, no exces8o 
de bilhe· es em circulação, de modo que era 
preciso voltar atraz e seguir caminho di
verso. 

A commissão do parlamento, depois ele 
acurado estu ·lo, decirl 1u-se por esta ultima 
opinião, e levou ao seio da Camara dos Com· 
muns, em relatorio, que é ur11 monum .. nto 
de sciencia, esplanada profundamente bem 
esta questão. 

A Gamara, porém, sob a pre~sã.o dos inte
ressados, sob a pressão dos directores dos 
bancus e de quasi todo o commerciu, opinou 
em S••ntido contrario, entPndeu que o relato
rio e as conclusões não eram a expressão da 
verda-ie e que o papt-l-moe.ia e os bilhetes do 
banco inconvertiveis em nada affectavam a 
balança r1os cambios. 

O resultado é que os males continuaram ; e 
só mais tarde, Sr. Presidente, quando Robert 
Peel veiu ao parlamento obrigando os seus 
arrigos e o seu partido a acceitarem as con
clusões deste memora vel relat orio, esta bele
cendo-se então a lei que man<'lava fazer a 
retirada do papel-moeda, preparando a abo
lição do curso forçado, começou de melhorar 
a ::iituação cambial, e os cambios voltaram a 
ser favoraveis á Ir,glaterra. 

Robert Peel pas~ou à immortalidade da 
historia justamente por esse seu acto, que 
salvou o t-eu paiz ria ruína. 

Bem sei, Sr. Presidente, que pensam al
guns, ahàs com autoridade do saber, que são 

indiíferentes sobre a balança do cambio o papel 
m.ieda ineonvertivel e as emissões que delle 
se fazem. 

De.soe o memoravel discurso pronunciado 
no Senado, em ,1u s longas se~SÕ<'S, pelo illus
tradu Senador pela Hahia, Dr. Ruy Barbosa, 
ju,tifl,·ando o plano tinauceiro qu" havia feito, 
teem sido constantemente reproduzido, nesta 
Gamara. como na outra, por aquelles que são 
partidarios do inflacionismo, os mesmol:l ar
gumemos. 

O pl'ocesso de que se lança mão é este:
pro ·ma se estudar as épocas em que foram 
füitas as varias em1ssõe~. Vê-se aissim que no 
período A, a embsão tal cninc11Uu com a alta 
do cambio .no periodoB,aemissão tal coincidiu 
amda com a alta d.o cambio; nu periodo C, a 
ernis~ão tal foi acompanhada de pequena 
baixa do cambio; no periorio D a emissão tal 
não produziu nem a alta nem a baixa do 
cambio . 

E dahi conclue-se (o orador com ironia) com 
bastante log1c11 que as Pmis~ões ora foram i'ie
guidas de alta do cambio, ora de baixa e, 
port .. nto, que as emissões são indifferen
tt-s. 

Nisto cifram-se, Sr. Presiden e, as estatis
twas de que enchem a bncca us inflacionistas, 
ni~to cifra-se o a1·gumento de que se servem. 
Lede-os ou ouvi-os; é semµre o mesmo, é 
sempre e~te o methodo de argum,..ntar. 

Sr. P resirlente, não co1•heço em observação 
nada de mais falho, de mais falso; não co
nheço denucção ou illação tirada com menos 
logica, e nada de mais empírico que este 
modo de arg-umPntar. 

Elle me recorda um símile, o símile do in
divirluo que entendesse provar a falsidade da 
lei ria gravidade. pelo simples facto de que 
as nuven~ sobem e se elevam no a•·, ou ainda 
d.e que os balões sobem e se elevam na 
a tmosphera. 
H~ corpos que caem, ha corpos que se ele

vam; logo é falsa a lei da gravidade em sua 
geral realização. 

Mas, Sr. Prf'sidente, si o observador tiver 
noção exact!i, do methodo que vae <ipplicar, 
si levar em contR os factores que concorrem 
todos à producção do phenomeno, si, no caso 
que dtei do balão, o ob~ervador conhecer 
o principio de Archimedes e verificar que 
por este principio os corp11S que mergu.!ham 
em um fluido perdem uma parte do seu peso, 
que é exactnmente igual ao peso do fluido 
deslocarlo, verá que os balões sobem porque 
devem subir, e sobem ·em virtude da mesma 
lei da gravidade. 

De morlo que a ascensão do balão é ainda. 
a affirmacão mais forte, mais scientifica de 
que a lei da gravidarle é uma real dade. 

.\ mesma cousa se dà em relação às emis
.sões. Si aquelles que .fazem observações sobre 
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a producção de phenomenos tiío complexo&, 
coroo estPs, de ordem ecoriomica, em relação 
á influencia que exercem sobre as transac
ções curomerciaes, sobre a lei dos préços, 
sobre a baJa11.,:a dos cambios, emissões de pa
pel inconverti vel, levarem em ccnta todos os 
factores, si estudarem em cada caso a acção 
delles e o mndo por que ahrnns podem actuar 
para contrariar a realiza<,:ão "ªlei que é, no 
caso, a depressão cambi .. l, esses compreh· n
derâo bem porque em tal e tal caso e· m as 
emissõe~ houv1• alta app"rente do cambio. E' 
assim. Sr. Presidl'nte·, que muitas dessas 
emissõ"s for"m seg-uidas de emprest imos ex 
ternus; é à.inda <tssim que realmente no pl'i
meiro momento as emü•sões. facilitando liqui
dações. diminuindo a taxa dos desc.,ntos, 
produzem uma acti vidade apparente.urnaalt.a 
cambial para depois vir a. realiilade cruel e 
fatal. 

E' preciso, pois, para tirar illação certa e 
segura, levar em conta to 'os o:> tactore;;: que 
são un:; perfeitamente visiveii; determina veis. 
e outros absolutamente invisi veis, de ordem 
a bsolu1amente desconhecida, nessa comple
xidade enorme que os phenomenos econ .. mi
cos, como os de ordem social, teem. impos
si veis de serem exactamenr.e corrhecidos pelo 
menos no estado presente rla sciencia . 

E' pr.,ciso estudar toda a serie de factores 
que influem ; é preciso.pois, ver qua1·s foram 
os factores que durante o período da emissão 
perturbaram a intensidade da leis economica.s 
.tão seguras, como são as leis physicas; quais 
os factores que evitaram que realmente se 
désse a depressão cambial. 

Eis o qu~ atfirmo, e é porisso que não teem 
o mínimo valor os urgumeutos e os algaris
mos com que pretendem nos confundir os 
inflacionistas. 

Além de que todos que estu rlam assumptos 
economicos sabem perteitam .. n te que, sobre 
factos des1a ordem, a acção da~ causas não se 
faz sentir immediatamente, a repercus~ão 
se faz sentir com o tempo. 

O tempo é um factor importante nos 
assnmptos economicos. _ 

Todo;; os a.utores que teem estudado as 
emissões, teem realmente visto que a pri
meira vista ellas produzem uma certa act1vi
daile, trazem um certo bem estar, produzem 
nas praças on"e são lançadas dmheiro barato, 
permittem, por conseguinte, a facilidade de 
certas e determinadas liq uirlações, e activam 
outras operações, de modo que parece q ne 
realmente pr·oduzem um certo bem. Mas, 
d~pois veem as reacções; depob é que é pre-
ciso estur.ar e ver o que se passa. · 

E' justamente porque os males só appa 
rec~m muito tempo depois que em geral 
se illude completamente o espírito publico, e 
mesmo illude-se o espirito dos que os estudam 

Camara V, IY 

superficialmente, parecendo que o papel 
moerla incunvt"rtivel não tem sobre a balança 
do cambio a menor influencfa., e mesmo tem 
mtlu1·ncia benefica. Tratando desta questão, 
Sr. Presidt•nte, devo dizer á Camara que 
aproveito justamente o ensejo, abrindo um 
inci<lente, para dizer os pontos de d1ssenti
mei:Jto que tenbo com alguns dos notaveis 
oradores que teem tratado do assumpto. 

Em relação ao meu illustre collega, repre
sentante da maioria governamental, o nubre 
Deputa 10 por Serg-ipe, o meu dissentimento 
é profundo, é completo, não só no modo por 
que::>. e:x. àprec1a as causas que tanto estão 
determinando a situação que nos afflige, 
como amda na essencia mesmo daquillo que 
S. Ex. chamou crise financeira; o nobre 
Deputado por Sergipe procurou demonstrar 
que não se tratava de um<L crise economic'.l-; 
na opinião de S. Ex . ha apenas uma crise 
financei1•a. 

Não ha no que se passa no paiz, para 
S. Ex., um factor só de ordem economica. 
A sub8tituição do braço escravo pelo salario 
italiano, a corr• nte de cap1taes para a la
voura ~o café, com o abandono de todas as 
outras culturas, a baixa em ouro do valor de 
nosso café, no exterior, não são factores 
economicos para S. Ex. Mas, para mostrar 
ao nobre Deputado quanto S. Ex. está divor
ciado da verdade. quanto S. Ex. está separado 
dos bons princípios, basta a priori dizer que 
não se póde acreditar, (não ha principio 
scientifico nenhum, que autorize a pensar 
11e outro modo), que uma crise finan neira 
que tem assoberbado a Republica, quasi 
desde o seu inicio, não tenha influído pode
rosamente sobre a situação economica do paiz; 
que uma crise financeira que affecta a 
moeda, que diz respeito ao modo exactamente 
por que se fazem todas as transac•;ões, quer 
no interior, quer no exterior, que trouxe a 
depreciação dH moeda, a alta nos salarios, o 
aban.Jono da cultura do~ cereaes, a J'etracção 
do numerario. a falta rle recursos á lavoura, 
não tenha affectado u producção. 

Não é acreditavel, com effeito, semelhante 
facto. 

A priori se póde dizer, sem mais outro ar
gumento, sem mais out1·a ponderação, que o 
nobre Deputado por Sergipe, absolutamente 
não tem r:;zão. 

A crise é financeira, mas ella é tambem -
pela insistencia justamente da crise financeira 
- de ordem economica, poderosamente de 
o dem economica. como o attesta o morlo por 
que está de~valorizado o nosso principal pro· 
dueto de expol'tação, como o attestarn as diffl
culdades excepcionaes, em que se acham 
t.odo~ aquelles que se entregttm á principal 
lavoura, a Javuura tio café, como o attesta a 
falta de credito para hypothecas ruraes. 

2)l 
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- Na minha opiiVã:o;, não tem. pois; razão o 
nobre Depuudo por Sergipe. 

Tenho. em relncão ao nobre Deputado 
pela Ca.pita.l Flldeml, cujo nome peço !icem,oa 
pa.ra. declinar, o Sr. Alcindo Guan.,b .m, 
ta.mbem !lm ponto de disse:1 ti mr.u to prorunilo. 
pon"to umco <itn que •!SCOu em deso.ccordo com 
o nota.vcl diSCUl'SO que s EX- 'Pt'Onu11ciou. 

Refiro.me .ô. opinião do lll)br1i Deputido 
pc1il. 1:.'l.pital Federal. D& p.o.rte rcfer~nr-0 a~ 
emi~ dQ po.pel-m"'l!da e n. intlu>\ncin. que 
exercem sobr ... a bll.lu.nç•1 •1&,; ca.robiO:!. 

O nobro DepuU!.tlo pelo =-ln.nLului.o. sh:na.. 
tarlo. DIL qua.lidn.de oe mombro, quo Ó, tL'l 
Commi.&~ rle O~nont.o. olo p~ ''ª" 
or•tt1s:u:o. preteri teu cuxcri,.'11.r cintl't! o di!l
curso que o nobre Deput1ulo p.-Ja. Capit.'1.l r-·f'
doral pr..nunclou, nesta ~ ., outl'I> pro 
nuocladu au~riormen~. ha. dollS aDn?S. si 
nlio mo eng:uio. pontos do contr:1.chcl.'iio e1n 
reJaçiio ao modo de J1CDS3r ilc :>. Ex. sob('(' 
uemia..ao.. 

InCellzmeute,o nobre Deputado eet:i. Ol.pit:i.1 
Federa.1 nil.o está "m contradi~: ao c·•n 
tra.rlo, S. Ex. 1nante\•e cober;otomc1uo " 
seu modo de pons:i.r. Ante:! S. Ex.. estiv<'SSe 
em cont.mdlcçio, porquo cu mio ter.a 
occasüto. D.este momec.to. de dl1~r que e jus· 
tamente emi o untco poot.o de d1v11rgeoc1a. 
que tenllo com o modo pelo qual S. Ex. pro
curou enea.mr a crise tlnaneeira.. pois tenho 
gra.n<te receios em achar-me em de.~rdo 
com espírito tão. lucirto e tão competeow. 

O nobre Deputado pela Capital Federo.! não 
accei ta. a influencia dllS emissões sobre o~ 
cambios. 

Mas qne S. Ex. não tem absoluta.mente 
razão em sua opinião, independente da::
eonsidera~squej;i. tive occasliiode firrmulai
provando qual a. influencia que as emissõe~ 
teem sobre 3. balanç:i. no camb'.o, basta ver 
a. fal_ha do racíooinio oa.s deduc~õ"s logicas 
que tll'Ou em pouto aliâs impo't'ta.missímo do 
seu discurso. 

S. Ex., que tem um espirito tão claro, que 
expoz com tanta. precisão o seu modo de ver 
sobre o assumpto em debate. teve, entl'etanto. 
pa.!'3. t~dos aquelles, que tive1:am ..> prazer 
de ouvil-o, um ponto.falho, e foi na. occa.siã.o 
em que $'. Ex. procurou explicar o modo 
por que se salda. va o deseq nilibrio da b11.lanç.. 
dos pagamentos; desequilibrio que é para 
S. Ex. a causa. da depressão cambial. sem 

. , que ~ra. ISSO concorra. em nada o papel d~
prec1ado. 

S. Ex. enxergou pois o mal desta. situa
ção nri desequilibro da balança dos valores 
que exportamos. e 'dos valores que importa
mos,-no desequilibro da balança. cambial, nu 

, - taxa. excessivamente depressiva rlo ca.mblo e, 
' procurando explicar õ modo por que se devia 

fazer desay:p~receresse de~equihbro, nos disse, 

s:tlriam-~e os cnmpromíssos intCl'nacionaes por 
meio oa. lett»a. de ca.mb10.Nos P",1:i:es que t~em 
oui·o. qus.udo esc8.:iseiam as !ettras de cambio 
ra.z-se o equilibt•10 pela remes>Q do ouro. 

Mas qun.ndo r1&o lla our•o como fazei-o 1 
Nos r!l~~ S. Ex. A e B te1>m lettra.s de 

~mbio; O. O. E e F pre.:1sa.m de letiras 
p:i.Mn. p11.;.."3.m~ntoR: '' como :i. prooo.ra. ne~te 
e.:®. é in·dor do que a. ud"Jrt.11., mi.o ha 1.uro 
Pl\l'll. 1"1111etter p.~ra. o ostr:.~rureiro. n. conse-
1 ueocia O'ltura.I é que A e 8, uni~ po!'ta• 

or--s cie let~r:r..~ •le <a1nbu), im õem u. t1eu ta.
lante. a. seu CAprlcbo o preço riellll:l, Isto ó fu.. 
zem 11. tn.xn. cmnbhtl, f!Wlm :;1. dt1&1re5!>Ün. 11. 
•Ull vouta. •e. 

~tas. Sr. Presldento, si ,te 8 - :1. St'U ta.· 
bi.n~ - l'azem a olepre.s-lio c:\1nhl11.I. e cerro 
qu • ~~ d~p~ n •o é sJ 4 resulta.o ia do 
•lc'$'QU11lbrio. elln. ó :i.n~ dt:J tudu o resut-
1.a.rlo da. ..aP'°'?Ul~'iõ. 

Ouvo 1mr6111 ootu ~ nobro Deputado que 
~1 ,1 ., IJ pela procul'3. l'orte d , lcnnl8 que 
biO de l\el' rol'ÇO$lmant.e coro.pr:id11.11. Pois mi.o 
h& 011tN meio. niio ha. outro recu~•. e as 
liquidn~ são ta11ies, si :!. e B elevam o 
prPÇn das lettras-isio é, lllzem bah:&r a to.Xa 
ca.mbi:il-n .. m por llll!O corn essa elev~o do 
preço ti:i.s lett~ o d~uilib:rio da. b •lança 
1!es:1ppa.re -e ; n.o contrario: esse dese<tuilibrio 
preexiste a. elevaçii.o do preço das lettra.s, 
.-s~-. de.~u11ibr10 é dado pela. depressão mm· 
mal. embara a. especulação pOS$& exaggera.r 
essa dAprS-'SÜO. 

Qu"ro dizer: que a. elevação de valor das 
Jettra.s não é o meio de ,,a.lda.r o desequi 1 ib.rio 
na. balança. dos pagitm1>ntos; ao contnirio: é 
e:ise rle~equilihrio que causa a elevação dos 
preços das lettras de carnbto, e oequ1librio na. 
b:tlança. dos pegn.ment .. s, q11ando não ha ouro. 
fll.Z-~El pois pnr outro 11rocesso ; elle fi!.7;·Se 
à custa da. deptPciação do papel; elle fü.z-se 
a. custa. no cr·edito; 1>l 1e füz-~e com º' saques 
a. desco b~rto, com os effei tc;s em branco, com. 
o~ saques sobrP. o fur.uro. 

O erro, :i. fallla na at'gum~nr.ação do nobre 
Deput:i.do pela •'s.pita! F~·leral provém jus· 
u1.menU'! de S- Ex. não querer enxel'gn.r que 
'i causa principal. pOderosa. que está infiu
intl.o ~obre a balança do c·1mbio é a oalul"eza 
rlo papel ft iuciat•io que temos, ,que não ins
J)i!'a contia.nça, q'le é e:rnessivo. que agiu 
sobre os preQ!1~ e!ev,.ndo-os e com a eleva
çã.o dris preço~ a elevaçã.o dos sala.rios, o des
equil1 brio mais acentuado entre as rlespez:i.s 
e a receita, enft 11 o.; males l'.J. ue aos estão 
arruinando. · 

0 Sa. SEABRA dá Um aparte. 

. o SR. SER.ZEDELLO CoaR.&A-EU vim lá; 
V. E~-, vera qúe tenho distincções, tenbO 
dklcriminaçõe~ a. fazer. 
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· o mE"smo ponto mil a.trasta ·do nobre Dep11- grandes males que nos af!ligem. Vejo que o 
tado pelô Rio Granrle do Sul. Governo do meu paiz. não trata· de a.provei·· 

s. Ex., que fez um di~curso. conforme de- r.ar o tempo. K.ecordo-me do. observa~o de 
cla.rou. p!'esirlido pelo bnm senso; que real· noto.vel publicista. quando, referindo·se ao 

. mente discu~iu a. golpe$ de b<>m :ien~o o or- go.,erno da Russin em situM;ão iclon.tica., íez 
çaml'lnto da de<>opezn..me pcrm!tta (S. Ex. sabe ~ntlr que o tempo era tudo, que em relaç;io 
qu:i.nto o aprecio e e.timo). oonftou nn ultima nos humanos .; o maior de seus arlversa.rios. 
p.'\rte do seu discurso demasindnmento no As hor11s. os dins e os u.nnos P3JIS8.lll, e 
~~u bom senso, e na mlnbu. opiniiio i>e rles- tu•lo nos o.rrastri. ao u.noiquilamento,il. morte ! ! 
viou da boo. doutrina. · E com os homens. todas as cousas buma.oas, 

O nobre Deputado o J:iqoollos quo acredi· tudo o que vivo. tudo que som-e, tudo que 
tam quo o J>llpel·moe-la olio tem n. menor exi~te 80trre a sua acçio. 
iolluenci& Fobro n bal~ do cambil>; tnlL", coinall!ICO. tud<i que é animado e nii.o anl
p:i~ ~ver :i. f:l.lh:i. ilo. lll'lfUmen~-üo do no- m:\do Klll'C'C! :~acção 11~ gnnde rovoluclo
hre Deputado, ba.<itA ob:fel""r.U' a. !l·•rlo de n1trio; u arvoros ~. os monumei:itos 11& 
r:ii:iocin1~ que s. E:i:. fez:. quando deixou decompl.°iem ecn pó; os lmperioso:i.s roJ>llblim.4; 
o terreno du tbeori:lll, •blil dontriuu. pro- iic 11nmquilam. e o proprio homem. olb.sodo 
cu'l'Ou applic:1r 0t1 'ProctmOS e . melOll J>l'!IOI com trl~w~ p1.ra 48 11&Çl.'8 qun desappareoe· 
qu.'\C:I dovl::uDOit melboral" a situação act.u&l. r:un, vê que doti.ixo d~ montúo do escom
pelos quacs devhunos «1111bll.t.er este ma. bm tem escrípto o >eU destino. 
Ol>t&l'. .. Oit h 1 a saocesllid&de q uo ba pua Wdos oa 
. . Podlroi liceoç:i. o.o nobre Deputo.do ~ homen11, e eepocialmeote pnra. os governos, 
reproduz:ir o .seu peminmeoto. de al'rovel~rem o tempo. do não perderem. 
· S. Ex. nos disso quo um dOll mP.ios. um dos um 1nst11.nc.e; · 

procell$()S que S. Ex. poria em cxecut;iio, pal'll No emb.nto vejo quo lníelizmonte o tempo 
:ittende1• o. esta situa~io, ora. um lllrgo om· pa.ssa. os aonos vio decorrendo e nós cont.!· 
pl'OStimo externo e S. Er. nos ft;zurou. não nuamos ~discutir. sempro :i. discutir & causa. 
ui:n miaistro inca.paz. inepto. que não sou· da crise economica. d11 crise ftnn.nceira, e 
bes..--e toçar no ~lado do cambio. mos um ali providencias não se fazem sentir e os 
ministro oompetente que tives...:e. por assim rn11.l~ vão produzindo todos os e!Teitos. vão 
dizei', aa rede~s n;is rniios e dirigisse o. :si anniquila.ndo a. fortuna. public:i, compromet
tuaç-.i.o. tendo os destinos da. Republica, perturb:uldo a. 

Por meio dl'.ste emprestimo, iria successi· paz e traoquillidade rle todos os lares •. 
v:unente ~se ministro melhorando a :>i tuação. Sr. Pre:>idente, expostas :i.s duas cau~ 
eleva.nõo a taxa. cambial; e. como acudi!'Se principaes. devo dizer ainda.alguma. cousa. a. 
immedia.t11me11te aos espír itos de to<los que <.::i.mara a respeito do. terceira causa. 
OUYiam a $.Ex. a obser~·ação. qu1t nos sorrio A terceira causa que, na minha opinião, 
expoota.neamente nosla.bios, de que esse pro· ioflue poderosa.mente para e;,-ta situação. &.g• 
cesso era. profundamente artificial, o nobre :rr:i.va-n. a torna mais seria, ma.is anarchic:i., 
Deputado respCJadeu logCJ, dizendo : a j.lro- mais perturbadora., é a especulação, ê o jogo 
porção que eu f~se ele\'3.!ldo o cambio. eu que ~ faz ~obre o cambio, especulação Ca
iria. 1•etirnnrio d a. circulação o papel-moeda., menta.da. pelas ditrerentes agitações políticas 
iri" e!Tec~uando o resg-<.Lte. que tem tido o nosso pm. 
M~s. si este papel é iuoffensi-vo, s i niio tem Para. demonstr:i.r o meu modo de ver a 

nada que ver com as balanças do~ cambioP, este 1·a~peito. devo dizer que no commercio 
si · é irlocuo, na opinião de muitos. si circula internacional é cousa sa.hida que se fazem os 
expo_nta.nen.mente, si facilita todas a.s trans- paga.meatos dos valores de importação pelos 
acções, porque; a proporção qul'l o ou1·0 valores correspondentes da. exportacii.o. · · 
entrar, res.z-.i.tar o papel-moeda. 7 ah! E' que . Oa hi ·um facto it1diocutivel:-'- a tenrlencia 
o nCJbre Deputado conilece a le~ ele Gi·esllam. que ba. para a lei do equilíbrio, que se ma· 

O nobre Deputado conhece e sabe que a nifesta na CJrdem economica. na balança. dos 
boa. moeda. e expellida pela m a e pa.ra não pagamentos como se manifesta. na. ornem 
ver o ouro escoar se. o nobre Deputado pro- ·pbysic"I., lei. que se verifica · com. a mesma. 
~u.ra retirar CJ papel.que sõ é ret irado .porque exactidão em um caso e em outro, embora 
e a fon~e dos males e si ficar na circula~ão possa ser r etardada por causas especia.es . 
reproduzi:râ. novos males. . . Si suppuzermos um va.so composto de dous 

Sr. Pr~si•lente,estou discutindo . córn certo· ra.mos do mesmo dia.metrCJ, existindo em um 
calor. mas ~evo confessar a V. Ex. quê sinto delles a. certa distancia., uma certa fCJrca que 
p1•of1!ndo desanimo deatr·o de _minha alma. 

1 

impossibilite ahi a ascensão de liquid?• es
. VeJo que. o tempo yae p:i.ssan·to; vae.- se es- tando o outi·o ralIW completamente privado 

coando. e · que ao em tanto o Governo :do meu de qualq ue1· obstaculo; derl'amaodo · · a 
pa._iz não cogita. · dos . meios para. _ mÍ:Ilora.r os 1 agua., nós veremos . que· ha de .· !la ver um 
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momento rm que o desequilibrio começa de 
s~ dar, a agua, sobe no ramo sobre o qual 
nao ha absolutamente obstaculo. Mas si p,:.r
sistentementecontinuarmos a denamar ag-ua, 
o des~quil1 brio a ttingirá o fJOnto maximo e 
e?tão 9ualquer gotta mais fará romper a re
s1~t~nc1a de modo que depois dA o~cillaçôe~ 
mais ou menus J;o!'tes o equilibrio manifes
ta-se. 

O mesmo. facto se dá no balanço dos pag-a
mento~. St os valores de importação são 
pagos com os valores da exporkção, ecaus«s 
pertui•badoras vem prejudicar a exportaçiio 
diminuindo-a, ou o que é o mesmo augmenta; 
a importaçã.o; o de~equilibrio se· da, dese
quilibrio que se manifesta immediatamente 
na balança do cambio. 

Mas c11mo a lei de equilibrio economico é 
tão verdadeira como a lei physica, a verdade 
é que o equilíbrio se restabelece, pela dimi
nuie~o d~ importação si o augmento da pro
ducçao, si o augmento rle exportação não póde 
ter Jogar. Mas si o desequilibrio vae, porém, 
crescendo, mantendo-se á custa do credito. á 
custa da depreciação da moeda. mantendo-se 
uma importação para a qual não ha meios 
de pagamento então sobrevem a debâcle 
a desordem. as fallencias, males enormes' 
perdas incalculaveis e só á. custa dellas se re'. 
sta belece o equilibrio. 

Mas si é exacto que os valores da impor
tação são pagos com os valores da expor
tação, como se füzem estes pagamentos ~ 
Qual é o agente especial encarregado fip 
saldar essas responsabilidades e compromissos i 

O agente é, como todns sabem, a lettra d~ 
camb10. A lettra de cambio é a.ordem c1ada 
a um certo individuo de pagar uma quantia 
determinada em dia determinado ao cle-
tentor da lettra. ' 

Si 1.1ª lett~a de cambio o pag · mento deve 
ser feito a vista, ~lla se confunde com o que 
se chama cheque. 

A di:fferença unica é que o cheque em· 
geral, é quasi sempre sacado contra ban
queiros que merecem mais credito do que 
negociantes isolado~. 

Dabi a diversidade de lettras de cambio, 
lettras de primeira ordem, quando são de 
banqueiro a banqueiro, cujo credito não so:ffre 
contestação. lettras de cambio de segunda or
dem, conforme o gráo de credito dos banquei· 
ros ou negociantes. 

Mas si o pagamento da lettra de cambio e 
esta é quasi a situação nor·mal rlo commercio 
não é feito á vista, existe um certo inter'. 
vallo entre o que se chama a emissão da 
lettra e o dia do seu vencimento, não podendo 
neste intervallo ser reclamado o pagamrnto 
por quem possue a letra, n<>stas cmidi<.ões 
ella vence um certo juro, ou por outra, com
pra-se com certo e determinado desconto. 

Tona a habilidade, portanto, por parte de 
quem compra a lettra com desconto, consiste 
em calcular a taxa dos jurosnointervallo que 
existe entre a fmissão da lettra e o rlia do seu 
vencimento. afim de que neste dia o indivi
duo não tenha. perda, e si for habil pos,a ter 
um certo lucrn. Dabi o valor de cotação 
maior ou menor que ellas possuem. 

Mas, Sr. Presidente, como se faz o commer
cio das let.tras de caro bio ? Precizarnos fazer 
uma d1stincção e isto é ponto capüal. 

Relações c\lmmercrnes entre paizes de cir
culação norrnal,paizes de circulação metallica, 
paizes que se acham nas condições da França 
e da lnglatena, e relac;ões entre µaizes dos 
quaes um se ache em condições mais ou me
nos perturbadas e anormaes pela emissão de 
moerla fiduciaria inconvertivel, como se dá 
com o Brazil. 

Isto é essencial, porque as liquidações não 
se ultimam pelo mesmo processo, não obede
cem á mesma lei. 

Em relação aos paizes de ci1·culação metal
lica regular, eão accordes os economistas, o 
que regula o cambio é a lei da o:fferta e da 
procura sobre as lettras de caro bio, não ha 
duvida nenhuma; é a maior ou. a menor 
abuntlancia na o:fferta e na procura das 
lettras. 

Si ha desequilíbrio na balança. destes pai
zes, si a França, por exemplo, não tem lettras 
de cambio sobre a In1<laterra pafü seus paga
mt>ntos, o que acontrce é que os bilhetes 
affluem aos guichets do banco e o ouro é ex
portado para a Inglaterra. de modo que a 
taxa i!e cambio toma o seu nível, volta ao 
equilíbrio, porque o ouro suppre adeficiencia 
da lettra de cambio ou a falta de producto de 
exportação. 

Existe o que os inglezes chamam o gold 
point; a depressão cambial tem um limite 
instranspornvel nos gastes com o seguro e a 
remessa do numeraria. 

A lettra de cambio tem em sua elevação de 
valor um limite; não ha excessos, não ha abu
sos, não ha jogo immoral, porque a remestia 
do ouro ahi esta como recurso aos que preci
za 1·em de Jettras. 

Mas si um paiz não tem ouro, si a sua cir
culação é de moe la inconvertível, não po
dendo restabelecer-se o equilibrio da balança 
dos pagamentos pela remessa de ouro, o que 
acontece? 

Vt-m a especulação, vem o jogo, vem a 
anar('hia no mercado das lettras, que sobem, 
conforme as é11ocas, a v~lores elevados, pro
duzindo-se a baixa caro b1al. 

O equilíbrio se restabelece, pois. pelo credito, 
pelc 1s 8aqnes a descoberto, pelos <ºfff'itos em 
bn:.nco, tudo isto se faz á custa da depreciação 
da moeda fiduciaria. 



SESSÃO EM 12 DE AGOSTO DE 1897 173 

E'si o equilibrio se restabelece pelo que se 
chama effdtos em branco, os ~aques a desco
berto; si estes saques a ilescoberto e effeitos 
em branco não são positivamente meio,; de 
s~ldar debitos. mas sim o de substituir um de
bito por outro, de mo''º que dá-se o facto, 
entre as nações como entre os indiv1duos, de 
se transpor na balança das transacções o ile
bito e o crerliw rle anno para anno, si fosse 

· verdade que em nosso pa.iz houvesse todos 
os annos um desPquilibrio de cerca de cento 
e tantos mil contos, não havenrlo ouro para 
o 8aldar, ha muito estariamo~ perdidos. o 
desiquilibrio em uossa b<:1lan,a, porém, indi
cando que não ha pro.-iucção sufiiciente, e 
sendo uma reafülade a lei do equ1librio, esta 
ha de mamfestar-se por uma dimrnuição da 
imp01·tação pela rlepreciação da moeda, pela 
retraeção do credito e, si providencias não 
furem toma.-las, cheiraremos ao dia do crack. 
da ruina, da debâcle, da liquidação e das 
fallencias. 

E' para evitar uma situação desta or
dem que ha os · ~overnos, que devem 
ser capttzes e previdentes, que h;i os Congres
sos que devem ver quaes são os males, e quaes 
os meios por consequencia de obstar a conti
nuação delles. 

O nosso Governo olha com os olhos do in
consciente para esta situação, e assim vae a 
Republica rumo da r1esgraça. 

Sr. P!'esidente, si é certo. pois, que a lfli 
da offerta ni'io -póde exe~·cer se normalmente 
sobre as lettras rle cambio. quando não ha 
ouro para resta1 ,elerer o equilíbrio, si é certo 
que os valores das lett• as sobem a limites 
extremos sem que haja um correcti vo, todos 
comprehendem quantu o jogo. quanto a espe
culação, em um paiz de circulação avariada. 
contribue poderosamente para aggravar a 
depressão cambial. 

Não precizava citar outro facto, que 
não o que se passa entre nós ; mas tenho 
entre mãos um livro notavel sobre o mer 
cado financeiro de 1894 e 1895, em que se 
mostra como a Russia foi victima. em um pe
riorlo rleterminado, da especulação. 

Elia exerceu-se por intermedio dos alle
m~PS que formaram syndicatos, e que. al'ro· 
veitando-se das circumstancias financeiras 
da Rus~ia, do abuso das emissões da circula
ção fidu::iaria deste paiz e ria extensão da 
fronteira prussiana, fronteira i>m que ha 
grande commer·cio. fizeram em Berlim o mo
nopolio da moeda do banco russo, e dalli 
ditavam completamente a de pressão. 

Vagons e vagons d>t estrada de ferro iam 
e vinham, transportando bilhetes do banco 
russo, e isto crcou as rnaio1 es dlfficu1du.dt18 á 
Russia., produzi udo a mais desastro.da oscil. 
h•ção na ta:xa cambial. Foi p1·r1ciso qne Wite, 
minbtro russo, tomasse providencias rigorosas, 

primeiro, creando os maiores obstaculos á sa
bida dos bilhetes do territorio russo; e se
gundo, estabelecendo na Russia syndicatos 
que, á proporção que a Allemanha fazia a 
baixa. contrariavam o jogo fazendo a alta. 

E só assim consegmu esse governo, pelos 
prejuizos que deu aos especuladores, cortar 
os males que tão bruscas o8cillações causa
vam ao governo. Só assim conseguiu o go
verno rus~o acabar o jogo que se fa:t.ia na 
tronte;ra e em Berlim sobre a propria moeda 
~o banco da Russia. A mesma cousa 
se dá com lettras de eambio em nossa praça, 
n mesma cousa se dá com o cambio, objecto 
de sordida e vasta jogatina. 

o SR. RODOLPHO ABREU-E com o café 
tambem dá-se a mesma cousa. 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA-0 nobre Depu
ta.do diz bem; e aproveito o aparte de S. Ex. 
para ter a opportunidade de dizer qual a 
minha opinião a respeito ela rlesvalorização 
do no~so principal producto de exportação. 
Penso que ella reside, não como acreditam 
alguns, no augmento crescente da produ
cção, na abundancia do café brazileiro nos 
mercados consumidores. 

Sinto, .--r. Presidente, não ter em mãos 
uma ultima revista ingleza, onde vinha pu
blicada a cota,ão nos cafés das differentes 
partes <lo mundo, nestes ultimas tempos. 

E' curioso ve1• o café do Mexico, das Anti
lhas, de Moca e ria India Ingleza, cotado em 
IM e 103 schillings e alguns pence; o café 
brazileiro Jogo abaixo, cotado a 61 e 62, 
quasi metane do valor de outros cafés. 

V. Ex. comprehende que si fos~e a abun
rlancia. do café nos mercados consumidores, 
a lei da offerta não havia rle affectar umca e 
exclusivamente o café brazileiro. Ella. havia 
de affectar o café de toda parte do mundo. 

Penso que seria conveniente a elucidação 
desta. questão,caso fosse possivel,fazer se a es
tatística do cate que sae de nosso paiz em um 
dado período e comparal-o com a est tistica 
do café vendido no estrangeiro como rlo Brazil. 

Havíamos de ver que não ba a menor cor
ri>spondencia entre esses darias, porque o bom 
café do Brazil é vendido e revendido como de 
outras proced··ncias. e só o ca.fé ordinario se 
apresenta ao mercado como nosso . 

Este facto se dá pr1rém em parte devido á 
falta .!e cuidado de nossos lavradores na pre
paração du cate, em parte á esp ... culação dos 
que nos compram o café que abusam de 
nossa posição sem defesa no exterior para a 
propa:;anda do nosso producto. 

A razão principal, e peço a attenção da Ga
mara para este ponto, em minha opinião, da 
1lesvalurização do nosso principal pr-oducto 
rns1de no :s<"gllinte : priii,eiro, não temos 
absolutamente para o nosso producto defesa 
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· no exterior (apoiados): segundo.o. $ítua.cã.··· es· o trigo eevitnr pela. entrnda do ar e dahumi
peci3.ldo. nossa. la;vouro., aggravada. ainda pela. dtvle a. sun de1cl'i11reçli.o, afim de ira por o 
situação embaraçosa. dos poucos comrnissarios preço no comprador. 
brazHeiros, intern.erlia.rios neste mercado. D11 Con~eguiu :1si:im o governo russo collocar 
modo que. Sr. Pre~idente, o oosoo mercado de- o Javranor ·tóra. da. pi-es...::l.o de necessidarles 
cafe est.ã. a. mereê unica. e exclusivamente r1o urgentes e impor 1i pr .. ÇO do trigo nos mer
commercio . exportador. Pstá a. mercê dr eJ>. cados d:t Europa. resta.belece11-io a nnrmali
portador estnngeiroque tem dinheiro. e que rla<le d:~ situa.;i:l-0. dando urna liciio 11os espe
fa:~. hoje com os l:wrad11res de cafe no Bratil culadore:i que sugall't1.m vi!roente o trabalho 
exactamente o tiue faziam o.os l:lvrJ.dor~ 1\0 lt~\'rndor russo. 
russos os :i.llemães em reladio ao trigo. Elle11 Ora. Sr. Presidente. :i. mmna. coosa se dá 
vio comprar por bu.ixo preço o nosso ca.re e com o co,ti0 care. A situ111,11.o do~ h1. 'll'lldores 
como as urgeocias do !annd•>r :!iio grande-, l>rozill'iros e a que dei:lcrc\·i; sem d\lfes. o 
acontece muitas \"ezc8 o seguinte: eUP.!:i dei- mJ.~ producto no ~·xterior. a luvra<lor ob&· 
x·•m de m3.nd:u- o e:1ro Jl3nL os oomm~1"10• 111.1!0 J.u di\'ld:1~. sem o i.<untciento parn. o 
junto d<r.1 quues to.·m debito e respons.i.bili· cu~teio de ~u:i. ~.ew1a. veudt> ;1.os expurt:t
dade;, a cumprir. 1m1'IL o d.'\rcm m(!:lll\O :i. •lol'<'~ o earé ~lo J>rPÇO qne ~~lhe que"l'm 
preço ho.ixo a quem ~ :i. vi!<t:I.. E' llxn.cta.- oompl'lU'. SuJeítnm ·11& :~ ll)i d11 necessldo.do. 
mente esta. a. l!itua.çiio q11e se deu na. ltuSl\h\. porque boje o proptfo commi~$1.l'l.o nacíonal 

O l&\"fftdor 1"USSO ettta.vn. ma.is ou rnenOll não tem duib~iro. os boneos rlàoo nuxil111.111 e. 
Jl&S condiçõas do l~\"radOr brnzilciro. aem rê· dllhi os !ll.'lle! que pre9t>llciaino5. Com a bor
CU1"S08, !CDl c:ipitnei, 011omdo rio grnn1!e rnch:i. não ~ dik il'SI•. primeiro 1>0rque romos 
respnnSll.bilidnde e !ucta.udo curn toda. a l!Utte os unicos o. oxportal·o.; ~ellundo, purquc as 
de diftlculdades. necessirlndes .ra indu>jtr1a toem ll."ILZido mi•ior 

Os allemães comprebander:un a ~ltu~1-0 e <"onsumo; tcrcríro, porque os estrangeiro.; 
então syndic:t.tos se form:1r:r.m p:.tra. explomr mio mooopolizrun o conunerdo de e:.:pol't.:I.• 
a. compra. do trigo; iam ter aos mercados çii.o. 
rw;.ws, iami propria. 1a.vourn e compravam o Ha. C3S8.S naeionaes importll.ntes que ex~ 
trigo. às vezes até meomo o de coll1eltas a portam e que luctam e luetam tenazmente 
vir, por baixo preço e revendiam com um contML a tenclencia. p:im a. l:m.ixo que fazem 
lucro. nos ditrerentes mercados oonsumidoret<, C3.StlS estrangeiras. 
é verdade, mas de modJ a produzir a. depre· 
ciacão cada vez maior do trigo. 

O governo ru$SO teve neces:;idadc de se de· 
fender e lançou mão ne uma. providencia. que 
foi aconselhada. por uma nC>tavel commis-ao 
de inquerito nomeada pelo mesmo go,·erno, 
para. examina.T as cansas da. depre.isào do 
valor do trigo nos mercados consumidores. 
A R.ussia, que era o ;;ra.p:de celleiro da En· 
ropa, que produzia g-ra.nde qua.:::itida1le de 
trigo. da nonte para o dia. viu. com grave 
-prejuizo para a. sua vida. economica. par•1 a.s 
suas finanças, o seu principal producto de 
e:1.'])0!.'t·1ção v~ndido por baixo;; preços nos 
mercados consuro.idore~. 

A commissuo opinou que era em larga 
parte a espeeula.çã.o, mo~trou oomo ell•t se 
fazia., ii.proveitando a critica situuçã.o do let.· 
Vl'l!dor russo, e indicoti <ts -providencias que 
o governo devia toma-r. 

Essas pro-vir1encías consistiram, conforme 
consta. dos rehi.to1•ios, na formação, com apoio 
do governo russo e de grande.;; capitalistas, 
de syndicatos poderosos que defendessem o 
preço do trigo contra os especula.dores alle
mã.es. Manci.a,ram-se construir enormes arma· 

_ zens. que custaram grandes soroma.s, (e para. 
nós não custariam tanto, porque o cafe não 
sotrre como o trigo as influencias >ttmos~herl
cas, ·nem a fermentação; etc.). !.rrandes arma. 
.zens dotados de todos oa meios para esterilizar 

O Sa.Rooor.rno Anr.er; di1 um apartl'!. 

o SR.. Simz~~Dllt.LO CoR.R.EA.-Eis. Sl'. Pre
~idenk. a minba. opiuiã.o. as causas quo 
portem ser apresentadas como as graorles 
turç:i.s que teem impellido o nosso paiz ;i. si
tuaç·ào infPliz em que se acha. 

Comp1•ometti-me, indicando e~t.~s causas, a 
dizer á Camam o que se devia 1'ilzer, quaes 
as provid~ncia.s que se deviam tomar para 
melhorar a nossu. situaçiío eoonomica.. Tendo, 
Sr. Presidente, este proced imanto ri esta. tri-: 
buna, dou o attestado ma.is formal. mais 
completo e ma.is frisante: de que a opposiçiio 
parlamentar êrn que estou a.rregirnenta•lo 
não t~m o intuito de crear dificuldades ao 
Governo <lo Sr. Pl"udente de . .Momes, mas 
que_ ao contra.rio, compreheudendo qual ê o 
seu dever em relação <ios altos interesses da 
&~publica, colloca esses interesses a.cima 
das opiniõe$ politicas. que cada. um de nós 
po:r acaso pos~a ter sobre a. orientação repu· 
blica.na ·que S. Ex. tem imprimido aos ne
gocios publicas. 

O SR. .BARllOSA. LDlA. - Perdão; não 
a.cceito esta orient:wã.o republicana. 

O Sri. SewmDBLLO Con.RÊA - Perdão ; 
respeito· a opinião daquelles que acon:rpa
nham o Governo do Sl'. Prudente ole Mo:raes, 
e qnc , acredito, estão realmente de boa 1~, 



Cfrnara aos Dep<.1aaos - lm!J"esso em 21/05/2015 12:37 - Pêgina 11 ae 40 

!ESSÃO EM 12 DE AGOSTÓ . DE 1$97 175 

sincera.mente .rnrvíndo-ã. cn.usa. repuJ.Iicnno.. ' e::trang<lil'D, cuicln.. por assim dizei-. antes de 
E.tou em c1ivf'rgea"ia com S, Ex .. mas e~sas tu<lr., de seus luCTos. d<l seus interes..«es. E 
diver"encias nii.o vão a.o ponto de 11c1·edita.r 1oós dc\·emos cui1lar dos intel'esses gcraes. 
que Õs nobres Deputados "OVernl:;tas nao (Apn fo •los. Trocam•U apartes cntl'e os Sr-s. 
tenham b c•:l.S intenções. "' J11lio San/O$, Timotheo da Costa, Granadefro 

. G • - T t C11imar11es u Ra,,.lio~a Lima.) 
, O. S1l. GrtA:-<AnErao ~ 1.ui;11Ar....ES - a.n ~ • Sr. Prcsidcnto, as providencin.s com ns 
mn.rs qll&; 11 tn. V· E~ • 11• sim J?1'0<:e•lent\o, la · qua('S entr•ndo que se 1xi<li:i. melhC1rnr a situa
SÓ!llf!nl~ JU,.t1ç11 a H . pot'flue ~1 • o~ Oeput<I. os ~'iin foram vot •tla:1 e :;U:<tent:was por mim o 
~overn1s:n-" ro~se~ ~:i~:lZes rle 11 ·~p~rn.: 8" t'm a.uno p:is."11do, quando o estado real do The
mtoY..~ menOll llertos, :i. oppos1~uo irta de souro loi trn2.i1\o pclu primt"ir:i. v~>i:.. Cam:i.ra 
embrulho. J1o11 Depu!Ados no conhceimento d& Com-

o Sn Simz~:DEJ,r.o Comu'.:.\-Ma11, Sr. Pro· mi~:;:i.11 de Orç4mentn. qu.indo o Sr. Vice
!\l1l~11tc,c111 qut~ 0011slictem li:' provicJencillS qu•· Pr1>SiJP.1110 da HC!pUbllct\ tomou n directão d11 
devem~ tomar ,.,,, :i melltorar el!tn !<itt111~0? gonJl't•~âo put•llcn. 

Dev1) di1,,.r. lrinCl.'tnml'nto. qufl :i Opfl0<!1ÇJ'i<1 A Comnil·aü.o do Orç1Lmentó tcvo v;1ria4 
p:Lrlamont.v rle hor e qul' no 1\111111 p:i~,.a•!" conr111't'nc!os CtJm o Go\"etnO.. tbl lnf~ 
~r.Ulvo rt•pl'f't!eDt1111" 11;i ('omm~lll de! Ol'Çl\· do h·t.:vlo J>l'l•carlo om que s • eelia.rt. 
11lt'DIO. ·'l'U, dumutl'! o pol'IO •o orn que o Sr. o el':\riu 11ubllco; 1LIT:llllaJa 11tó ahl poh~ 
\ 'ic<d,rcalo1cnto d.'\ Rf'publica. •liri~iu °' d<!!l· rnercl.11. do '~"!dento da llopubllc:11.. pela saa 
tinc.1$ o 1111lz. os mei~. ="'ltU ri•1o o~ 'JU:\el:I ~lla inm11:1cid41l<i, Jll'h1. l'-UA pnllticadl' J.1iu.:1' fi•it_•. 
011ti•n1l!a. quo se deVt:\ lll~lhorar & allllU.(:IU ~ Cul infnrml\·'1\ de que o Gu\'crno d<> pAl:t nao 
attender M dimeulti:ll..le." pulolki1s. rlillllunba J.llf 11tc1us 111~..,,rioi1 ató. Sr. Pr!l-

0 Stt. Jo1.10 5:;\:-..'7os dil urn :iJ>3.l'IO. slul'ntc. p:l.l':l. ocoorrer 11.os Juros do. no11!!4 d•· 
\' itl:~ · e 11 ue nm pred~i. \'lUtlOll ante:. de tudo 
ooutrahir um g~nde empresilmo. empresU· 
mo que não podi11.mos contr:i.hir sem ga.r:ul
t1as. 

O Stt. ~s1:zEDEr.r..o C4ltml:A -V. Ex. \':le "ºt' 11,uo n:\o ro•Í p .. r ~te· muth·o ; c.-lte mal 
pru\·om da. i11capa.ci•lnclc. da illcerrexa., co·m 
l)llt'I foi execut:1do este pia.no financeiro. 
(AJiartC$.) 

O Sn. PRESroE.'T~!-Alt.Puc:io. Quem tem 
a. p.tla Vl'll ê o S1·. Sen~Jello Corrê:~, 

O Stt. SE•~EnEr.r.o Con:.t~i:A.-0 nobre Depu· 
ia.do pelo Rio <lo .Janeil\1 1Lttri1-u.; ao au
;;mento nos lmpo-.tn.s d:i iinportadlo os mu.les 
que se estão produzindo ! E' uma opiu 1ã.u 
n0\"!1., especial. 

O SR . Ji:;r,10 S.vm>S-Não dizo que º" 
mnl<is que 511 estilo pronuiindo S1-jam devitl~ 
uuio:am.,nte a isso ; sã.o muitaii as ca11~a.-. 
entretanto uinguem p<iderà. ne~•r que a. 
Cumrniss:.lo de Orcameut.o. :1 ugmcoto.ndo ím
p11~tos sob idê3.s prote~-cionistas, concon-eu 
poderosamente. 

O SR. SER?.EDELLO CoaitÊA-Sr. Presirlente, 
resp• ·o•lerei ao apal"te elo nobre Deput:.1.du du 
ser;uinte mo.do ~ · 

Que é que observarnôs actualmente com 
os 01·~a.m~n1os ~ A cornm1s~5o tle orcame11t1J 
dos amigos de S. Ex. constant•·mente pro
Clll'a füz.,r a. deres'\ dus ul'~amento di'Z.•.·ndo : 
«Que os projecto.s apre•ental'o~ este a.11cv s:.to 
iguaes oo do ::i.nno pas:Sudo ! E é o nobre 
Dop11tndo, gove1·oiHa, que vem me honrar 
com ~te aparte ! ~ 

O SR. Juuo SA.NTos-Mas o commercio 
reclama. 
. O Sn.. · S1m.zf'..DEt.LO Cor.n.h - ·O cómmereio 
não ·representa por si. só os lll~resses elo paiz. 
O commercio. meu oollega. e a.n:e-~ do tudo 

O nobre Deputado pelo Rio de Janeiro d1,l\'e 
rccnr<1:1.r-so de que quantlo se dizia que a. 
:.1ituu.;:i.o P.ra est.:i.. a.inda. niW estava ~otado 
~te :1ugmcnto 1lc impost(IS a que s .. Ex. at
tribue to•'mr os mHles, :i.ugmento rle impostos 
que. si diruinuiu :i. importa.<,;ão. e isso Coi um 
m:il. nos su~ger" a pergunta-E unde e:-taria 
a taxo. cawb1al. si acaso a importação nio 
dimiuuis.~e ~ A cinco ou :i. quatt'O, qu:i.si a 
b:ml'arrot.a. Na impt>Ssibilicla•le de contn.hir
n111s um largo C?mpre-timo que ser,·isse de 
00.Se a. utn plano tlna.aceiro perfeitamente 
or•<lntado, que comprcuendl"SSe us 1\ifncul
dndcs da.>itu:i.çãQ,íomos levados á cootingencía 
de v .. tarmos nesl11. C11.rnara. como bast: deste 
µla.no. o arl'endamento uas estradas de !erro 
d;i. União. 

o Sxt. COELHO Cr:-;TRA-Vá por ahi. 
o SR . SERZEDELLO CORREA-E V'otamos o 

o.1·rendarnento jus1amente porque se sabia 
qne ba.vüi a impossíbilido.r1e ma.is completa e 
·mui~ u.bsuluta de cootmhiJ:•mos um empres
Lirno que não tivesse por base uma garantia 
re:i.l, palpa11e!, . visível e e1feetiva. 
o SR - TIMOTIIEO DA COS'l'A - Pois apeza.r 

disto votei contra e a.inda. não me arrependi , 
poi~ que estou sempre proi:npto a votar contra 
estit. medida.. 

O SR. Stm.ZEDE'Ltô CoRnh-Hnje, Sr.Pre
s\•lente. di:;o o.o nobre Depute.do, não me 
.IJeza. u consciencia rle aff!rmar que e:,te ar
rendamento, que annos a.traz :podel'ia ter_ sido 
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o coroamento de urna vasta politicfl fin an · 
ceira, capaz de collocar o nosso paiz no regi
men da conversibilidade, si os erros das 
emissões não nos tivessem atirado no declive 
em que nos achamos;quA votamns deante da 
urgeucia pedida pelo Governo e deante das 
·informaçõPs por elle ministradas, cnmo base 
de um plano vasto, mas ultimo recurso do 
naufrago que se quer salvar, hoje, Sr. Pre
sidente, deante df~ incapacirlade com que o 
Sr. Pr·esidente da Republica administ a o 
departamento da fa1enda. elle não é mais a 
base de um plano financeiro (apo·ridos); elle é 
talvez (e eis hoje o m·eu receio), uma medida 
de expediente tão medíocre como torlas a!< 
outras medidas que temos adoptado. (Apoia
dos.) 

O SR. JuLIO SANTos-Pois quero ver quaes 
os meios que V. Ex. indicará pelos quaes o 
Governo possa solver os seus compromis-os. 

o SR. TIMOTHEO DA CóSTA-Votei e voto 
contra o arrenr!amento, porque feito este 
ficamos sem dinheiro e sem estradas. 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊA - Votámos o 
arrendamento, votamos o destino a dar-se á 
esse arrendamento, votámos a cobrança 
em ouro e ahi se encontra um meca
ni,;mo complP.to que posto em j )go nos devia 
salvar-votámos porque da.vamos essas me
didas a um homem, intelligente, capaz de 
comprehendel-as, capaz de executai-as com 
tino,com crrterio e com a alta capacir1ade que 
as crises exigem daquelles que são chamados 
a debellal as . (Apoiados .) 

Mas, Sr. Presidente, em que consiste este 
plano que votamos. que o Governo :•ctual 
tem estragado e que é. senhores, na minha 
opinião, o unico recurso que nos resta, o 
unico caminho a seguir, n. não ser o de ~us
pender franca e aberta mente os p ·gamentos 1 

Consistia no equilíbrio orçamentado por 
largas economias, e como estas não bastas
sem, consistia em um va~to plano para valo
r izar o nosso meio circulante ; em que eife
ctuado o arrendamento , pela impos;,: ib11idiJ:1e 
em que estava.mos de contrahir um grande 
emprestimo externo, o Governo, uma vez de 
posse desse arrendamento, procura1·ia, rle um 
lado, effectuar lentamente ore g-ate do papel
moeda, e de outro, preparar a alta dos nos~os 
títulos no exterior ; resgnte necessario, pri
meiro, porque o Governo acredir.ava que real
mente as emissões tinham uma influencia 
capital sobre a balança dos c•m bios, e, segu11-
do, porque entrando o ouro em conr·urren•iia 
com a moeda flduciaria, no mercarlo, par, 
que não fos.-e expellido er:1 nece•sario que a 
moer1a fiduciarin, fosse sendo retirarla, appli . 
cando-se a sábia lei de 1846. votar1a no an
tigo regímen, · que ma.nriava fazer a ret.irarh 
gradual do papel-moeda, elevar o valor do 

mesmo papel áquelle que havia estipulado a 
lei q11e regulava o nosso padrão munetario. 
Ao mesmo temp::i a Camara, de accordo com 
o Governo, votava a •lecretação do imposto 
em ouro, p ·la neces~idade de m inter n_o 
nosso mercado um certo stock em oul'<J. De 
modo que esse mecanismo, .8r. Prei;irlente, 
um emprestimo largo,contrai1ido no exterior, 
que só por si operava como exportação, fa
z, ndo elevar o cambio, retirado o papel· 
moeda correspondente, pel" excesso que se 
h&.via de dar. não só porque era elle já ex
cessivo. como porque, elevando-se .o cambio, 
diminuía a quantidade do meio circulante 
necessario e preciso ás permutas seguido do 
imposto em ouro era então um grande auxi
liar para conservar na circulação uma certa 
quantidade denumerario que o proprio com
mercio precizava p"ra o pagameuto dos im
postos havia de melhorar . a nosso situação . 

Só por si o irn posto em ouro seria um 
absurdo, elevaria o agio do ouro, produziria 
nos primeiros tf'mpos grande dep1•essão cam
bial pela necessidade da importação do pro
prio ouro. ConJo sequencia de um largo em
prestiruo, do qual urna parte fosse atirado á 
circulação pelo resgate não. Era uma medida 
efficaz e nPces-aria. 

Votamos mais um accordo para liquidar o 
debito do Banco da Republica com o Thesouro, 
dando largos meios a esse banco, de poder 
ope1'.a1\ mas permit.tindo que o Thesouro lan
_,asse mão dos recursos que existiam na car
teira desse banco, muitos dos quaes se pre
stavam a auxiliar esse emprest•mo effBl:tuado 
sohre o arrendamento das estradas. 

Todos sabemos qué títulos avultadissimos 
e dA,_ certa importancia como eram os da So
rocabana, exis1.iam no banco e podiarn prestar
~e perfeitamente nas mãos d'"' um minititro 
babil a uma larga operação de credito. 

O Sr. conselheiro Mayrink conbece este 
as~umpto pf:'rfeiLamente bem. 

O Lloy<l é outra em preza que tem meins de 
vida e que no entanto· está arr:istando, como 
to ias ,,g outras, uma viila ingloria. pesando 
sobre o Thesouro. sem vantagem para o ser
viço pu l•lico. Etorlos-sabern que isso provém 
da natureza dos dous t•tulos que tem o Lloyd: 
capital accionish e capital debenturista. Mas, 
si o unico que tem garantia real é • • deben
ture, o capit:tl :1Ccionista está f talmente per
dido. Os que tem suas ac.,:ões sabem que ellas 
não tet>m valor e que si o Lloyd tôr liqu1d&r 
a'l1anhã, os recursos provenientes da liqui
dação chega.rãa apenas para p<1gar os deben
turistas. Mas, no enta.nto, conserva-se esse 
modo de existir, nem os a.ccionistas r·er·ebem 
''ousa nenh uma, nem os rlf>bAnturistas, e o 
Lloyd arr·asfa a vida que conhPc ·m •S. 

l~m vez C!Pste vasr,o pi" no, em relação á 
ordem e..:onomiua, o que fez o Governo da Re-
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publica depois que o deixou o Vice-Presidente 
da Republica? · 

Mas quaes são as economias feitas na pasta 
da Viação? O que fez o Ministro? 

Que fez o Presidente da Republica, dizendo 
aliás que ia continuar a mesma politica finan-
ciera do seu antecessor ? . 

Vamos ver o que fez. Vemos o illustre 
sr. Ministro da Viação, com todo o seu ta
lento. agitando-se no vacuo, exactamente 
como um desses indivíduos que procura apren
der a nadar fóra d'agua: _os movimentos são 
força viva que se perde, energia que se 
esvae, porque S. Ex. não encontra na pasta 
da fazenda a impulsão geral das finanças · pu
blicas, em correspondeucia necessaria com os 
seus esforços. ·E o resultado é que o arrenda
mento das estradas de ferro, que devia ser 
feit.o, pelos adiamentos constantes, só tem até 
hoje produzido males que se traduzem na pres
são que sóffre a praça pelas· liquidações que 
teern sido adiadas e que se vão accumulando (e 
agora respondo ao aparte do nobre Deputado 
pelo Estado do Rio) não é a ,lei de orçamento 
que está influindo para este máo estar ; é o 
atilamento cio commercio e de todos que teem 
de pagar debitos, que teem de fazer encom
mendas. 

Todos receiam que amanhã, fazendo-se o 
arrendamento das estradas de ferro o cambio 
suba. Nestas condições quem é que, sob a 
pressão de um largo emprestimo,vae mandar 
fazer encommendas no exterior para com
prai-as hoje ao cambio de 7 e vendel-as 
amanhã no cambio de 14 ou de 15? ! 

Quem é que, tendo rle p:i.gar rlebitos no es
trangeiro a cambio de 8 ou 9 e vendo ou es 
perando que elle suba· a 12 ou 13 pelo arren
damento , não pede ao credor que espere? 

O SR. GRANADEIRO Gur:rvrARÃES - Con
tribuiu para o equilíbrio de importação e 
exportação; não é máo comprar menos quando 
estamos arrebentados. 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊA- Em resumo, 
posso affirmar que em consequencia do arren
damento o commercio diminue as suas en
commendas, porque não ha de fazei-as ao 
cambio de 7 quando receia ter de vendei-as 
ao cambio de 14 ou de 15; retardou e accumu
lou as liquidnções, porque ninguem, nll, espe
rança de poder pagar os seus debitas ao 
cambio de 10 ou de 11, quer pagal-os ao 
cambio de 7. 

o SR. TIMOTHEO DA COSTA- Por emquanto 
são as demissões dos empregados publicas. 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA - A não serem 
essas demissões, mandou cessar obras e in-· 
demnizou os contractantes com quantias mais 
ou menos avultadas. 

o SR. GRANADEIRO GUIMARÃES- Mostra-se 
um estadista, onerando a sua administração 
em vantagem das futuras. 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊA - Pergunto 
aos nobres Deputados que me ouvem : ou 
esses contractos, que foram rescindidos por 
quf;J.l!tias fabulosas, annullando completa
mente toda e qualquer economia presente, 
tornando me1Smo essas inrlemnizações em 
augmentos de despezas, em vez de diminui
ção, ou estes contractos, celebrados ao cambio 
de 20, 22 e 24, não eram lHsivos ao Thesouro, 
eram contractos que perfeitamente acaute
lavam os interesses do Thesouro, e nesse caso 
a taxa carnbi;iJ de 7 só por si impossibilitava 
os contractantes de executai-os, e d'ahi não 
ser necessario indemnizações pela impossibili
dade da execução leal dos mesmos contractos, 
ou estes contractos feitos a cambio de 20 e 22 
podiam e estavam sendo cumprirlos rigorosa
mente a cambio de 7 e isso só por si mostra 
que eram lesivos ao interesse publico, que 
eram lesivos ao Thesouro e o Sr. Ministro da 
Viação devia dizer quaes os seus antecessores 
que celebraram semelhantes contractos, para 
que elles fossem apodados pela opinião, por 
haverem firmado contractos lesivos á Nação. 
(Apoiados ; muito bem. Trocam-se apartes.) 

Sr. Presidente, a não ser esta attitude do 
Ministro ela Viação, qual é a política finan
ceim do actual Governo, qual o acto por elle 
praticado, que nos oriente, que nos encaminhe 
a respeito da sua politica financeira? 

E', Sr. Presidente, o braziléo. Não co
nheço ... 

o SR. ARTHUR DIEDERICKSEN- Votado pelo 
Congresso. 

f:<:is, pois, como o nobre Deputado tem a 
explicaÇão da diminuição da importação, eis 
como a demor;1 do Governo em agir tem 

o SR. SERZEDELLO CORREA- ... outro acto. 
Perdoe-me V. Ex. O Congresso votou 

apenas urna autorização, e V. Ex. sabe que 
o Governo ~ó usa das autorizações si. quizer e 
entender; e si usou della, como fez, prova que 
está Lle accordo no modo de pensar e agir a 
respeito dos braziléos. (Trocam-se apartes.) 

Qual é a política financeira do Governo ? 
E', Sr. Presidente, o braziléo. O Governo 

celebrou um contracto, por meio do qual elle 
vae ter, e,com elle, todo o mercado do Brazil, 
todas as praças da Repuhiica, libras a 10$, ao 
cambio de 24, sem que por isso, justiça seja 
feita á honorabilidade pessoal do honrado 
e digno Ministro da Fazenda, justiça seja 

aggravado os males. · 
Mas, em vez desse plano financeiro vasto, 

que devia ser executarlo com energia e tena
cir\ade, nós vemos os movimentos no vacuo, 
elo Ministro d<1 Viação . S. Ex. não pôde 
ainda fazer o arrendamento das estradas de 
ferro e enveredou pelo plano das economias. 

Cumara V. IV 
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feita á honestidade impeccavel de S. Ex., 
sem que haja o menor onus, a menor respon
sabilidade para o Thesouro Federal, a não 
ser o do ridiculo que se fará sobre nós. 

Mas o que representa este contracto, em 
relação ao seu destino financeiro, aos prin
cipias da sciencia, á orientação das medidas 
que devem ser tomadas para sanar os grandes 
males que af:Iligem a Republica, que a:tnigem 

o SR. SERZEDELLO CoRRÊA-«CÕpia- Aos 
dous dias do mez de julho de mil oitocentos 
e noventa e sete,na Directoria do Contencioso, 
presente o Sr. Dr. clirecto r, Carlos Augusto 

o paiz inteiro ? 
O que é o braziléo? Eu vou ler alguns 

trechos. , 
O braziléo, Sr. Presidente, é o instru

mento de permuta ·na realogia (riso), na 
sciencia das sciencias. 

A execução do braziléo é complicada; a 
sciencia é difficil. (Riso.) 

Ella é nova e,como o seu autor a designa, 
é a sciencia das sciencias. (Riso.) 

Declaro que, leigo absolutamente neste 
assumpto, não posso dar explicação á Ga
mara e, por isso, vou apenas ler alguns 
trechos. 

Eu mesmo, quando se tratou da emenda, 
que veiu da outra Casa do Congresso, sendo 
todas ellas votadas aqui de afo;;adilho, pela 
impossibilidarle do t empo e pela necessidade 
de não deixar o Governo com a dictadura 
financeira ; eu mesmo, provocado para 
dizer o que pensava a respeito da. emen
da, disse, Sr. Presidente, me recorrlo 
bem, na certeza de falta de capacidade 
para aprofundar o mecanismo dessa 
sciencia, na certeza de não poder com
prehender o contracto que o Governo iria 
celebrar, que elle teria de effectuar, para 
levar da noute para o dia, o cambio a 24, 
tendo sempre a libra ao valor rle 10$, dbse 
nessa occasião, Sr. Presidente : a Camara 
me dispense pela necessidarie que tém um 
membro <la Commissão de Orçamento e 
membro desta Casa, de usar com o outro 
ramo do Congresso do respeito e da defe
rencia que os poderes devem manter entre 
si, de qualificar essa emenda. Eu li, reli e 
não entendi o que votou o Senado. 

Pois bem, a emenda, dada como autori
zação, passou a ser realidade, pois O con· 
tracto se effectuou. 

Naylor, compareceu o Dr. José Antonio 
rle Araujo e Vasconcellos, e disse que, 
em virtude do despacho do Sr. Ministro 
da Fazenda de trinta de junho ultimo, 
vinha assígnar o presente contracto pro
visorio, pelo qual o Dr. José Antonio de 
Araujo e Vasconcellos se obriga a constituira 
associação com a qual o Governo contractará. 
definitivamente a execução do artigo quaren
ta e sete do decreto 428, de dez de dezembro 
de mil oitocentos e noventa e seis. sob as 
clausulas seguintes:-Ja A associação se obri
ga a fornecer todo o ouro de que o Governo 
precise pa.ra satisfazer seus compromissos no 
exterior, a preço nunca inferior ao typo 
vinte e quatro do padrão monetario do 
Brazil.-2ª Tal associação deverá ser con
stituída dentro do anno corrente. -3' A as
sociação fica em tudo sujeita ás leis e tri
bunaes brazileiros, não podendo recorrer á 
outros quaesquer meios para resolver suas 
questões.-4ª O Governo reserva-se a facul
dade de resolver quanto á idoneidade, ga
rantias e legalidade da associação, e da pro
posta que apresentar.-5" O Governo não se 
ohri2a a auxiliar pecuniariamente a asso
ciação ou o proponente, nem a indemnizai-os 
de qualquer despeza que fizerem ou de qual
qt:ter prejuízo que tenham na· formação da 
associação e execução do contracto geral.-
6 · O contracto definitivo jamais offenderá a 
direitos adquiridos. etc.» 

Vê, pois, o nobre Deputado, que me inter
rompeu. com o seu aparte, que realmente se 
cPlebrou um contracto e com todos os termos 
legaes, no Contencioso, em presença de tes
temunhas, etc. 

Vou dizer em que consiste o braziléo. O que 
é esse instrumento de permuta, na sciencia 
das sciencias, as leis e as noções em que se 
ba~eia. · 

Só lerei apenas alguns trechos, e, por elles, 
os nobres Deputados formarão o juízo a res
peito do contracto, da sua exequibilidade 
e dos meios que o Governo põe em pratica 
para salvar o Paiz: (l G) • os R. ARTHUR DIEDERIOKSEN- Não se exe

nocutcontracto. «REALOGIA-A immensidade- Espaço-é o 
O SR. SERZEDELLO CoRRÊA-Como não? . continente dos mundos, cujos todos os con-
0 SR. ARTHUR DmoERICKSEN-Assignou-se teudos e tudo nella existente tem corpo

simplesmeute um termo, mandando que o isto é, peso-extensão capacidade-Todo o 
concessionaria ::ipresentasse pessoa idonea corpo ou é animado ou inanimado-isto é ou 
para a execução do contracto; mais nada. captivo da sua gravitação ou captiva a sua 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA-0 nobre Dépu- gravitação. (Hilaridade) 
tado quer que leia ? · Todo corpo inanimado (em si, de si, por 

o SR. ARTHUR DrnDERICKSEN- Conheço. si) é sempre mero paciente ou passivo; todo 
o corpo animado (em si , de si, por si) é sem-

VozEs-Leia. pre activo ou agente. (Hilar idade p rolongada) 
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o SR. ARTHUR DIEDERICKSEN-Quem tem 
talento para fazer um discurso · brilhante, 
como o que V. Ex. está fazendo, não deve 
'tirar o brilhantismo deste discurso com re
ferencia a esse assumpto. 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA-Não quero 
. absolutamente magoar ao nobre Deputado 
nem a pessoa alguma : quero mostrar o 
que é realmente o braziléo, e não o posso 
fazer, sinão lendo as theorias do autor para 
que a Camara conheça bem qual é contracto. 

o SR. BARROS FRANCO JUNIOR-Quando a 
Camara votou a autorização, devia conhecer 
o assumpto, porque não se vota uma autori
'lação que não se conhece. (Apartes) 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA - Não faço 
com.mentarios. ( Continúa a lêr) 

«CREDITO-O Reconhecimento material da 
comprovação da existencia de-credito, em 
poder de seu proprietario, possuidor ou por
tador, não está, universalmente, solus tatus 
et unus. (Ríso.) 

Valor (sinto que não esteja presente o 
nobre Deputado pela Bahia o Sr. Seabra) 
valor é o peso, extensão e capacidade do que 
seja, que exista (riso) é o que é de si, em si, 
por si, sempreidentico e definido.» (Hilari
dade.) 

Mas, Sr. Presiclente, poderia assim conti
nuar mostrando a doutrina em que deve as
dentar o levantamento da ornem economica 
so nosso paiz na opinião do Goveruo ... 

VARIOS SRS . DEPUTADOS- Encampada pelo 
·Congresso. 

o SR. SERZEDELLO COR.RÊA- ... mas ter
mina.rei com o seguinte, que é o capitulo 
final: · · 

1 «Ao depois-Si houver tempo, si altruista 
nos for permittido ser. em havendo nós saude, 
dar-nos-hemos ao trabalho de procurar conse
guir uma associação que se obrigue a capita
li zar a Realogia nos encarre,g:ando nós de 
prestar nosso dinheiro com refação a saldo
logia e um tanto tambem com relação a cido
logia e a moralogia . (Hilaridade prolon
gada.) 

Os nobres Deputados, que tanto insistem 
em apartes, querendo atirar a responsabili
dade dessa emenda, que autorizava o Poder 
Executivo a fazer um contracto dessa ordem, 
á Camara, não teem razão. 

A emenda veiu do Senado e a Camara não 
teve tempo absolutamente para recusal-a. Ou 
recusava toda a lei do orçamento, e neste 
caso o Governo ficava com a dictadura finan
ceira, ou acceitava as emendas do Senado. 

Deante disto, a Commissão de Orçamento 
deliberou, por unanimidade, que ella se es 
cusaria de dar parecer sobre semelhante 

emenda, lavrando apenas o seu protesto e na 
occasião em que se discutiu esse assumpto, 
na Camara, em nome da Commissão de Orça
mento, eu, que era relator, pedi licença á 
Camara, tão grave reputava o assumpto, tão 
exquisita achava a emenda que tinha vindo 
do Senado, pelo respeito que a Commissão de 
Orçamento devia á outra Casa do Congresso, 
pelo respeito que os poderes da Nação se de
vem entre si-para não dizer o que signifi
cava essa emenda . Veem, por conseguinte, os 
nobres Deputados que não teem razão. 

O SR. NILO PEÇANHA- O autor da emenda 
é opposicionista ou governista 1 

o Sa. SERZEDELLO CORRÊA- E' governista. 
Eis, Sr. Presidente, o desempenho que en· 

tendi dever dar á primeira parte das consi· 
derações que tinha de fazer á Camara sobre 
o Orçamento da Fazenda. 

Tenho agora a segunda parte. Limitar-rne-
hei a pouco. · 

Disse que a segunda parte se referia ás 
doutrinas que, neste ou naquelle ponto, res
pigava a Commissão de Orçamento. 

Peço licença para me circumscrever a pouca 
cousa. 

Em primeiro Jogar, devo declarar á Com
missão de Orçamento que não estou de modo 
algum de accordo com o illustrado relator, 
na parte referente ás apolices convertidas a 
4 °/o. . 

Acho. Sr. Presidente, que a doutrina, 
enu nciada pela primeira vez em um do
cumento offlcia.l nesta Camara, a respeito rlo 
capital dessas a polices e o processo especial 
que a Commissão entendeu dever indicar ao 
Governo para se ver livre das respon8abili
dades que o jur·o de 4 º/o iria trazer, é o pre
nuncio da bancarrota, é, por assim dizer, o 
prenuncio da fallencia do Estado e o annun
cío a todos aquelles que teem títulos publi
cas ele que o Estado não está decidido a res 
peitar os seus comprimissos e os contractos 
firmados [>or lei. 

O nobre Deputado sabe que os empresti
mos, quer internos, quer externos, são tão 
sagrados uns, com.o os outros ; o nobre Depu
tado sabe que pelo facto de uns títulos de di
vida. existirem no estrangeiro, nem por isso 
pagamento de juros deixa de ser tão sa
grado dentro do paiz como lá ; o nobre 
Deputado sabe que, todos os economistas ape
nas permittem aos Estarios, em relação aos 
seus titulas de divida, duas ordens de opera
ções : ou o resgate, conforme as leis, que o 
contracto do emprestimo estipula. e deter
mina, ou a conversão. 

o SR . LUIZ ADOLPIIO dá um aparte . 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA - Quando não 
hlt declaração de que o emprestimo tem de 
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ser resgatado em um prazo determinado e j áquem dos meios, que é preciso empregar, 
não se indica no empres timo o processo pelo parft salvar a responsabilidade do Estado. -
qual se deve effectuar o resgate, o empre8-1 O nobre Deput1J.do s11,be que, em differenças 
timo é da natureza daquelles que se chamam de cambio, vão mais de 1~0.000:000$; o no
perpetuos. bre Deputado sabe que perto de 200.U00:000$ 

Mas as duas operaçõe3 naturaes que se vão-se só I?ara os serviços da divir1a ext.erna e 
fazem são a do resgaste e a da conversão. sabe qu~ _ ticam apenas ce.nto e tantos mil con-

A operação do resgate ou é dete1·minada tos de reis para as mul~1plas de_spezas com os 
na lei do emprestimo, ou não é : si e!la é, o chversos ramos do serviço publlco no pai~. 
Governo não póde se afastardahi; si rnio é, o Ora, em l40.000:00U$, como econo1mzar 
Governo tem o direito de resgatar, mas de cerca de_l00.000:0?0$, tanto quanto torna-se 
que modo? O Governo tem o direito deres- necessario para c!Jfferenças de cambw ? ! 
gatar, comprando os titulos ao po~tador, ~orno ~conomizar mesmo 40, 50.000:000$? E' 
indo buscal-os onde· existirem e sujeitando-se 1mposs1 vel. _ . 
ao preço que a procura póde trazer para os . O nobre Deputado nao deixa de reconhecer 
mesmos titulos. isto, ta?to que, no orçamento da desp~za, as 

A conver são é uma operação que se usou economia~ .se ref! uz~m a nada, el!as nao P,º-
nos Estados Unidos e na Inglaterra. dem s~r feitas conforme nos declarou S. Ex. 

Estes dous paizes, procurando diminuir o ( Ha divei·sos apartes·) 
mais possivel a sua divida, estu.ndo em con- O SR. JuLIO SANTOS - Estou esperando 
rlições prosperas, podendo contrahir .empres- o remedia. 
timos mais vantajosos do que aquelies que 
tinham sido contrahidos, o fizeram, conver
tendo os seus títulos antigás e em outros de 
meno1• juro. 

Mas, notem os nobres Deputado~ que esses 
dous paize3 se achavam em condições prospe
ras; quero dizer: Esses dous pa.izes :uodiam 
dar a todos os portadores ele titulas, que não 
quizessem se sujeitar á lei da converEão , o 
valor, que elles entendessem que os seus 
títulos valiam. 

Inventar, porém, uma l.Jonificação aliicia
dora, para diminuir os encargos, que a. ope
ração execu La.da pelo Sr. R uy Barbosa trouxe 
para o Thesouro, convertendo apoiices de 
5 º/o papel em apoiices de 4 º/o ouro; fugir á 
responsabilidade formal, categoric01, que o 
Governo Provisorio assumiu, poe declttra.ção 
expressa no lJiario Otficial, quanto ao capital 
de~sas apolices , é (permitta-me o iHmit re 
relator da Commis,ão,permittam-me os nobres 
Deputados) faltar á fé dos contractos,é roubar 
aos particutares, áqudles que teem os seus 
capitaes em titulos dessa natureza. (Apoiados, 
muito bem.) 

Outro ponto apresenta<lo pela iliusirada 
Commissão no orçamento da despeza é o 
relativo ás econo mias. 

Nós já vimos, Sr. Presidente. como estão 
sendo praticadas as economias pela illustrada 
Gommissão. 

O Orçamento do Exterior veiu quasi sem 
reducções, foi preciso que o debate ela Ga
mara impuzesse, por assim dizer, ao espirito 
da propria Commistão a necessidade ele fazer 
córtes nesse orçamento, para que isto se 
verificasse . 

Mas, o nobre relator , quo confia nas 
economias, sabe perfodto.meme que essas 
economias só por s i não bastam, estão muito 

O SR. SERZEDELLO GoRRÊA-Mas, Sr. Pre
sidente, q uai o outro roeurso? 

Augmentar o imposto de importação~ 
Mas, este augmento tem naturalmente um 

limite. O paiz não supporta mais um au
gmento neste imposto. (Apoiados.) 

Depois, nós attingimos já, em relação ao 
imposto de importação, o maximo que po
diamas attingir. 

Está . no espírito da Gamara que o au
gmento, alem de certo limite, do im
posto de importação é qua~i sempre um 
mal, é um mal q_ue as Nações, collocadas 
na contingenci:i, em que se acha a nossa, 
acceitarn, attendendo ás exigencias do The
souro, mas acceitam sabendo que é um mal. 

Como diz um escríptor notavel, esse im
posto quando vae alem de certos limites, 
produz exactamente a diminuição de terti
lidade, corresponde a um,i. rliminuição de 
pruducção, a urna diminuição nas forças 
economicas da Nação. 

E' facil, com etfeito, dar um exemplo, 
como o imposto tle importaç.ão vae poderosa· 
mente influir, especialmente, sobre as cla$Ses 
opera1·ias, sobre as clas~es que mais tra
balham. 

Supponha a Gamara um campo que dê, 
por hectare, 30 hectolitros de trigo e que 
esse trigo se venda na razão ele 15 francos. 
Si um operario economizar-, no seu salario, 
tres francos por dia, com o salario corre
«:pondente a 150 dias, elle poderá comprar um 
hectare de terra. 

Mas, si vier um imposto de importação 
sobre os productos que a Nação importa, 
como ha verdadeira coi·respondencia entre 
a importação e os producto~ qne a propriu. 
Naç-lio fornece, como é fóra de duvida que 
tornando-se mais alto o preço dos generos 
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importados, mais alto fica tam bem no con -1 strando que o Estado de S. Paulo é servido 
s~mo o preço dos gener?S que o ~aiz pro~uz, por ~m porto, o de Santos, que é uma doca 
s1 esse a:ugmento de imposto f~r rle cmco adm1ravcl, collocado hoje em condições de 
francos, da-se filtalmente a elevaçao no preço ser o primeiro porto da Republica, pelos tru.
do ~r1go e elevaçao de mais cinco francos. bal~os ne caes que ahi se teem effectuado, 
Cre10 que os nobres Deputados nao con- e rha a dia continuam a ser effectuados. 
testam. . · . Ainda o anno passado o Governo do Sr. 

Os nobre~ Deputados ' 'll'ªID: que o anno Prudente cte Moraes entendeu que devia 
passado votamos augmento de imposto sobre prorogar a conces~ão da Estrada de Ferro 
a cerveja estr::rngeira e que a cerveja na· Ingleza. Essa est1w1a de ferro deve em 
cional dahi para cá tem. subido de preço, curto prazo, estabelecer a sua linha circ~lar, 
porque o preca de todos os outros generos, e como o serviço ahi é perfeitamente bem 
de todos os out,ros objectos, subiu. feito, nós podemos affirmar que a Doca de 

O SR. RonoLPHO ABREU-Folgo muito de San~os e a Estrada de Ferro . Ingleza darão 
ver o nobre Deputado menos proteccionista vasao completa a todos os d1fferentes pra
do que o anno passado. duetos que procurarem o mercado consumi-

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA-Sou prote- dor de S. Paulo e o mercado exportador de 
ccionista em termos; nunca disse que era um S!!:ntos . _De modo que o.s nobres Deputados 
proteccionista intransigente; 0 meu prote· nao d_ev1a~ VJ! propor a Camara, deante de 
ccionismo consiste em defender as torças uma s1tuaçao tao ~rave como a em que nos 
vivas da Nação, consiste em defender a :ma achamos, a rerlucçuo do pessoal da Alfantlega 
producção economica o que é cousa di· de S. Paulo. . 
ven·a. ' Essa1 al fandega é inutil, e tenhamos a co-

. . , ragem de romper com a politica dos grandes 
O SR . RonoLPHo ABREU da outro aparte . Estados e ~ votemos a rnppressão da alfün-
0 SR. SERZEDELLO (ORRÊA-- Sempre foi derra. .. 

esta a minha doutrina. Espero, por tanto, que o íllustre represen-
0 SR. NILO PEÇANHA-E é a política dm tau te do Rio de Janeiro, com os seus amigos 

paizes novos. de todos os Estados, me acompanharão neste 
o SR. SERZEDELLO CORRÊA-E' tambem a tel'l'erw. 

política que estão seguindo os paizes velhos, O SR. JuLro SANTOS - V. Ex. sabe que 
con:io a Inglaterra, a Allemanha e os Estados estou sempre prompto para fazer vingar cs 
Unidos. . · orçamentos. 

Mas dizia eu: o augmento de cinco francos 
sobre a importação , sobre o bjectos que todos 
precisam para alimentar-se e vestir-se, acar
reta um augmento correspondente no preço 
dos objectos que o proprio paiz produz e que 
são em parte consumidos . O trigo ficará, 
pois, majorado de cinco francos ; os 15 hecto
litros valerão 600 franco8 e o operaria com 
150 dias de trabalho não poderá comprar 
senão 22,5 partes do campo. O augmento do 
imposto corresponde, po is, quando vae além 
de . certos limites, á diminuição da fertili
dade. 

Mas dos nobres Deputados, que tanto desejo 
. teem de attender á difficuldade da situação, 
espero que tenham tambem procedimento de 
accordo commigo, vütando aqui a suppressão 
da Alfandega de S. Paulo, a lfandega que e 
uma inutilidade, que é completamente des
necessaria. 

o SR. LUIZ ADOLPHO - Foi reduzido o 
pessoal. 

O SR . ALFREDO ELLis (ao orador)-V. Ex. 
não póde dizer que está provada a inutilidade 
da Alfamlega de S. Paulo. 

o SR. SERZEDELLO CORREA-Não quero 
continuar a abusar da attençâo da Gamara . 

Vou tern,jnar, declarando que acho a si
tuação do meu paiz grave, e acho tanto mais 
grave, quando, como. tlve occasião de dizer, o 
Governo perde o tempo, não cogitando dos 
g·randes rerr..edios que precisam ser postos em 
execuçã.o para dbsi par os males que nos 
atormentam . Acho a situação tanto mais 
grave, quando, infelizmente para a Repu
blica, Ill·!Ste momento de tantas desillusões e 
desalento, preside a náo do Estado, segura o 
leme dessa náo mã.o descarnada de velho, que 
póde ser um bom homem, tolerante, que póde 
ser um homem de tradições, mas que neste 
momento t em a retina cançada, tem mesmo o 
espirita fatigado, e direi, sem receio de errar , 
tem myopia in tellectual.(Nao apoiados e apoia
dos .) o SR. SERZEDELLO CORRÊA-Não é questão 

de reducção, mas de suppressão completa, O SR. ALFREDO ELLIS- E' homem de bem, 
por inutil, por desnecessaria. Nt!m 0 illustre cidadão honesto e muito illustre. (Apoiados.) 
Deputado relator, nem a Commi.s$àO du Orça
mento serão capazes de pr ovar a nece;.sifü~de 
dessa alfandega . Os factos estão demon-

o SH., SERZEDELLO CORRÊA.-Nã.o estou con· 
testa11do a;; suas qualidadts como homem par
tJcular ; é homem do bem, é honesto. 
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o SR. ARTHUR DIEDERICKSEN- E' muita 
cousa ser-se honrado. 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA-Estou tratando 
das qualidades do homem político, do homem 
que tem todas as qualidades que os nobres 
Deputados affirmam ter, o que não contesto, 
mas que nesta occasião, como dizia, tem mão 
descarnada e de velho sobre o leme do barco 
em que vão o credito publico, a honra da 
Republica, as instituições e a Patria. (Bra
vos, miiito bem.) 

s. Ex. não tem visada larga. 
o SR. BARROS FRANCO JUNIOR-Estamos co

lhendo os fructos das aventuras financeiras. 
o SR. SERZEDELLO CORRÊA - Quaes são as 

aventuras~ São as praticadas durante o meu 
governo~ Si assim é, V. Ex. accusa o Ma
rechal Floriano Peixoto, de quem é ferrenho 
admirador e defensor. 

o SR. BARROS FRANCO JUNIOR - Ha pouco 
V. Ex. referiu-se á conversão das apolices 
de5º/o papela4 % ouro, são essas as 
aventuras. (Apartes.) 

o SR. SERZEDELLO CORRFA- E' preciso pôr 
as cousas claras. 

Sim, o Presidente da Republica é um homem 
honesto, honrado, mas com mão descarnada 
de velho, tremulo, mantemo leme da náo 
do Estado e vae conduzindo-a por mare:;i. que 
não conhece (apoiados); não tendo a vista 
agúda, não póde ver o cyclone que e:stá for
mado e prestes a despenhar-se. Ai da Patria, 
si este cyclone despenhar-se, estando S. Ex. 
no Governo do Estado, porque, desconhe
cendo os mares por onde navega, não será 
capaz de desviar-se e ha de bater nos escolhos. 
Acautelem-se, por com;equencia, todos os 
republicanos; direi mais, acautelem-se todos 
os patriotas, porque o mal não é só da Repu
blica, é da Patria; e, recordando-me aqui das 
palavras do illustre estadista o Sr. Cleve
land direi : maldito seja o governo que, em 
momento tão angustiorn para a Patria, pro
vocou a luta e a divisão das forças de que 
esta dispunha; maldito seja o governo que, 
em situação tão infeliz, provocou uma divisão 
que agita os Estados, que alimenta odios, que 
é amanhã a guerra cívil; maldito sej?. o go
verno que não tem a comprehensão do mo
mento, porque, como dizia o Sr. Cleveland, 
em uma de suas ultimas mensagens, as ques
tões financeiras só podem ser resolvidas fóra 
das agitações partida.rias e politicas, e é por 
isso que termino dizendo: ou resolvemos a 
questão fóra das lutas partida.rias ou a 
Patria está perdida ! ! 

VozES - Brilhantissimo. (Bravos. Muito l;em, 
muito bem. O orador é muito cumprimentado. 

Comparecem mais os Srs. Amorim Figueira, 
Augusto Montenegro, Matta Bacellar, Urbano 

Santos, Anisio de Abreu, Pedro Borges, Tho· 
maz Accioly, Bezerril Fontenelle, Frederico 
Borges. Francisco Sá, Augusto Severo, Er
mirio Coutinho, Teixeira de Sá, Affonso Costa, 
Coelho Cintra, Barbosa Lima, Martins Junior, 
Moreira Alves, Juvencio d.e Aguiar, Angelo 
Neto, Arthur Peixoto, Rocha Cavalcanti, 
Araujo Góes, Geminiano Brnil, Olympio de 
Campos, Neiva, Jayme Villas Boas, Castro 
Rebello, Tosta, Eugenio Tourinho, Paula 
Guimarães, Vergne de Abreu, Adalberto Gui-' 
mai·ães, Leovigildo Filgueiras, Paranhos Mon
tenegro, Galdino Loreto, Pinheiro Junior, Tor
quato Moreira, Xavier da Silveira, lríneu Ma
chado, Timotheo da Costa, Alciudo Guanabara, 
Belisario de Souza,Erico Coelho,Barros Franco 
Junior, Urbano Marcondes, Ponce de Leon, 
Campolina, Mayrink, Mendes Pimentel, An
tero Botelho, Francisco Veiga, Larnounier 
Godofredo, Augusto Clementino, Telles de 
Menezes, Lamartine, Galeão Carvalhal, Gra
nadeiro Guimarães, Lucas de Barros, Alfredo 
Ellis, Urbano de Gouvêa, Hermenegildo de 
Moraes, Caracciolo, Me!Jo Rego, Xavier do 
Valle, Lamenha Lins, Alencar Guimarães, 
Lauro Müller, Pedro Ferreira, Martins Costa, 
Rivadavia Corrêa e Py Crespo. 

Deixam de comparecer com causa partici
parla os Srs. Vaz de Mdlo, Fonseca Por
tella, Theotonio de Britto, Elias Martins, Mar
cos de Araujo, Torres Portugal, Cc,elho Lis
boa, Apollonio Zenaydes, José Mariano, Her
culano Bandeira. Euclides Malta, Amphi
lophio, João Dantas Filho, Jeronymo Mon
teiro, Augusto de Vasconcellos. João Luiz, 
Gonçalves Ramos, Antouio Zacharias, Matta 
Machado, Oliveira Braga, Leoncio Corrêa, 
Plinio Casado, Guillon, Victorino Monteiro, 
Pinto da Rocha e Azevedo Sodré. 

E sem causa, os Srs. Pedro Chermont, João 
Vieira, Pereira de Lyra, Malaquias Gonçal
ves, Miguel Pernambuco, João de Siqueira, 
Felisbello Freire, Aristides de Queiroz, Fe
lippe Cardoso, Alves de Brito, Agostinho 
Vidal, Deocleciano de Souza, Bernardes Dias, 
Carvalho Mourão, Cupertino de Siqueira, 
Nogueira Junior, Arthur Torres, Gustavo 
Godoy, Costa Junior, Bueno de Andrada, 
Adolpho Gordo, Francisco Alenoastro e Cam
pos Cartier. 

O Sr. Paula Ramos-Sr. Presi
dente, o dever de fundamentar uma emenda 
que tenho de apresentar ao Orçamento da 
Fazenda traz-me á tribuna. Esta emenda re
fere·se ás alfandegas da Republica, tratando 
não só de melh.orar a sorte dos respectivos 
l'unccionarios, corno ao mesmo tempo de 
acautelar a arrecadação das rendas publicas. 
Antes, porém, Sr. Presidente, de entrar pro
priamente na materia que trouxe-me á tri-
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buna seja-me licito fazer algumas conside
rações sobre a crise politica, economica e 
financeira que atravessa o paiz. Não venho, 
Sr. Presidente, trazer novos argumentos; a 
Camara tem ouv1dodiversos oradores pronun
ciarem-se a respeito da materia, cada qual 
delles apreciando-a segundo os seus principios 
e escolas; uns acredit(1nrlo que a causa deter
minante da nossa situação é exclusivamente 
financeira. outros acreditando que é uma 
causa economica - financeira e política., e 
outros, finalmente, acreditando que a causa 
economica absolutamente não infiue na si
tuação. Devo, a•· enr.r·ar no e,; tudo dn Orça 
mento da F'azenda, 1lar ,parabens á Commissã J 

e à Camara por ver que j a se começa a ter 
uma or1eutação a re:;pe1to ria legislação orça
mentaria. 

Até hrje a poli tica que temos seguido em 
materia orçamentaria parece rnr a de querer 
illudir a0 pàiz e aos nossos cre1lores; tem-se 
tratado simplesmente de procurar- um equi
librio fictício de nossos orçamentos, e tem-se. 
na phrase de um illustre ::ie<1ad.or· com quem 
tive ensejo de conferencia~ o anuo pa,sadu. 
por occasião da votação do Orçamento clJ, 
Viação, querido illudir o inglez, nosso maior 
cierlor. · 

Os dous orçamentos trazidos a debate, o 
Orçamento das Relações Exte:·i ·•res e o da 
Fazenda, parece-me quererem appl'OXimar-~e 
um pouco ua verda·le das nossas despezas 
nesses dous dPpartamentos governameutae:i. 

Peço a V. Ex., Sr_ Presidente, permis·ãu 
para inter1·omper um pouco o meu discurso, 
porque alguns collegas le111bram-me que 
acha-se na Casa o illustre Deputa•lo pelo Rw 
Grande r\o Sul, o Sr. Aureliano Barbosa, e 
communico a, V. Ex. o facto para que provi
dencie de accordo com o Regimento. 

O Sr. President.e convida os 
Srs. 3° e 4° Secretarias a irem receber o 
mesmo senhor, que, sendo introduzido rio re
cinto, presta junto á Mesa o compromisso 
regimental. 

O ~r. Paula Ramos (continuando) 
- Ia dizendo, Sr. Presirlente, que parece-me 
que a Camara quer ler afinal urna orientação 
em matéria de orçamentos e quer esquecer a 
política até hoje seguida de fazer consistir a 
verdade orçamentaria, a aspiração da Ga
mara em materia de orçamento, apenas em 
apresentar ao paiz orçamentos equilibrados 
ficticiamente. E' principio geral em finanças 
que o orçamento deve enumerar toda a re
, eita e despeza ; elle não é uma simples ope
ração de contabilidade, é um acto jurídico ; 
o orçamento crêa e autoriza a receita, crêa 
e autoriza a despeza. Dahi se poderia con
cluir, diz um autor celebre, que todas as 

despeZ'l.S para as quaes não tivessem si<lo vo
tados creditas ou que tivessem excedido ás 
respectivas verbas não trariam para o Estado 
compromi~sos de ordem jurídica, pois que o 
Poder Legislativo, unico competente para 
autorizar despezas, não as contemplou na lei. 

UM SR. DEPUTADO-Mas vem o cre.dito, e a 
gente paga. 

o SR. PAULA RAMOS-O principio adaptado 
em quasi todos os parlamentos do mundo é o 
principio da universatidade da inscripção no 
orçamento de toda a receita, e da applicação 
desta às de:,pezas creadas por lei ; mas entre 
nó; tem-se Je .to justamente o contrario, e 
já t ive oppo1·tunidatle de dizer desta tribuna 
que não ha. nada que se pareça menos l:Om 
uw orçamento votado pelo Congre~su do que 
urn orçamento execmado pelo poder compe
tente. Ainda este anno o Orçamen o da 
Viação nos vem demonstrar a verdade do 
que acabo de avançar. Tratou-se de fazer, 
não economias neste orçamento, mas córtes. 

Não se tratou de fazer economias no Orça
mento da Viação, mas de cortar despezas, 
desorganizando completamente os serviços 
puolicos, para depois estar a Gamara estu
dan.10 todos os dias os pedidos de creditas 
extraordin>trios e supplementares. 

Como podemos factlmente verificar. jâ 
foram prese•1te1:1 á Camara du;,s mensagens, 
uma petindo um credito de importanda 
superior a 3.0t10:00ú$ e outra superior a 
27.000:000$, para serviços dependentes do 
Mini$terio da Viação. 

Parece· me, Sr. Presidénte, que nós de
vemos, u u.a vez por todas, abandonar a po
lítica orçamentaria que temos seguido. 

Não sou part1dario dessa politica. e muito 
menos da que enteníle que o equilibrio orça
mentaria se deve estabelecer sómente pelos 
grandes có1·tes nas despezas publicas. A re
d ucçâo nas despezas publicas é o recurso ex
t.remo d, s paizes gastos, cançados e inca
pazes de augmento de producção. 

Em um paiz novo, como o nosso, dotado 
de terreno ube~rimo, de climas variados, de 
um sub-solo riquíssimo, o que se deve füzer 
é desenvolver o augmento da producção, fo
mentar a industria extractiva, e não estar a 
paralysar t ()das as grandes actividades in
clustriaes que se traduzem na construcção 
das estradas de ferro, no melhoramento dos 
portos, na navegabilidade dos rios, na in
troducção de immigrantes. 

Todos os orçamentos da Republica apresen
tam o seguinte resultado : ao passo que nos 
outros ministerios a despeza vae crescendo 
anuo por anno, no Ministerio da Viação a 
despeza vae diminuindo anno por anuo. 

Suspende-se a construcção das estradas de 
ferro, interrompe-se a corrente immígratoria 



184 ANNAE S DA CAMARA 

para o nosso paiz ; negam-se auxílios á la
voura e ao~ engenhos centraes. Em um paiz 
novo e com um tenitorio enorme, todo por 
explorar, não se trata de animar a producção 
e de desenvolver a receita publica; quer-se 
sómente annullar todas as forças vivas da 
Nação. 

Ha um ponto, Sr. Presidente. sobre o 
qual os oradores que teern tomado parte 
neste debate estão de accordo: é que a causa 
principal da nossa situação critica é a baixa 
do cambio. 

Não venho, Sr. Presidente, 11prernntar 
remeclios para os nossos males ; não venho 
contrariar as proposições aventadas nesta 
Camara, mesmo porque com algumas deltas 
estou de perfeito accorclo. 

Quero apenas apresentar dados estatísticos 
para provar alguma dess"s pro:posiçÕéS, dei
xando á Gamara a incumbencia de tirar 
desses dado.3 as conclusôes que julgar mais 
acertadas. Não procurarei refutar as opi
niões que surgem de que a baixa do camb10 é 
devida ao systema polltico inaugurado a 15 
de novembro. 

Acredito que si muitos dc,s adversarias do 
actual regímen pudessem ver aman11 ã o 
cambio do nosso paiz ao par, elles não se 
converteriam, elles não se tornariam repu
blicanos; a sincerLade das suas convicções 
ou dos seus despeitos,elles não abandonariam 
ante esse facto. (Apoiados; muito bem.) 

Que a Republica não tem sido tambem o 
regímen ou o governo dos esbanjamentos, não 
me será difficll demonstrar, estudando are
ceita do nosso paiz desde a proclamação della 
e, compa.rativamente, as despeoas no mesmo 
per iodo. De esbanjaddres foram accusados 
todos os governos do imperio, e basta lembrar 
o do glorioso gabinete Paranhos por causa 
das cambiaes, o de Gotegipe por causa da& 
popelines. Os esbanjamentos datam da nossa 
indepenrlencia, e o primeiro orçamento, o de 
1823, teve um deficit de 900: 000$000, sendo a 
receita de 3. 802: 434:1:;204. · 

Não acredito que · a causa principal da 
nossa &ituação, determinada pela baixa do 
cambio, seja a emb~ão do papel-moeda. 

Neste particular não sei mesmo que outro 
argumento possa apresentará Camara,sinão o 
estudo da nossa situação em face da emissão 
do papel-moeda. 

Tudo que tenho lido nos autore3,a este res
peito, dia a dia desmente-se com os füctos 
passados neste paiz. 

Acredito que a emissão do papel-moeda só 
tem uma iollue' eia directa sobre o cambio 
quando essa emissão é superior ás necessi
dades das nossas transacções. (Apoicidos.) 

Esta opinião já foi externada nesta Carnara . 
em 18i9, pelo proprio Sr. visconde de Ouro 
Preto. --

O illustre financeiro do imperio demonstrou 
que a emissão de papel-moeda nenhuma in
ftuencia exercia, nesta praça, sobre a taxa 
cambial. 

Basta folhear a histori<t do nosso paiz para 
ver que ' m 1859 e 1860, quando emittiram-se 
49 .00·J:000$ de papel-moeda, o cambio, que 
estava a 23, passou a 27, 

Em 1875 o mesmo fücto se deu, quando se 
lanço , em circulação maicl 25. 000: 000$ de 
p;·.< pel moc"a, subindo a taxa cambial a 28. · 
Logo que se ooorou a r<.tiradá do papel-moeda, 
a. taxa caILbial começoll a baixar-. 

Depois rJas celebres emissões do Sr. Ruy 
Barbosa tivemos cambio a 21 l /8,e amda este 
anuo, após a retiradn. feita pelo Sr. Ministro 
da Fazenda de 30.000:000$ de papel-moeda 
ternos uam bio :-;. 6 7 /8 á vista. 

Não quero estabelecer a comp~ração entre 
a nos~a situação e a da Italia, de 1875 a 1885; 
apenas, como curiosidade, lerei á Gamara al
guns trechos rla obra do Sr. Cucheval Glarigny 
sobre a situação economica daquelle pa1z, que 
tem toda semelhança com a nossa situação, 
pois que terminou tambem com o arrenda
mento das esLradas de ferro. 

o SR . LUIZ ADOLPHO - Então já advoga o 
arrendamento. 

O SR. PAULA RA:M:os-V. Ex. verà as con
sequencias dessa medida lá apresentada e 
adaptada. 

Lerei apenas os seguintes trechos: 

«0 governo cuidou Jogo da segunda parte 
do seu programma, a abolição do curso for
çado e a retirada, pelo menos parcial, do 
papel-moeda. 

Essa meilida era indispensavel e sobretudo 
era ella urgente ? 

Não podia-se esperar e deixar a situação 
financeira se l'ortiticar ainda, em logar de se 
expor, querendo ir muito uepressa e subita
mente, a comprometter os resultados já ob
tidos ? 

Taes eram as questões que levantavam os 
projectos do ministerio 1ta1iano: aexperiencht 
da maior parte das nações fornecia a resposta. 

Ha poucas utopias tão seductorascomo a do 
papel-moeda, e assim se explica facilmente a 
attracção irresistível que ella teve sempre, 
não sómente para os theoricos, mas para os 
homens famtl1arizados com as questões eco
nomicas e q ne passam, mui to justamente, por 
espiritos p1'aticos.» 

Mais adeante lê se : «0 emprego do papel
moeda com CUI'SO forçado póde se impor a um 
governo em uma hora de crise, mas é o mais 
despendioso d(;s expedientes d.e que o Estado 
póde lanÇar mão_ .. Essas razões b stam 
para explicar porque os Estil.llos, cujas cir
cumstancias os obrigaram a recorrer ao papel-
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moedaeaocurso forçado,não saberiam hesitar, receitas, por uma marcha ascendente muito 
desde que surjam melhores dias, a impor pe- mais r ;ipida, pa~saram no mesmo período de 
sados sacrificios, para fazer cessar a biLUação 7<l9 milhões a 1.128. 
de desigualdade na qual elles se acham em Para ser completamente justo, é preciso 
face das outras nações.» ainda fazer notar · que o orçameuto desses 

V. Ex. conhece de certo a situação da ultimas exercícios comprehendia as despezas 
ltalia naquella occasião. que se pó iern cllamar reproriuctivas, taes 

Os orçamentos fecharam-se com um deficit como o r esgate de certas estradas de ferro e 
superior á receita ordinaria. a constr ucçáo de novas vias fer reas, e as 

Diz ainda o Sr. Clarigny : «I\03 Es tados despezas que não se deviam mais reproduzir, 
Unidos, como na Ital1a. a emissão do papel- como a da contribu ição do reino da ltalia 
moeda com curso forçado teve como conse· paril. as de~pems da perfuração do monte 
quencia immediata o desappal'ecimento ra· S. Gothardo. 
pido e completo dos metaes preciosos, o esta- O equil1brio orçamenta.rio podia ser consi
belecimento de um agio crescente do ouro a derado co·mo garantido, e este progresso 
depreciação dos productos nacionaes, e 0 ~n- continuo das receitas do Thesouro explicava 
carecimento dos productos estrangeiros.» e just1ticava a marcha ascencional dos fundos 

italianos. » 
Compare-se e:;Sa situação com a do 'Jrazil, 

em 1889, quando existia o p p, l-moeda de A Camara me perdoará estar fat igando a 
currn foiçado e o cambio estava acima de sua attenção com a leitura tão demorada 
27 1/2, e digam-me si é a1;solutamente ver- desses trecho.:; (não apoiados ), mas preciso 
dadeiJ'a essa proposição. O no~so mah-onsiste, patrocinar as minhas opiniões com o prestigio 
em; grai;ide pa~te! _e m querer applicar 3.0 de autoridades competentes, já qne neolium 
no~so pa1z os prmc1p10s econrmicos e finan- valor propI'io ellas teem.(Não apoiados.) t 
ceir0s que reguiam a vida das U<1ções euro- Chamo a attenção da Gamara para ssas 
péa:,, intehamente diversa da do Brozil. observações de Clarigoy a respeito da abo ição 

- j:>ef ndendo a abolição do curso forçar19 e 0 do curso forçado e do resgate do papel-m eda. 
resgate do papel-moeda o presidente do con- Todos na ltalia estavam certos, dep s da 
selho de mioi ·tros da ltaJ ia, o grnnde Ma- leitura da exposição feita ao parlament por 
gl~ani, declarava que a occasião era a mais Magliani, de que o goveruo estava res vido 
opportuna para o resgate (continua a ler): a abolir o curso forçado convencido de ue o 

~A primeira questão a resolver era Sfü~U· estado das sm1s finança.s e do seu credi o lhe 
rajllente a do equilibrio orçamentaria. Era garantiam os meios precisos de acção. (Lê.) 
e_vidente_ com e!feito que, si 0 governo ita- «Mas a. Italia estava tão bem pre rada 
ha:,no uao pude~se alinilar suas receitas e quan~o o go.':'erno para essa transfo~ma ão de 
suas despezas sinão com emprestimus cfofal'· sua c1r~ulaçao ? Nao basta. mtroduz1r n pa1z, 
ça4os, estava-lhe prohibid::> peristir em effe- por mew de um emprest1mo. contra do no 
ctvar qu lquer operação im por tante de .fi- estrange1r~, uma. certa quantidade de etae~ 
nanças . l prec10sos , e preciso que esses metas ah1 

Para tentar com sucr.esso uma empreza ríquern, si as necessidades do pa~z sã'. em
coino a da abolição do curso forçado a concli- fJora m9111e~tane~ment~, super10res a sua 
çã9 a mais inclispensavel é que , p~blico te- J 1'1·od11cçao, s1 lhe e premso fazer com as no 
nh:a uma confümça inteird; nos meios de que ex.ter10r e pagai-as sem ser co~ os se s pro
o governo dbpõe . t-:obre esse ponr.o essencial. pr10s product03, os_ metaes prec10~os, enas 
r s factos permtttiam a Magliani dar ,18 expli· entrados se escoarao pelas fronteiras mo a 
caÇõe~ as mais rnti sfactor1as. Esses factos ag11a citrav.és c1e 1:1rn crivo, es~otado o ume, 
pocham se resumir no seguinte: em !866 , rar10, o pa1z ser:a constran151c10 _a volar .ªº 
anno do estabelecimento do curso forçado, as pape.l-moeda . S1 tal era'.!' ~1tuaçao da taba, 
receitas elo orçamento italia uo eram üe 517 rnut1l se tornava a abohçao do cur for
milhões ao passo que as dt;spezas eram de çado.» 
L 338 milhões e meio, mas era a con~equen- Não me demorarei mais nesse studo, 
eia da gue_rra contra a Austria, e, desrle o mas apenas lembrarei á Carilara que Italia 
'' nno segurnte, as despezas füram reduzidas só realizou a abolição do curso forç .do e o 
em um" proporção sensível. resgate do papel ·moecla quando a SU< expor· 
E~ l.~68, as despezas eram de um milhar e tação era muito superior á sua imp rtai;ão, 

14 ,rmlhoes, em_gt1anto que as receitas , ape- quando as rendas das suas estradas · t'el'ro, 
Z'.J-1 da an_nexaçao da Venec1a e das provin- correios e telegraphos tinham aug ientado 
c~a~ pont1ficaes não attingiram a um milhar espantosamente, demonstrando des º modo 
s111ao ell! 1871 . Mas de 1868 a 1880 D,s, 11es·· o cte,eu vol vimento du seu co rnmercio qu:wdo 
pezas nao subiram sinão de 1. 014 milhões a a produoção de cereaes, fructos fr .,:cos, vi· 
1.185, isto é, ele 170 milhões, ao passo que as nllos e oleos, seda, etc., lhe permitti 1. gr:i,ncle 

Gamara V. l V 



186 ANNAES DA GAMARA 

exportação. Contribuiu mesmo para melho
rar a sua situação economica a destruição dos 
vinhedos. na França, pela phylloxera. Está o 
nosso paiz nessas condições ? 

Na ltalia, quando se deu o resg-ate do pa
pel-moeda, observa muita judiciosamente c. 
Clarigny, os depositas nas caixas economicas 
eram enormes, pois de 225 milhões, em 1865, 
passaram a 891 milhões, em 1880, e os depo
sitas em conta corrente, com ou sem juros, 
feitos nos bancos de embsão e nos outros es
tabelecimentos de credito, subiain de 100 mi
lhões, de anno a anno , 

Não nos illudamos e nem queiramos illur!ir 
o paiz. Deixem1s de uma vez essa política 
de hesitações, de subterfugios e de dissimu
lações. 

Para que resgatar hoje 8•} ou 100 mil 
contos de papel-moeda, si amanhã seremos 
forçados a emittir IOO ou 150 mil contos? 
Qual o resgate que não foi logo segui··lo 
de uma nova emissão, e em muito maior 
quantia? 

Ninguem que conheça um pouco da nossa 
hi~~oEia fin_aUt;ei~a ous'.lrá contestar essa pro
po8!çao. Nao cr·e10 na. rnfluencia do resgate. 

Não ha. duvida de que, quando o valor no
mi~al da emissão excede a uma certa medida, 
o_ VJl,:lor real de cad~ nota soffre uma depre
maçao na mesma razao_ 

A, sornma da emissão não deve ser superior 
ao \alor em ouro ou em especie equ1vtdente 
do que o paiz emissor puder pagar, isto é, 
ao 5'9U credito, quer encarado sob o ponto de 
vistl dos bens que elle possue, quer sob o 
pon6 de vista de outros factores de or.Jern 

1 , 

eco~m1ca. 

Emquanto a emissão for a necessaria a 
suffi\iente para as nossas transacçõe~, é inu'til 
estartemando o resgate do papel-moeda, visto 
que \al operação nenhuma influencia exer
cerá sobre a taxa cambial. 
De~me ao trabalho de organizar um dia

gralljmaem que figuram r1uas curvas: a l"re
presmtando as emissõss de papel moeda, desde 

. a p~imeira emis,ão até 18%, e a 2' a. taxa 
méqa annual do ca.mbio no mesmo periodo. 

A/Jamar<i (mostrando o diagramma) poderá 
veriicar que nenhuma influencia sobre o 
camlio teem exercido as ermssões de papel
moecjt. 

Di$;o seconclue que o papel-moeda de curso 
força:(o só terá influencia sobre o cambio 
quanlo a massa de papel-moeda for superior 
ás ne~essidacles clM tran:;acções. 

sobe. A taxa de descontos entre nós é, ac'ual~ 
mente, ele vaclissima. 

Oi versos homens que se teem occupado desse 
estudo, qum· aquelles q ,,e se acham entre nós, 
quer aquelles que se acham fóra, mas com 
interesses ligados ao nosso paiz, assim pensam-

o Sr. visconde de Ouro Preto. ainda em 
1889, declarava que o pape1'moecla em cir
culação era insutftciente para as nossàS trans
acções e que nenhuma influencia exercia na 
praça do Rio de Janeiro; e o sr. Glyns, pre
siclt>nte r1o Banco ihglez, do London Bank, em 
uma, as,emblea de accionistas em Londres, 
declarou que o papel-moerla em circula
ção no Brazil, qwindo muito porlia serre
putarlo na somma de 900.000:000$, o r1ue 
era vi8ivPlmeute insuffictente para as nos;as 
transacções com merciaes. 

O mesmo banqueiro accre,r:entava que « o 
Bra il tem neces,iclado de uma emissão supe
rior a essa e que, si ella se acha depreciada, 
é mais pela qualidade do que pela quanti
dade». 

Que a no3sa emissão não é excessiva basta 
attender á que tinuamos, ern 1889, com o 
camt1io a 27 7 /8 e a que temos ho,e com o 
cambio a. 7 1,/2, toman'10 tambem corno: ele
mentos para o calculo o desenvolvimento da 
nos~a populctç.io, a in :orporai;ao ao proleta
riado de mais r1.e l .000.0111! de libertos pela 
lei de 13 r1e maio, a intrnducção de mais r1e 
800.0UO i<r>migranteti, o de,envolvimentd das 
nossas inrlustrias etc., etc. Éstabelecencio a 
prO[JOrção veremos que não ha excessq de 
papel-moeda. : 

E' bom lembrar tambem que grande miJ,ssa 
desse ria pel não está em circulação, e: sim 
gua['(larfa no fundo das caixas dos colorlos e 
immigrantes. ' 

Precisamos, portanto, ver qual é a causa 
da baixa do cambio. 

Entre ª' diversas causas apontadas pelos 
diversos oradores que se teem occupaclo deste 
assumpto, e ent,re bt.es 03 Srs. Cassiano do 
Nascimento, Deputado pelo Rio Grande do 
sul, e Se('zedello Corrêa, Deputado pelo Pará, 
figura o fa,cto de ser a nossa exportação 
menor que a importação. 

As nossas estatísticas mostram, porém, que 
a nossa exportação é superio1· á importação. 
Ora, sendo a.ssim, parecia que de accordo com 
a balança commercial, a taxa cambial devia 
subir, desde que nós temos procluctos que são 
superiores em valor áquillo que temos de 
pagar pelas mercadorias importadas. 

O SR. Lmz AnoLPHo-Então V. Ex. acha 
que ha saldo a nosso favor, com relação a 
mercadorias. 

QUE ella não é rnperior está provado e 
basta',ütender-se para as taxas de descon'tos 
para ~~hegar-se a essa conclusão. Todo o 
mundt sabe que,quando o papel-moeda supe.r 
abunch, a taxa de descontos baixa e que O SR. PAULA RAMOS - Eu não acho; as 
quandr falta o papel-moeda essa me,sma taxa estatísticas o provam. 
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Ainda ha pouco tempo disse o Sr. Glyns 
que a exportação do Brazil em 1896 podia 
ser avaliada em ~ 38. 000.000 e que a impor
tação era muito inferior a esta somma. Por
tanto, devemos procurar uma outra causa. 

Para mim essa causa é devida á balança. 
internacional de valorns, isto é, o Brazil ex
porta mais valores do que importa, exporta 
mais cambiaes do que ·aquellas que represen
tam o valor da importação. 

Nós sabemos que quasi todos os nossos em
prestirnos são feitos no exterior; que para 
lá ternos de remetter não só a importaucia 
dosjuros, como tambem a da amortização 
annual. 

Sabemos ainda que os capitaes de quasi 
todas as grandes obras, especialmente de es
tradas r1e ferro , são estrangeiros o que se 
acham tarnbem sujeitos a esta mesma con
tingencia, pois que os juros são 'pagos 
em ouro na Europa; que grande parte 
do nmso commer~io é estrangeiro e que 
manda quasi todos os annos os seus lu
cros para os bancos europeus; Mesmo os 
br11zileiros, logo que dispõem · de alguma 
fbrtuna, preterem ir gozai-a na Europa, a 
gozai-a no Brazil, repetill'io-se annualrnente 
viagens de familias brazileiras que ~ó vão a 
Europa despenrler. 

Por conseguinte está veriflcado que a· som
ma de ouro a exportar é muito superior a 
que i111portamos. Cre10 que não é d1ffi.cil pro
var isto com algarismos . 

O Sa. RonoLPHO ABREU - Ainda ternos o 
immigrante. 

Desde, Sr. Presidente, que comecei a inte
ressar-me pelas cousas publicas que tenho 
ouvido dizer: o Brazil e o deficit e estd em 
vesperas da bancarata. O Sr. Ferreira Vian
na varias vezes asseverou isto no parlamento: 
o Sr. visconde de Ouro Preto, ainrta em 1889, 
declarava que, si nós nãG estamos em vespe
ras ela bancarota, estavamas em vesperas de 
uma situação identica á em que se achava a 
Turquia. 

Mas ainda, Sr. Presidente, que a nossa 
importaç:io fosrn superior á no~sa exporta
ção, PSte facto absolutamente não me aterro
rizaria, e não me faria desanimar. 

Paiz que importa tudo aquillo que pre
cisa, já não digo, para as suas neceso1da
des, pa rn sua existencia, mas para o desen
volvimento de suas indu~tr·ias, como são to
das as rno,chinas , este facto inrlica apenas 
que se trata de um paiz novo, de um paiz 
rico, capaz de ter credito. 

Era a uma 1dentica situação que um Presi
dente na Repu blica Argentina chamou de 
crise do progresso e que nós podemos sem 
granrle est'orço applicar ao nosso paíz. 

o SR. MARTINS JUNIOR-Convem dizer que 
a Rcpub!ica Argentina está em peior situação 
do que a nossa e não vive gritando que a 
sua situação é má. 

o SR. PAULA RAMOS-EU, apenas a titulo 
de curiosidad1 , estudarei a marcha progres
siva da nos,a receita e da nossa despeza, 
desde a proclamação da Republica até 31 de 
dezembro do anno passado. 

A Camara assbt1rá commigo a esta leitura 
enfadonha, mas que, em todo o caso, poderá 
trazer •lados para um estudo serio, por parte 
daq uelles que são mais competentes do que eu. 

o SR. PAULA RAMOS-E, como bem me 
lembra, Sr. Presir1ente, o meu nobre collega, 
nós até hoje temos recebido uma grande 
quantidade de immigrantes que aqui che-
gam custando ao paiz avultadas som mas. für SR. DEPUTADO-V. Ex. é muito com-
Esses homens que teern ligações nas cUades de petente. 
o_nde veem, deixando quasi sempre lá a iami- . 
ha, remettem annualmente todas as eco- O ~R. PA ULA . RAMOS - Venho desde. a 
nomias que conseguem fazer. no>sa mdependencia,calcul~das a no~sa receita 

Ainda ha pouco tempo li uma estatística das e a nossa despeza por periodo.s de 10 ~m 10 
quantias remettidas por immigrantes italianos ª?nos7 para mostrar_ que o regu:~en do impe
ern S. Paulo, que monta a uma granr1 e som-1 r10 foi ~~mpre o regunen do deficit. Estuda
m a . Eis o que determina uma procura supe- rei dep~is o modo por .que elle r esolveu todas 
rior á o:fferta de cambiaes, ou a elevação do essas crises_ ~ o _modo p~r que procurou estabe· 
preço destas e a consequente quéda do carn- lecer º~ eqmhbr10 fict1c10 dos nossos orçamen-
1.Jio . tos: (le) : 

o SR. TIMOTHEO DA COSTA- Assim suc-
cede com os portnguezes. Annos 

O SR . P AULA RAMOS- Sr. Presidente, não 
sou do numero daquelles que se acham ater
rados com a nossa situação financeira. Não 
sei si é porque tenho tanto amor a esta Re
publica; ou si é porque hà muito tempo me 
habituei a acompanhar os trabalhos do par
lamento, que j á não acredito nesta phrase : 
O BRAZIL ESTÁ Á BEIRA DO ABYSi\íO . 

1822 •. 
18:,2 .. 
1842. -
1852 .. 
1862 .• 
1872 .. 
1882 .. 
1892 .. 

Despezas 

5.000:000$000 
11.468:000$000 
27.474 :000$000 
41. 825:00(1$000 
53.049: 000$000 

101.462:000$ú00 
139.470 :000$000 
279.180:000$000 

Reoeitas 

3.800:000$000 
11 . 036 : 760.i;OOO 
18.808:641$000 
35.786 82 1$000 
52.488:898$000 

101 . 286: 595$000 
128 .937:622$000 
227.681:075$000 
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o SR . LUIZ ADOLPHO - E esses algarismos 
não representam toda a 1l e~ peza ; repre•eli 
tam a despeza que se vota e não a despeza 
feita por conta dos creditas. 

bio, precisamos vei· qua l a média annual da 
taxa cambial no mesmo per iodo (lê): 

o SR. PAULA RAMOS - Nem é possível, 
pois que até hoje ainda não exercemos 
uma rlas nossas funcções legislativas mais 
importantes, qual a de fiscalização sobre a 
ext>cução dos orçamentos. Mas,toma.ndo como 
verdadeiros esses dados, que são otficiaes, e 
que si são deficientes em relação á despeza 
o são tambem em relação á receita, chegamos 
a seguinte conclusão. (Lê.) 

Anros 

1889 .. . . 
1890 ... . 
1891. . . . 
1892 ... . 
1893 ... . 
1894. .. . 
1895 ... . 
1896 ... . 

Tax~ m<Uia 

26 13/16 
22 5/8 
16 Il / 32 
[ 1 15/16 
li 9/ 16 
lU 3/32 
9 29/ 32 
9 l/32 

Vai'. r da :C 

8$951 
!0$608 
14$684 
20$105 
20$757 
23$777 
24$227 
26$57-1 

Depreciação 
do papel 

0,69 °/o 
16,20 °/o 
:39 ,46 °/o 
55,78 "/o 
57,17 "/o 
62,61°/,, 
63,31 °/., 
66,55 º/o 

Muitos do3 dados que vou ler são extrahi· 
dos de um tra.bal110 publicado, ha poucos 
dias.no Jornal do Cornmcrcio. 

Reduzindo. pois, a receita e a despeza ao 
cambio de 27, teremos : 

Annos 

1889 
1890 
1891 
l f'92 
1893 
1894 
1895 
1896 

Receita 

160.840 :000$000 
195.253:000$000 
228 . 945 : 000:1:000 
227. 681 : 000$000 
259.850:000$000 
264.345:000$000 
297 .468: 000$000 
295.78:!:UOU$UOO 

De•peza Annos 

186. JGC):OOMOOO 1889 .. .. 
2Z0.645:000$000 1890 .. .. 
220. 592: 000$000 1391 ... . 
279 .180:000~000 1 8~12 ... . 
291 .311 :00'1$000 1893 ... . 
363. 550: 000$0110 1 1894 ... . 
340 835:000$000 1 1895 ... . 
264. 248: 000$000 1896 ... . 

1.930.164:000$000 2.167.526:000$00 

Receita 

159. 730 :000$000 
163 .6:<2:000$000 
138. 603:000"ººº 
l 00. 68 1 : 000$000 
l 12 294 : 000.%000 
!JH.839:000$000 

109. 141 :000$000 
YS939:000$000 

Despcza 

J 84. 280: 000.'!;000 
184. 90 l : 000$000 
133 . 136 : 000.-$000 
123 . 45:1 : 000$000 
1~4.769:000:j;OOO 
136. :i05 : 000$000 
125 . 05l: 000.~000 
88.391:000.$000 

981 .849:000$000 1.100.287:000$000 

Deficit 237. 362 : 000$000. Ou o deficit de .. . ...... . 118 . 438: 000$000 

Estas quantias são em papel e nellas não Tomando em consideração a di:fferença 
estão co~preheníl i dc·s os depositas. entre o cambio de27 e o cambio que vi<>orava 

E' curioso saber a que se reduzem esses . _ . 0 

algarismos das nossas receitas e das nossas 1 na occasiao, encontra-se º segumte: 
despezas, ao cambio de 27, para que possa- 1889 a 1896 Receita Despeza 
mos estabelecer nossa comparação entre a 
r eceita e a despeza, corno tarnbem reduzil-as Papel.. J .930. 164:000.t; 2- 107 .526:000$000 
á taxa media annual. Ouro... 981.8-19:000$ l.100.287:000$000 

Em 1889 a n ossa receita foi da, quantia 
de 160 .840:000$000. A taxa. cambial er;t de 
26 13/16. A depreciação era sómente de 

948.315:000$ l .067.239:000$000 

0,69 % ou 1. l IO contos. Deste calculo, veriticúnos o seguinte: os 
Ternos. pois, 160.840:000$ - 1. 11 0:000$ ~~ , contribuintes p<igaI"arn de 1889 a l8V6, por 

159. 730:000$000. ,. differenças de cambio, 981 .846 contos e o 
Tal foi a nossa receita em 18S9 . nosso Ttlesouro pagou 1.067.239:000$000. 
Em 1896 a média da taxa cambial foi de Nã.o ha duvida des·le que os algarismos 

9 1/ 32 e a depreciação <l a nossa moeda 1i ide ~ão verdadeiros 'e o calculo está regular-
66,55 °/o ou 196.843:000$000. mente !'eito, que •~ situação critica em que 

Temos. pois, 295.782:000;~-1 93.843 :000$= no~ achamos é devida exclusivamente á da 
98.939 :000$000. baixa do cambio. 

Comparando essas duas receitas, vemos que Para provar as proposições que teem sülo 
em rn81J foi de 159.730 :000.~ e em 1896 a ventadas entre nóseu trouxe os algarismos, 
de 98.939:.000$ ou uma di~er~nça de .... fazendo apena~ um trabalho de estatistica. 
60 .791 :OOO!J;U~O. O calculo estu. feito em ouro. O SR MARTINS JUNIOR-Um trabalho ma-

Observa o 11lustre financeiro do Jornal do . ti · 
Coinmercio que sü no anno r1e 1876 é que gm co. 
t ive mos um;t receita iníerior á de 18\!6, desfle O SR. PAULA RAMOS-Parece-me que, desde 
o n.nno de 1875 em diante. que a taxa ca.mbial fosse outra, a nossa re· 

Mas para que possamos ainda apreciar qual ceita seria mais que sutiiciente para cobrir a 
tem sido a nossa situação, em relação ao cam- nossa despeza. 
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o SR. RoDOLP!fü ABREU-A demonstração 
resalta claramente dit p1·oposta de orça
mento do Gove:·no, que pede para diJforença 
ele cambio 55.000:000$, quantia insufficiente, 
tanto que a pr·opria Commiss:lo tr<Ha de 
augmental-a. Isso prova que todo o desequi
líbrio está na taxa cambial. (Apoiados.) 

o SR. PAULA RAMOS-Deve-se, Sr. Presi· 
dente, esta ~ituação á Republica, aos esban
jamentos que ella tem feito~ Acrefüto que não. 
E;banjamentos não teem havido; e basta com
pubar os darlos constantes de diversos rela
torios para verificar-se que as nossas des
pezas teem sido feitas, mais ou menos, na 
mesma proporção das receitas ordinarias, 
comparadas com as r1o impnrio. 

Si de,;equilibrio tem havido é devido ex
clusivamente á baixa do cambio. 

Sabemos como o imperio costumava solver 
seus compromissoR no Exterior e füzer equi
librar seus Of'çament03. 

Desde 1824 até 1889 vivemos no regimen 
dos emprestimos. Contrahimos emprestimos 
para pagar o que devíamos e pa1'a cobrir o 
deficit dos orçamentos. E desde que o em-

Emprestimo de 1889 .......• 19.122.300 
3. 710.000 
7.442.000 

» de 1893 ......•. 
» de 1895 ....... . 

;IJ 39.808.000 

A nossa divida interna era: 

1827 .... . 
1831. ... . 
1840 .... . 
1850 .... . 
1860 .... . 
1870 .... . 
1880 .... . 
1889 .... . 

5.007:000$000 
13.935:000$000 
26.575:000$000 
53. 169: 000$000 
6l.500:1 '00$000 

234. ~212: OOl 1$000 
337.507:000$000 
552.985:000$000 

fücJb9mos do lmperio a seguinte divida: 

Interna. . 543. 585: 000$000 
Externa.. 270. 286: 000$000 

Total.. . . . 813. 871 : 000$000 

prestimo era feito no Exterior a nossa taxa Paiz novo e rico ... 
cambial mell10rava durante algum tempo, O SR. RonoLPHO ABREU - Muito mais 
baixando log1i depois, e o Uoverno lançava deve a Republica Argentma. 
mão elos mesmos recursos. 

Desde que estamos no estudo da crise, que O SR. PAULA RAMOS - Era isso que ia di-
atravessamos, devo notnr que para elevar a zer, precisa de capitaes para promover o seu 
taxa do cambio. 0 governo do sr. Ouro Preto desenvolvimento, o seu proaresso. 
lançou mão rloexpeclit>nte de entrar na praça A nossa divida externa é'°' de~'(, 39.808.800, 
e de comprar o café, para ver si desse modo ao passo que a divida da Republica Argentina 
conseguia elevar a taxa elo cambio, operação em 1894 era. de 234.200.UOO pesos e a in
que acarretou grandes prejuizos para 0 terna de 247.000.000 ele pesos ou 96.000.000 
Tl1esouro. sterlinos. 

E' facto que, quando se proclamou a Repu- Portanto a Republica Argentina acha-se 
publica, tínhamos uma taxa cambial de 27 ; onerada d~ uma d_iv_ida muito maior que a do 
1rws isto era exclusivameme devido ao em- Brazll e nn,o se d1ra que a situação della é 
prestimo de HJ milhões sterlinos que aca- superior á nossa. 
bara-se de contrahir. o SR. RODOLPHO ABREU - E o papel-

Si em vez da proclamação ela Republica moeda, lá, tambem é abundante. 
ter sido em 1889, fc1sse em 1891 ou 18'1:2, a 0 SR P·\ R · . 
situação financeira seria inteiramente outra ; 

0 
n " · , ULA,. AllIOS-Demais, co~s1derando 

as conseq11encias apparentemente beneficas 1
1 

9~s? territouo,_ ª nossa populaçao, em re
que tinham resultado elo emprestimo teriam açao ª no_ssa divida, verificamos que apenas 
desapparecido. Devo racordar á Ca:Lara que ~~i~s~ paiz que deve menos que nós, que é a 
em 1885. dous annos depois do emprest•mo T l. , t . · 
de :S 3.765.400, tivemos o cambio a 17. rad ocos os ou r_os ac;iam-se mmto mais one-

Demais, Sr. Presidente, não me parece e os dot~ue nos. b~? se acha demonstrado 
que a nossa divida externa que monta a m um ,rabalho escnpto em Panz por um 
, . ' . braz1le1ro que cruarda o incognito 1 ~ :19.808.800, resultantes dos empre.,;t1mo . .; . , o-

0 ._no qua 
de J 883, 1888, 1889, 1893 e 1895, seja muita encon~rei ,°se,, mnte quadro, perfeitamente 
elevada. , orgamzado, sobre a d1v1da externa de cada 

Eis a nossa divida externa fundada: paiz para cada habitante: 

circulante nomi- Suirna . . ..... 18 francos por habitante 
na! BraziL ...... 42.~ » » » 

Bulgaria ..... 73 » » » 
Emprestimo de 1883 ........ ;IJ 3.765.400 Suecia., .... 74 » » » 

» de 1888 ........ ;!: 5.769. IOO Noruega .... 81 » » » 
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Dinamarca .. 119 francos por habitante 
Russia ..... . 184 » » » 
Allemanha .. 273 » )) )) 

Turquia .... . 
Grecia ..... . 

324 » 
338 » 

» )) 

)) )) 

Hespanha .. . 
Austria .... . 

353 » 
372 « 

)) )) 

» » 
Belgica ....• 377 ~ » » 
ltalia ..... . . 410 » » » 
Inglaterra .. . 457 » » » 
Hollanda ... . 526 )) )) » 
Portugal ... . 694 » » » 
França ..... . 798 » » » 

O Brazil nesta escala occupa o segundo 
lagar; e não é, portanto, motivo de desanimo 
a nossa divida externa. 

o SR. TIMOTHEO DA COSTA- o nosso Es
tado é apenas dependente da crise politica e 
:financeira. 

o SR. PAULA RAMOS- Nós somos uma 
nação relativamente feliz. Conseguimos rea
lizar reformas sociaes, como a da libertação 
dos escravos, o casamento civil, a separação 
da igreja do Estado, a liberdade de cultrs, 
sem o menor abalo. problemas estes que em 
muitos paizes da Europa ainda reclamam 
solução. 

Temos um territorio vastíssimo, quasi to~o 
elle inculto e em condições ele tudo produzir 

incidentemente me· referirei a algumas das 
providencias apontadas pelo illustre Deputado, 
que me precedeu na tr·ibuna, representante 
do Estado do Pará. . 

S. Ex . entende que o arrendamento das 
nossas estradas rle ferro virá resolver a nossa 
situação ou pelo menos melhorai-a de algum 
modo. 

Sr. Presidente, a occasião não é oppor
tuna para entrar na apreciação deste a~sum
pto, porquanto sou autor de um projecto 
ca~sando ao Governo a autorização para o 
arrendamento das estradas. 

Acredito que V. Ex. dentro em poucos dias 
contemplará na ordem do dia este projecto, 
afim rle que a medida nelle consignada não 
venha a chegar ao conhecimento da Camara, 
quando o prazo parn. o arremlamento das es
tradas estiver completamente esgotado. Nessa 
occaslào provarei que, si o arrendamento 
das estradas rle ferro, em these, é um erro, 
na hypothese é um desastre. 

Esmdarei o arrendamento das estradas de 
ferro pelo unico lado por que a Commissào de 
Orça1111•nto da Camara julgou dever· encaral-o 
-como operação financeira-e egpero chegar 
a provar• que, ainda as,;im, o arrendamento· 
das estradM é um desastre no presente e um 
erro muito maio r no futuro. 

o SR. RoDOLPHO ABREU-Um crime, até. 
e extraordinariamente, pois nelle existem O SR PAULA RAMO" As suaª conseque l 1 . t d . ,_ o 1. 
todos os climas a aptaveis ª 0 as as raças cias serão funesti';8imas. Ba~ta dizei' que se 
e a todas as cultur»s e que poderiam nos r1a.r . pror:ur-a llJPllJ01·ar a no>sa situaçã.o co;11 essa 
elementos poderosissirnoH rle progressu, 81 º' op~m<,:ão , torna111lo-a como eixo em torno do 
podere8 puhlicos, seguindo urna n·n·ma. regu-
lar, não tivessem só a preoccupação de cor- qual devem gyl'ar todas as demai:s opernções 

finarn:ei 1·as. 
tar despezas e.·· O arl'enda;nento <as estrarlas r1e ferro . na 

O SR. MARTINS JUNIOR- Creando riqm·- melho•· das llyµotheses, produzira 5.00V.O ;0 
za'S. esterlinos. 

o SR. PAULA RAMOS- ... tratasse <le cr-ear Não acredito qur1, mesmo admittida a hy-
riquezas, desenvolvendo a prodncção; e, para potbe;:;e de que Posa quantia vie"e para o 
attingir a. esse fim, não ba sinão um meio: o Hraz.il, a nossa situação financeir-a mdho
desenvolvimento da viaçã.o ferrea, o forneci- rasse. Duvldo muito que m.sa. •;Uantia venha 
mento de braços e a faciliclarle na aequisição para o Bmzil,porque se apre:,entam comocan
do capital de que necessitam as industrias, d1dn.tos ao arrendamento rlas _etitradas de 
espec almente a agricultura. ferro os nossos credor~s ou ~ynd1catos orga-

São estas, sr. Presidente, asi ligeiras consi- mz;1dos sob a protecçao da casa Rotschild e 
derações que julguei rle meu dever fazer a peir: Banco Francez. 
respeito do Orçamento da Fazenda. Sao, portanto. _nossos credores os membros 

V. Ex. acaba de verificar que ellas narla l desses dous synd1catos. . . _ . 
teem de novidade e que nã.o vim trazer re- Ora todo o mundo sabe qual e a apphcaçao 
medias aos grandes males que nos iiilligern, e que se deve dar ao proch~c • o do arrendamento 
apenas salientei. . . das nosi-as estradas de ferro pela lei de 9 de 

dezembro do anno passado, que não é, como 
O SR. RonoLPHO ABREU- A causa predo- muita gente suppõe e pensa, em aeral, o nosso 

minante da crise. ~ 

o SR. PAULA RAMOS- . .. a causa, e pro
curei com os dados estatísticos, com a inflexi
biliflade dos numeras provar apenas que a 
noss<t situação não deve aterrorizar-nos do 
modo i1or que nos achamos ateirorizados. Só 

commef'cio, destinado a sol ver compromissos 
de momen to, mas sim p,1ra a retirada do 
papel-moeda rla circulação e para a amorti· 
zação da divida externa. 

Dada a hypothese que entrem os 5.000.000 
sterlinos, o que duvido, porque os credores 
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terão o cuidado de pedir ao Governo que 
lance em conta corrente esses milhões, que é 
o mesmo que se tem feito com o Banco da 
Republica ... (A.p,~rtes.) 

Qual é a applicação do arrtmdamento? Qual 
é a applicação do producto do arrendamento? 
Nã,o é diminuir a divida externa do Estado? 
E eu que sou credor, supponhamos,não tenho 
o direito de pedir que se me lancem em 
conta os 5. 000. 000 que tenho de pagar ? 

o SR. GRANADEIRO GUIMARÃES dá um 
aparte. 

o SR. PAUJ,A RAMOS-Si o nobre Deputado 
tivesse attendido ao meu argumento veria 
que não tem razão absolutamente no seu 
aparte. Eu declarei que, dada, a melhor hy
pothese, a de entrarem os 5.000.000 esterli
nos para o Brazil, eu não via em que esse 
arrendamento viesse de um momento para 
outro melhorar a nossa situação. 

Lembro apenas a V. Ex. que, quando o 
Sr. Rorlrigues Alves contrahíu o ernprestimo 
de 6.000.UOO sterlinos, a taxa cambial baixou. 
Aproveito até a opportunidade para dizer 
que dessas questões financeiras cada dia en
tendo menos. 

Vejo desmentido pelos factos tudo que 
a prendi e tenho lido. (Apartes.) 

o SP •. LUIZ ADOLPHo-Mas 2.000.000 esta
vam gastos. 

o SR. PAULA RAMOS-Si os 2.000.000 esta
vam gRstos, não ha duvida alguma que 8e 
amortizava urna divida; e, si a nosrn situação 
depende em grande p 1rü1 da nossa divida ex
terna, forçoso é concluir que, diminuindo a 
divida externa, dimin ue-se a remessa de cam
biaes para pagamento d e juros e amortização, 
e nossa situação devia. melhorar. 

Em ma.teria de cambio no Brazil tenho 
aprendido pela experiencia duas cousas ape
nas: 

Primeira, que quando se faziam empres
timos externos a nossa taxa cambial melho
rava; 

Segunda, que nas épocas de colheita quando 
come<;ava a exportação 1!0 nosso producto prin
cipal-o café, a nossa taxa cambial tambem 
melhorava. 

Hoje os factos desmentem o que eu havia 
aprendido. E ainda em relação ao café dá-se 
mais este facto: no Brazil, sAmpre que o 
cambio subia.o preço do café baixava; e, desde 
que baixava o cambio,o café subia. (Apart~s.) 

Agora leio as cotações da praça e veJO a 
taxa cambial de 7, e o café baixando. 

o SR. GRANADEIRO GUIMARÃES- Perfeita· 
mente. 

o SR. PAULA. RAMOS - Perfeitamente, 
mas o que eu tinha aprendido era o contl'a-

rio. Vejo que os factos desmentem todas as 
regras e que aquillo que PU aprendi em eco
nomia politíca não vale nada. V. Ex. encon
trará a explicação,si se quizer dar ao trabalho 
de o ler,no relatorio do Sr. Glyns, presidente 
rlo London Banh, apresentado ao~ seus accio
nistas-é um mysterio. 

« O Sr. Glyns depois de fazer um estudo 
sobre o augmento progessivo da nossa expor
tação em face da quéda da taxa cambial, 
concluiu que o resultado era incomprehen
si1!el e inexplicavel. 

Ha nisso mysterio ! » 
E ainda para mostrar em que consiste o 

mysterio poderia lembrar a V. Ex. que, em 
setembro de 1894, por exemplo, as exigen
cias das nosrns relações internacionaes ele
varam-se a 1. 800. 000 esterlinos ao passo 
que os bancos do Rio de Janeiro saccaram 
!i>.000.000 esterlinos, isto é, negociaram-se 
cambiaes na importancia de :E 5.000.000. 

Já vê, portanto. S.Ex. que não ha meio de 
se poder tomar pé nesse mare magnum do 
cambio. 

Parece que ha uma força mysteriosa, como 
diz o Sr. Glyns, em tudo isto. 

O Congresso já se lembrou de remediar um 
pouco este mal votando uma lei sobre corre
tagem; mas o Sr. Mmistro entendeu não 
never pôr em execução essa lei porque os 
interessadr s representaram contra ella. 

o SR. TIMOTHEO DA C«STA-Assim como já 
se obrigou os bancos estrangeiros a terem os 
~P.us lastros em ouro e tudo isto foi lettra 
morta. 

o SR. PAULA. RAMOS - Eu passarei agora 
a justificar "·minha emenda, que tem inteira 
relaçào com a nossa crise financeira . 

Entre as diversas idéas apresentadas para 
melhorar a no3sa situação tenho ouvido 
sempre indicar uma boa fiscalização nas nos
sas Alfanilega.s, melhor arrecadação das nos
sas renrlas aduaneiras. 

E' por isto que eu, de accordo com a lei de 
Orçamento deste anno e tendo em vista fa
wr com que se consigC\ nas nossas Alfande
gas melhor arrecadação, venho trazer á Ca
mara um pequeno trabalho que tem por 
fim, não só augmentar essas rendas, como 
melhorar ao mesmo tempo a situação de to
dos os funccionarios das Alfandegas da Re
publica. 

Desde 1876 que os empregados das Alfan
degas tinham um ordenado tixo e uma gra
tificação em quotas proporcionaes ás rendas 
que as Alfandegas davam. As quotas era.m 
estabelecidas sobre as rendas liquidas. Era o 
clecreto de 2 ele agosto de 1876, do Sr .. barão 
ele Cotegipe. Mais tarde, por decreto de 29 
de dezembro de 1880, o Poder Executivo tra-
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tou de reformar as tabellas que então esta- procura viver exclusivamente dos venci
vam em vigor. mentas que se lhes dá, muito maior esti

o Sr . conselhl'liro Dantas, qutmdo Ministro mulo n:i. fi.-cali zaçifo e de algnm modo tolhe 
da Fazenrla, reformou essas tabellas . essa tendencia que, por exemplo, está se 

Da pra.tica de longo8 annos cnm a appli- manitestando nas uo-sas Alfandega.s, de os 
cação dessa medida nas Alfandegas resultou empregados, não estando associados aos in
grandes vantagens para n erario publico . teresses do fisco, a,sociarem-se aos interesses 

O Governo P rovisorio levado peh corrente contl'<trios, aos interesses dos importadores . 
de tudo retormar e pela mania que se apode- Neste sentido organizei as tabeJias , não to. 
r ou, na Rep ublica, de todos nós, de todos os mando para base do calculo das quotas a 
annos reformar lei:;, acabou com e3Se sys- r enda média do ultimo triennio, como manda 
tema de quotas. e o que é facto é que desde a lei de 1876, porque, si assim eu o tize~se, 
então augmentaram-se os rumores contra as obteria uma média muito pou co approximada 
Alfandegas. grita-se todos os dias que as da ver.Jade . 
nossas rendas são delapidadas, que um terço Tomei para. hase 'de meu calculo a renda 
da nossa receita é penlida; appa.1»-cem todos prov<1vel de 1897 calculada sobre a renda 
os dias queixas con tra funccionarios (~as AI- a.rrecctdada no 1° semestre deste anuo. 
fandegas e chegámos a um (;!, situação verda- Ni\o atloptei a porcentagem estabelecida 
deirarnente desoladora nas nossas Alfawle~ns . pela. lei de 1876; que p ira a alfanr't egêl. da 
O Governo Provisorio pelo decreto n. 248, de C<J,pital Federal é de 0,66°/ 0 , mas sim uma 
6 de março de 1890 reformou as repartições quota muito mais baixa, visto que a renda 
de Fazenda e abol iu as quotas n:i.s Alfan- liquida da alfandega do Rio de Janeiro , em 
degas. 1870 , era de 42 a 45 .001l :OOO$ 00 e hoje é de 

Na lei do orçamento vigente está incluída Sfl . 000 : 000$000; adoptei a porcentagem de 
a seguinte disposição : O, 63°/0 , em relação a essa verba. 

(( Art. 8°, n. 7. E' o Go verno autorizado a Não lerei á Carnara esses dados, porque em 
r eformar os quadres cbs repartições de Fa- 1 nada adeantar ia; apenas salientarei o fac to 
zenda, adaptando. no plano de l'eforma, o de que, augmentando de algum modo os ven
restabelecimento das quotas anteriores á !e- ciment11s dos funccionarios, rlado que a renda 
gislaGão actual para os vencimentos dos de 8f>. 000 contos de réis seja real, elle~ ficam 
fUnccionnrios, acornpauhando-o da d iminuição sujeitos á contingencia-ou de melhorarem 
dos vencimentos fixos . Essa reforma deverá do vencimentos, si a. renda augmentar, ou de 
ser subrnettida á approvação do C_ongresso na ficarem prl-judicados, em rela1;ão aos venci
sua primeira r eurnão . » r:imentos :i ctuaes, si a r enda diminuir. Mas 

Até hoje, Sr. Presidente, não . foram pre- .como e_ssa~ va~tagens ?ão devem ser levadas 
Sf\ntes á Gamara as tabellas organizadas pelo ao ~xtremo r e ~anei_ra, } 11 e venham a ter 
Governo para dar execução ri. e~ta disposição venc:.:n~ntos extr aor~ma, ios . nem; no .caso 
da lei do orçamento. Devo, porém, dizer á Casa. contia.rio, que venlw.m a ser. preJud1cados 
que estou informado de que eõse tr .. balho já, extraor!.lmn.riamente nos vencimentos actu-

t' ·t Lleantado no gabinete do Sr . JVÍ:i- aes, en nesta emenda au torizo o Governo a 
e~ a mm 0 ª ·rever as ta.bellas, !lempre que esses factos se 
mstro da Fazenda. !.l • ·e re q a d d. · · Mas consi(J'nando esta disposição a lteração crem, 8 mp ue ren ~ immu1r ou que 

. "' . , . , . a renda augmentar de mmto . 
em todas as verb~s vot.a~as para. as ~lían- Todo o meu calculo se acha feito sobre 
degas da Republlca e estando so d1Fcutrn'10 o a rernla l"quida das alfaiideaa , 
Orçamento da Fazenda me parece que a . 1 º s. . 
occasião é a mais opportuna para tornar u ma Ha allandegas, como as de Santos, Manaos , 
realidade tal med ida no orçamento de 1898 . Coruf!lba,_Paru , e ''.' que os empregad?s teem 

Organizei um trabalho, nesse sentido, que grat1licaçoes espectaPS, além dos venmmentos 
vou submettel-o á consideração da Carn. marcados para as outras alfandegas da mes-

Creio que é desnecessario fundamentar as ma classe ; elles teem em urnas alfandegas 
grandes vantagens que resultarão para o 40º/o o em o~ tras_20º/o . . 
Thesouro do immediat.o inte::resse do func- Es ta::> grat1ficaçoes foram concedidas alle-
cionario na arrecadação das r endas . gan_do-se que ª. vida nc~s~s ci~ades era 

O systema da porcenta.gP.m ou dvs quotas é mmto CD.l'a; emtim o que e facto e que cre-
o adaptado em todos os Estados na s rep:n·- nn-seen_tre em_pl'egados da mesma ca.tegor1a 
tiçõef' de arrecarlação das rendas pl1blicas. em alfünrlegas iguaes, pelo simples lacto de 

E' hoje do ctomi nio publico que quasi t odas l,otarem wlloca(tos e.m pontns diversos, essa 
a.s grandes fabric~s e as gTaud.es casas .com- des1gualclade de vencunentos. 
merciaes tratam ele interessar os seus em- Attendi a essa circumstancia, abolindo 
pregados nos lucros ela casa, e ní'í.o ha duvida. todas as gratifi cações extraordinarias ; mas 
que isso desperta no empregado houesto, que tornei em consideração no calculo essas 
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mesmas gratificações, de mamüi·a que esses 
empregados não ficat•uo prejudicados. 

Em relaçi'i,o á Altanrl•-ga 11.o RL dr, Janeiro, 
como em relação 11. qua>:1 todas as :. lfíwdegas 
do Braz1l, dá -se um f'"cto exi.r aOJ"dioar io: ;i,,> 
passo que a8 rendas t r>em aU\l!Ile11ta'1.o do um 
mo•!o visível, d,1 mr1do palp •.vel, nas reflf' 
mas que teem se í'eito nas ;·ppar·tições de fa 
ze oda tem se teafado rh-i ili minui r o pessoal 
e de collocal-o em peiores condições, quamo 
á dotação. . 

Pelo r egu la.menfo dB 1860 (prirto de,~a 
epoca), a AILand· g;1, do Rio de .Jane iro trnha 
213 empregado~. 

Pela reforrn:~ dn 6 de lll(LiO de 18f)8 passou 
a ter 189 emprega(los, cujo numer·n í'o'L ele · 
vado a 196 peia r eturrru ' le 2 de a;;u~to 
de 1876 . 

Pela refot·1nr1 de 6 rio março 1fo 1890 o 
quadro do pessoal é de f.6·~ emprPgadns, e, 
flna.lmente, pel<> u ltima r:·forma é de 165 Rrn
p~egarlos o quadro da al t:~ndega da Capifa l 
Fede ral. 

Em 1860 a renda <lt'~S•t aJf,tndPgu. foi dr 
21 mil contos e · em 1893 a média tla, renda 
foi de 8) mil contos. 

Pela lnitura, a que acabo d<·1 proce 'er , 
vê-se a verdade da minha, asser ção . 

E' justo que as repartições tenham o pes
soal necessario, que se dbpens ; o 1wssoal que 
llóde set' c11spr•nsa.c:o, m<,~ é ta111bem ju,to 
que o pes'ioal que fit:a. que a · cumula maior· 
serviço, seja. mais bem r ernun <->l.';;.do 

E' este nrn dos mor.i vos qu e me leva a 
apresentar est:i. emm1da. 

Accei toi ua t:·mfecção de li.a, nfo só a pro
po~ta feita p <-l o ~.1 ini<tro <la L<'azen<la,naqu illo 
que era ·a1~ceitavd , como em out1'os pontos o 
prujecto da Gom1rnssão de Orçamento. nas re
ducções que achei conven:ente fazer nessas 
repartições. . 

Pela proposta, do Governo a verba c1estt
nacla ao ~erviço das no~ sas Alfandegas é de 
9 .801 :304$4110 ; a· emt·nda que tive a homa 
de apresenta.e exigH a pena~ do Thesouro a 
des peza d.e 9.:31 8::3:~0$50i J. li>J .. port;rnto, em 
r elaç[o á peoµosta do Gover no uma economia 
de 4<:<2 :67::!$900. 

Estou, porta nto, coherente com os prin
cipios que sempre sust entei neste• Gamara-de 
contribuir o mais possivel para fazermos eco-

Ca.ma.ra. v. lV 

nomias nos nossos orçamentos, e, digo eco
nomias, porque ni'it) so u p·trtirla.rio dos córtes, 
como se t em feito, que niio r eprPsentam eco
nomias, mas desper.Hcio de dinheiro. tra
Z<'ndo a. desorganizat,;;1.n do serviço publico, 
e irr juizns e normes :'t Nação. _ 

Nilo l"PCOrtiarei a Gamara a SU8pensao dos 
trabalhos em torlas as estrndas rl .: ferro . o que 
deu em r esultado,nã > só in 'em o ir.ações. corno 
ai nd a prejuizll enorme de materi a l no inte
rior dos ltsta<los, e m o<•nse 1uenc ia, de obras 
imporr.a.ntf'>s q ue não íoram concluidas e cujo 
rmit.nial ficou com pletarnf-nt,e perdido. 

Creio qne ju st ifi quei quanto cabe em mi
nh as fürQa.s a errnmda qne aprese ntPi. Para 
conhec<~l-a é nece,sario cornµulsar todas· as· 
rabe llas que orga ·iizei e que pei,:o a V. Ex., 
Sr. Pt•,,s idEinte, que as mande publicar no 
[)im·io do Congresso. 

Er•a o que tinha a diwr a r espeito do OI'ça
ment o da Fa.zeoda. 

r.'.emetto á M~sa outra emenda, qne não 
procu•·in·ei justi ficar porque ella consigna 
a. penas ver ba parf1 n rn SCl'Vi ço croa•' o por lei. 
Trar.a -se <lo cu ,-teio rle uma lancha a vapor 
que tem 11 ,\l!'awtega de Sa.nta Cathat' toa. 
E lla ,já foi adqu rida. e está Pntregue it i\Jran
dega,, mus na oceasiã· i em que o t;onrado Mi
nistro da ~',, zen11 a organizou esta proposta 
elliL ainda niio est<t va entregue á Alfandega, 
motivo pelo qua l. niio pediu verba para o cus
t~io da meRrna. l~ .n clrn . A Commis, ão de Orça
men to tam bPrn oã0 t•·ve conhecimento drssa 
acqu1siQão . razão pPla qua l não <'Onternplou 
na. proposta <'· <1.evida Vel'ba. E' ma is urna 
contl-ibuiçii.o para a verdade do or çament o, 
q u>i tra.'{O i1. Comruissão. 

HAiro -me d:i t,ribuna convencido de que 
a politica s t·g uida peJa Gomm issiio de Ori,:a 
rnen1,o tr;·rá benefícios reaes ao pa.iz ; pelo 
menos uns con•iuzirá ao reg imen da verdade 
, ·rçament3.ria, regimen que até hoje t em sido 
a 1Jaw1onado. 

E<pero que o oxemplo dado pelns dous. il
lu~tr('S relatores dos orçamentos do Ex:ter10r 
e Fazenda seja, aproveitado pelos não menos 
i!lusr.1 es r e larores d11s rnirro• orçamento~ . para 
que sai harnos as cornlições verdadeira8 em 
que o n .. sso pai z se actia . Nesse ti>r1·eno lh es 
pre;;tarei todo o meu fraco auxilio. (Nluito 
bem; muito bem. 0 OradO'I' e v ivamente feli 
citado . 

25 



TalJclln do numero, clnssas e voucimentos dos om1lregndos JM 11.1(.i.adeg,u 1fa Hopubllca 

·-·--- -- - -·---·----· ·-·· --·- ·-·- . .•.. 

lllO o~: JA:'\Efl~(J l',\:\"TOS 11.\lllA l·Y.r:xA~lllCCO 1·.\la' 

1

"11:10 J.f.t:Gltj ruo Ol!MiDE 

I 00 SUL 

--- -- 1 ·---,- ,-i-, ---1 ,---s ~ -§ :-== ~ 1 : ~ ; .g 
!J <l '._'. ~ ~ ~ l . i.I 1 ! rl 
.g !~ 1 ~ :: · ~ I _,, : ! ~ 

11' ~ t Hli ! lU:,11 i H:
1
,Ii ~ HJ 1 :_tu í 1

1

n vi 
1
-n 

o -· "' o l CI . - ·= ~ e ·: ·. i o'· ,-: :.. ' 1 ._, ~ . o ~ 

' 

f: 1 : .2 1 ? ,: j ; 1 ::· 1 • ::: : 1 ~ 

1 

~ lt~ ~ 1 ~ ) t j~ 1 : !~ i 1 I~ 
; ; ; :; 1 1:: : t:: 1 1~ 
:<: I;<': i;?, l ' % : , :x. l . ,,.._ ; . ~ 

1 ' • ' ' ' ~ ' ' • 1 1 ~ 1 ' . ' ' --------------- --·--- --1- ---!-- -:---1--1-:- --:---- --.-.--- --.-,---1--
. l . . "~ . . -~: <> r. : • • - ' .,, • • , • ... • • ., ~ ~ • .l . . ··- 1 ' , , -In.speat.oi ............ ,.. ....... 1 . 8.QOiJ.~ -) 1 t>.000.:-.... , ' i•>.Ofl4):;-. -»1 l .b.()k_h -•. l1t:{I:)' .... --~ 11·~)1,_, .• a l ·.1:81l0!"

1 

2a 
• 1 \ 1 ü•4'~l" l "íJ 1 • l 1 1 • • 1 • AJU• an a . • . . • • . • • • . . • • • . . • . . . , . · v . ~ - 1 • 1 , 

1 
• , 

Chef~s ele secção ... ,...... ... .. 3 ll:u11os: lli ~! l:O ·~~ tr.; 3 1:1)1111..:: ; 11 ;
1
· 14 1n1-t 1:. :1 i ·~o).;:i ~·. :! l:f~)c : Ili' 2:~ :30ü$ 16 

Coufol'entcs ................... 2·Lb:';'Ou$: 11 i;h·-• 1· 1'.~ · l ·li ~1 : ::.- " ' ~ 1 : 1 " 3 : ~'"' 1: s:c : ~ "~ 11! -t : ::;<.' !ir- 1-1. :> ·:,:(J(J,~'3 14 
Priru(lil'o.~ cscriI>turnr1os .• .... . I!! 'l :l)()1«5i l~ Jd'l:l:·-:•1· •';: 1~ ~1a:·J•· ''· l•f ~ :1:'.:• <I ~ !~·~ x:i:~'''~ to J . :: ·.'•~ •"I W. -l.:!:li()O.~ W 
" 11111. l "º'~· ·J l10' l " · '-t i\ · t~· l >·•· ... , . -l -·· ·· · 1·"1' 1 ., . . • ···1 ·1 ' • 7 1·· 11·0· 7 ,.,~g _e.o ."'· ··· ·· ··· ··· · ····· · ···~; . :-'' '"' ?_.l. ~ .... -: ~' · '·:~ : : : : ;· .• : · ~ : ~ : ~~· · •• _· " . :- :; ., ... i:" ) : ~ . · ... : ,1 ... ,

1 

_ ·.:;::· · --~. 
Tcr.:ell'ilS .. ., .................. :H:2: -I0•1:-- ; "1~ 1 1.t/J_'» ·'i'·' ,;•,:••·

1
• ;:;f;• J :,•· 1· . ._ 1..i · i:-.·o1 "• l> t :·~,..· a h.1:30~tj 5 Q ... º') l ·u'OO"I ., , ., , ..... " ., ·i I• , ... ,... . ., . , t " •"t' •; ,., . ' ·! ... l , • ., 1··'1 ··~o.. .. U3.l1.A) S ••• ••• , •••••••• , •• ••• . • .:.A: • ~1 ·' - , .._') • .. ::;• • 1 . . . ; '' ·~ . . 1 • : .·. ,. """ • ; ,. ; , r 1..~. ,,~"' •,siri"'. •J J :V\'~ ~") 

ÜUill'1h\•lllÓI' ............... . ... 1:G :(Jl;0$: 110' !J l:'1 ·•1;:! !e; 1 l :•<)I•~- ' l · ·j I l:rl{t; l; ' 1 ;:ot · .; Ir !.: ;.;-.• '" ltl" i':l:~ 4):·; 16 
' J.Utla11'"" · 9 "·(ti)'•' ·' l°l· 11'' ·1;:,1·· 1 ..., 1 ·•·'11.;: . , t ·•·1· 1 · · · 1 ,.,.,. , .,t ~r I '·• . · • 8 

'" "~· ·· •• • • • • • •• • •••• •••• -_ · ' · . 1..:~ _; · : -· ~ :. · ~ 1 (""' ·· · '•·· . r - .. .. _ ·~ - -1 _ ,_.., ~ • 1 ~ . '.-:tit"-'~ 
'1'h('7.1J11ruiro ................... 14 :80 ... -;.. l-1 : ! l ~: l•' ' ' ·'~·· l -11. l i!: ' "''' } ;; l í :P· ~I> l~l l 1:'•.lr .. , 11· i ·:J:1;.; .. J 1~ ! l iJ::!lú) 14 J•.. 7'" '" º "1 ;-f .. , , , • • ,, ,.:.! ~ -:r ., .. ,,.. .. , .,, , . .. , :l • • • • J .~ , . . . - ,-, ! . . ... -
.
' l.•llS • • • ••• • ••• • • ••• ._ ••• •••·· •· - · >-. -~ .J, " I .t, ·.,, · ' • .. • · " • .1•·• "- . . - 1:".~.I . ~, . .! l :•·t.·· "' " - .1:3'.J.>::- ;1 
J~ngailor 1la P11gatlor1a. Cf!lltl'al. J 1 1 : 1 1 '.!:~ :·. ··~ 1 ~ i ·1 
FieL ........... . ........ ;.. ... j . J , l ' l:i- 1 ._~ u 
Porteiro,·.. . . .. . . ..... . . .. .. . .. l .3 :131:0.3/ 11; 1 :! : .t• :n~ . S 1 !:-J<11:; l' J !!: .l •., ~ J:'j l ~:N•~l >'. ('.!;lh~ 81 1·2:000.} 8 
Ajwl11ntc .. . ............... , .. l:2:h0fl$i ;j' 1 1 ::w i.; ;, 1 1 ::{" • ~ f, 1 1 : 1:.i1 ,;, ê1 \ 1 1 
Continuns ........ ... .... .. .. .. 1 rn: 1 :&l-0$j :r ·I 8l)0 ~ ~~ l i li'~ · - !1 fi S1~)~ : : ,; ~l"•·I :sl !!, ';t}J- 3 2 700$ 3 
Allmi11i~tr<1tlol' \los c•tpatazin~ •• ! > •l:8l1ll$ J.J! J ti1J1>> l r 1 :1 • ~r•~ J.1 1 -' t:·~ .• .:.i 111

1 
1 2:&:~.i:~ 14

1

. 1

1

2:000$ 14 
A• 1 t " '" ''llU'' - 1 '>t·>' • 1 ·• - I ' ' 1 ' . "1 í j JU1. au es .... ..... . ...... .. ... ~.,._ ::;: 1 ,, ,~ " .fi',, , .. . _,,,,_.

1

,. 
Fh:lis de a1•1nttZom •••••. .. •. ••• \IJ .;1 :200$ '. 7 ~ 1;-0q·~ !.> 'i í:! l~JO 'i i 1 1

1
2 JtYt. f,' 3· .:klO•t;: 14

1

-1,:?: -100$ 5 

1--1 - - ___ \ . --' -1 -
1 ' ' 1 i l !l.''>: ô7 87 '11j : 1 8'< fM, l·il 

_ l _ ______ - --·· ... . 1 1 1 1 1 

EMl'ltF.tlADOS 

" ~ 
õl 
g 
~ 

~ 
~ 
3 
~ 
~ 
~ .., 

~ 
u; 

~ 
~ 
~ 
~ 
lt 
~ 



o ., 
8 

"' "' e 
_g. 
Q_ 

.... 
"' ~ 
"' 

~ 
~ 
o 
~ 

b. 
~ 

g 
i o 

--- --- --·------- _____ ,_ , ··-··- - -· ·· ·-- -- - ---- ---- - -· -

RIO 
E111'lltl1'0 SAl'>"TOI .\llAOAJÚ URU(lUAYANA PAl t AllYll,\ ORANl>E DO rARNAIJ\'Ui PENEDO 

.. 
~ 
I> 

; o 
Ell l'RlXIOS 

'-1 i 3 -0 ~ ~ · J =r ~ J, .f 
e e- - e. 

º E -:::1 J& ... ":J <:> o 
~ ... 
E 
:::J z 

d 

1 
~ 
â-::; o 

g.J~ ~ 

É 
"' ~a. ~ 'E 

"O 11 D. o 
f 
CI a 
CI 
~ 

"' à 
o 
" 

' 

;.g, .... 
9 ~ l 
c;.~ ~ 
., o. o.. 
-=~ 
2 ., 
a 
:::J 
z 

o 
'O 
~ s:: 
<li 

"2 o 

---------------t-1---·--·-·---1--1--1---·- -·- ---
Inspector • . ••.• •• •. . •••• • .• •• • t 1J4:~ 
Ajudante . . . . .. .. . .. . . ... . . . . • • 
Cltetcs de secção . . . . . .. . .. . . . . . 
Con fcre11tes • •••••••• ••• • •• • •• • 
Primeiros escrlpturarlos • ••. •• • l 6'12: lf.IB!i 
s~gunilos . ..... . . . ....... .... .. 8 l :~, 
1'orcolros • . •• •••• • . ••• •• , •. ••• , 
Quartos . .. ..... . . ... , . . . . . . .. .. 
Ouarda-rnór .. . . .. ... . . . .... . . . 
A.iu<l11n10~ . . . ....... . . .. . .. . . . . 
'J'l1e.~01Jrch'<> • • • , ~, • • , , .... . . , • "l lj2:f~I 

. J1ic i~ • . .•... • . • , , • • • , • •• • • • • • • , . 1

1
.1 :40:$! 

P:Lgau01· tia Pagadoria Ccnll'lll. Í 
.. Fi~t . . . .... .. : _ . .,, ... ,,. .... ..1 •• • _ .... .. .. . ~ _ 

~' 113:21)().$1 251 lj4:000$ 

'º! 512~~1 101 612: 100$ 
7 1! 1 :31~ 1 8 1 :flOO.i: 

).(1112:400$1 ª"l '12:000$ r. l 1 :200$ & 1 1 :400$ 

251 l 

101 6 
7 B 

4: 000$ 

2:100$ 
1: 600$ 

14 
ó 

1 2:600.t 
1 1:400$ 

NOll1'111 

i 
., Cil 
"O "O g a 

Q) ., ., 
~ "'3 "d 

.,. .g o o 
~ 

VI 0 

~ ' 
!I rc ~ ~ ~~ j 'Ô s~ 

J o e>u 
º"' o .., 

"' "' Cl ;:I ., ;:i ... "' f!l ., C' .. "' O' c.. '.I "O O'Q, .::; 
:i.. ... o.. 'O o. ... 

"' E o "' 8 ... "' E o .,, <i- .,, "' o "' "' e o ~ ... t .., 
E! E! m 

' 

:::1 ::s 
z z z : 

- - - --- -- - - - - -- - - --· 
25 l 3: 200$ •:i-~:> 1 3:200$ 25 1 3:200$ 

10 5 2 :000$ 10 5 2:000$ 10 5 2:000.l; 
7 7 1 ::i00$ 7 7 1: 300$ 7 7 1 :300$ 

14 1 2:400$ 14 1 2: 40íl$ !4 1 2 :400$ 
5 1 l :lW(I$ 5 1 1:1100$ 5 1 1:200$ 

~ 
l:i. 

5 

o 
7 

4 
5 



194 ANNAES DA C:\ll!At:U. 

Tabella da porcentagem que deve ser deduzida da renda das Alfandegas para pagamento 
das fl.UOtas dos respectivos empregados 

!<! 

1 

<~ J"I ?i! e ::;i p f!l º< < a,,., E<>,,;: Zo E< 
p ºÃo "'1 < g 

~@~ 
p -< ~ <:!l O' "'1 E< -< f:l "'1 

O' 
i:; Q z fllZ < ALFANDEGAS <:!l J"I r:l ,.::i ~ A ~ A < "'1 ~ 

o<~ o ,.::i -<li E<>...: ~po i< "'1"' 

~ í:'i J"I A ~~p.., °' > ,.::i oº -<li -<li -<li 
~ J"I E<> 
o fll ~ rj < ºº > p.., 

p.., ,.::i ~ 

Rio de Janeiro .. , ................ O;fi3 º/o 1.243 85.000:000$000 430$812 
Santos ..................... , .... 0.53 °/0 517 30.000 .000$000 307$543 
Bahia ...•.......... . ............ 0,97 °/0 625 18.500:000$000 287$120 
Pernambuco ......•.............. 0,97 o/o 620 18.500 :000$000 289$435 
Pará ...•...•..•...........•.... 1,2 º/o 620 14.000:000$000 270$967 
Porto Alegre ...........•... . .... 1, l º/o 385 8.000:000$000 228$571 
Rio Grande do Sul ......•........ 1,3 º/o 339 5.500:000$000 210$619 
Manáos ..•...•.. . ............ .... 1,5 º/o 261 3.700:000$000 212$643 
Maranhão ........•............. . 1,7 º/o 379 3.200:000$000 143$535 
Ceará .....•••................... 1,6 º 1" 342 3.000:000$000 140$350 
Maceió ...................•..•... 2,2 º/o 261 1.400:000$000 118$007 
Santa Catharina ................. 2, º/º 234 1.4100:000$000 119$658 
Paranaguá ...........•.......•... 1,6 º/o 190 1.400:000$000 117$894 
Corumbá.· ....................... 3,2 º/o 190 1 . 100: 000$000 185$263 
Espirito Santo ............••...... 1,8 º/o 190 1.100:000$000 104$210 
Aracajú ......•...........••...•. 2, º/o !68 800:000$000 95$238 
Uruguayana .•.. · •....•.......•. 2,5 º/o mo 750:000$000 98$684 
Parahyba ...•............•.•..•. 2,5 º/o 190 750:000$000 98$684 
Rio Grande do Norte ............. 3,5 º/o 168 450:000$000 93$750 
Parnahyba .•.....•... . .......•.. 4,2 º/• 168 350:000$000 87~00 
Penedo ..•• ; .....•..•..•........ 1,2 ?/o 168 100:000$000 71 428 



SESSÃO EM 12 DE AGOSTO DE 1897 

Veem it Mesa, são lidas, apoi<1das e envi
adas á Commissão de Orçamento as Sc'guintes 

EMENDAS 

Ao projecto n. 54, de 18.97 - Orçamento 
da Fazenda 

Ao n. 10 do art. 1°-accrescente-se: 
Alfandega de Santa Catharina-Material: 
Lancha a vapor: 

1 machinista .......... . .•.... 
1 foguista ................... . 
l patrão .... .. .... . ......... . 
2 marinheiros ......•......... 
Combusti vel, lubrificantes, etc. 

2:400$000 
1 :200-000 
1:440$0' 0 
2: 160$000 
3:200$000 

10:400$000 
Sala das sessões, 12 de agosto de 1897.

Paula Ramos.-Lauro Muller.-Francisco 
Tolentino.-Pedro Ferreira . 

SUBSTITUTIVO AO N, 10 

X. Alfandegas, - Substitua-se o n. 10 do 
art. pelo seguinte: 

Capital Federal 

Pessoal (como na proposta do Governo, in
clusive tres fieis de thesoureiros extranume
rarios): 
Ordenados................... 496:800$000 
l. 243 q notas· na 
razão de 0,63 °/o 
sobre a receita 
liquiila de..... 85.000:000$ 535:500$000 

Gratificação aos ajudantes do 
guarda-mór por serviços na 
barra..................... 3:600$000 

Material, diversas despezas, 
companhia. das guardas, etc. 
(como no projecto da Com-
missão). . . .. . . .. . . .. . • .. . .. I. 989: 130$000 

3.025:030$000 

Espirita Santo 

Pessoal (como no projecto do Governo): 
Ordenados. . . .. . . .. . • . • . . • .. . 38: 960$000 
19v quotas na ra-
zão de 1,8 º/o 
sobre a receita 
liquida de.. . ... l. lOO:Oíl0$ 

Material, etc.( como no projecto) 
19:800$000 
64:848$000 

123:608$000 

Bahia 

Pessoal (como na proposta): 
Ordena.dos .................. . 
625 quotas na ra
zão de 0,97 º/o 
sobre a rendali-
quida de . ...... 18.500:000$ 

Material,etc. (como no projecto) 

Aracaju 

Pessoal (como no projecto): 
Ordenailos ....•....•.......•. 
168 quotas na ra
zão de 2 º/o 
sobre a receita 
liquida de..... 800:000$ 

Material,etc.(como no projecto) 

Maceió 

Pessoal (como na proposta): 
Ordenados ........... , ......• 
261 quotas na ra
zão de 2,2 º/o 
sobre a receita 
liquida de...... 1.400:000$ 

Material,etc.(como na projecto) 

Penedo 

Pessoal (como na proposta): 
Ordenados •...•.• · .....•..... 
168 quotas na ra· 
zão de 12 º/0 
sobre a receita 
liquida de..... 100:000$ 

Material,etc.(como noprojecto) 

Pernambuco 

Pessoal (como na proposta): 
Ordenados .................. , 
620 quotas na razão de 

0,97 º/o sobre a receita li
quirla de 18.000:000$ . ....• 

Material, etc. (corno no proje-
cto) •.. e •••• 1 •••••••• 1 •• o •• 

195 

203:500$000 

179:450$000 
348:050$000 

731 :000$000 

29:380$000 

16:000$000 
47:420$000 

92:800$000 

60:100$000 

30:800$000 
65:365$500 

156:265$500 

29:380$000 

12:000$000 
43:349$000 

84:72\1$000 

201 : 900$000 

179: 450'~ººº 

413:983$000 

795:288$000 
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Pessoal (como nn prope>st.i.l: 
Or-lénn.dos • •• ••• •.••. ••••. ••• 
100 quotll.S nn. raz;io de :t.5 "/,, 

·.;.,1b!'i' a l'C\.'Cito. liquida <te 
~50: .. ll'l0$ . .......... . ..... . 

.Ma.teria!, étc. c•nn<"! ll•J proj~ctol 

Pc11c..1ril (co:n.111:1. propu~t.'\1: 

lll'lt"nAit.,.i., ....... . . .. ..... . 
ló~ 11uot11l! 1111. nuio •.li• :f,:, • ! • 

!I 1iirt• a ~·ill\ liqul hi Je 
.i'..i);l)I_"'~······ ........... . 

:'.l:i.tt·ri:Ll. otc. l<:OIR•l no !'l't,_ 
Jcçw) . .. ..... ..... ·• ..... . 

Possoo.I (como n!l proposta) : 
Ot'il<'nlldos . ....... .......... . 
:w:? quot.as na raziio 1lc 1 . ti~:. 

~ohrP. a i:,eccita liqu i•lu. •le 
,) . 000 :0·11 •~ ••••••••• . ••.•.• 

:'.fater1al. etc. Ccumo no pro) e-
ctc> ) ................ .. . ... . 

Pe::;i;oa! tcomo na p1'0p-1<;t:i.): 

Ort!on:111os .................. . 
lti8 1;11ot.:1.9 nn. r:1 ziir.1 •lc .:1,2 "/,. 

i;flhre 11. recd r.a. l i1Juid ;1 lle 
350 : OiXI$ ••• • • •. •..• • • • • ••• 

:\fatcrio.l (como no projecto) .•. 

Pes;;oa.! (como na proposta) : 
Ordeno.dos .. ..... . .. ... .... .. 
37\1 quotas oa ra.-zão de 1.7 

"/., sobre a. receita Hquià.a 
de 3.200:0ü0$ ....... .. . . . . 

Material. etc. (como no proje-
cto} . . ..... ..... . : ...... . .. 

A~NAES DA CAMARA 

Parti .. 

P~.:o:i.l fc;1mo na. proposti.) 
rnenos o. g1'll.tilic1tção •le 20 •;. 
iucluida Cll.S quotas: 
Ot"ll'n:1.dos ...... . . .... . . . . .. 

IS:/.-l(l.W!O 
4n; .,hltl:':'Nlll 

0:1.111u11tM m\ raz~o do 1.:a "/• 
~ .. t .. .- a 1~celt.'\ lil1u:da. •le 

1:;: 751)$1.M '() 

:H : ;.~~t.::tioo 

79:700$000 

·18:000$000 

97:83~~)00 

:w: :{80.'3000 

1-1. : 7o0$1JOO 
2\1: 700$ 1(!0 

73;780$000 

1 

98:400$0001 

l~ ,0()Cl:t,H)()$ .......... . . , •• 
:'llatoru.1, etc. (como na pro· 

poi!tl\), ......... . ........ . 

l'~-.:41 íõ1lmo na prnpos:~ 
mc:nOll :-. i:t:Ltif1CA1:1'io de ·10 ·; • 
•l'"' llc:• m~!ui.1a lll\.~ quot'Ut: 
Or1len11-~ns . ...... . .......... . 
~,,il •111ot:•~ nl\ ru:'io 1lt1 1.5 •/. 

~ ·~:'I~ 1\ ~.icei TA liq uid& de 
• { •• u11:0<10.s .... . ......... . . 

:'lla.t1:rial (co1110 110 pn~cct-0) •• 

P~l ko:no n:i. propostal 
tnenos" grnr1tb1ção 1le 4(1 "/ . 
que 1lc:a iccluidu. nas quotlLS : 
Ordenados ..... .. ........ . . . . 
517 quotn.'j na raiã.o de O.fi3"/ • 

sobre & receita liquirla de 
:w.000:000$ ... .. ......... . 

~1a.te1-ial (como no projectn).. 

Parana9uà. 

Pes:so:i.I (como na proposta): 
OrJen:uJos ...•..•..•.•.••.. .. 
190 quuros na raz:io de 1,6 "/o 

sobre a rec~ita 11qu1da. de 
! AOU:()I){)..;; • •• •••• • • ••• .• •• 

Ma.teria!, e tc . {como no projc-
do) . . ................... .. 

Pesso;Ll (como na.proposta) : 
01•tf•na.dos ..•... ..• • .•• •... 

54: 4011$000 

177: 408$000 

330:208$000 
234 quotas na raziio d~ 2; /. 

sobre à receita. liquida de ______ , 
1.400:000.$ . ............ . 

201 : Gl)0.~0 'li 

IU-l:OOO~~~I 

500: l 5f$Y'(I 

611: l 00$11 • 

~).)? !)Oc't$h ~ . 
l l\l:3tk$iO 

161:~ 

l 5U: OO'lSl.J') 
:;t".!:9t>~::i~' 

3S:960&IV: 

-48:260~ 
1 

8:000~·1 
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~:~:erial. ele. (como no prc-
ji:1:w) ••••. • ••••.•••• ••• • 

P<"'sol (como na pru;iost:i.: 
o,...i11na,los •• ...... ... .. ..... 
;;;':''1':01:1....:n:L r11zão1le 1.3 ·r. 

'""n:o :L r1oec1ta li1111ich t.lu 
; .... :'!fl! l:f)lil0$ ........... ..... . 

E !:WI~ 4·~~ p!\l'a •JUObrtl5:tn 
t~14·~nurotrt• •• ............ 

:-,1 .. t .. r1:i.l h:on10 no 1)~oj1•c!l.>J 

P·~'«'I e m•t.l'rfal (o íti<1l· 
""''" Cl•lllO DA. J)l"llpo!lt.°L. 
1~•r 11·in •I! neh"r 111n11n. 111s· 
t .:1:ul11. & ,\1111.odo.,;i), •••• 

J •orto A t.-gr•' 

. J mo quotns na r:iz;i.o de 
41:!>ô-1$0001 :$,2 •/ .. ~oure :l 1•;•1: .. ir:~ li· ------1 qui·l;~ •l':l 1.100:0:11.1~ ...•• 

l IS ::.!:!·1$(i00 E lll••i' :~no$ pru·a. quclir.is 
------ :10 thcsourciro .• •••.•.•• ~ 

•l•)n~·)r"' 
1r:.:•1t!•t~~~· 

~ateria!. etc. como :in pro-
ject'J) ............ , ..... . 

s. Paulo 

PC"C"'ul (' 1Mt.Prlal ( romo 
no 1ll'i>j1>0·1.o p.1r n;io wr 
:m11l11. ron•t:T. Cl'rt.'l I ...... . 

• \lo.cnM 

l'c~-oal e 111Aft•rinl { cumo 
no pr"jc°"'tt' por ttio ter 
:dn<ll\ l't'n·l11 «•ri&) ••••••• 

f>:u-,L 1l1..,p('t;t1 irnJm•vi~l.111! 
ou ur;: .. ntt•s nus J1\·c~:c 

li)-~ ; 1711$00!1 ;al!a1iJ~11.:S . .. .. ......... . 

Cotnpa rar'(o 

íle,pe:za.s dn.~ AI fn.ndesr.i s 

3.'5:201$00) 

::00$0CO 

80:4:~$000 

100:~ 

l'•>!!·o.il <corno n:i. propost.'\): 
Or Ptt:1·'0.; ··· ·····-·-··- ---· 115:$()0$00<> 

( p1·opo.ta do Poor.r Ex· 
OCUI ,, • .,.... . .. • • .. • ••• 9.801 :3ü4$~00 :i~·. quot<~ na rn.uio dt- l,11 "Í• 

;;uh e 11 rf>O•ila li ,ui<la de 
iU Mil}: 11()()$ ••• . •• - ••• . • - - • • SS:OOO$t)()() 

P. umi~".11 •1.$ 1·ni-a q111·ltr.L- :11) 
1 h S11UJ'«Íl'O •• • - • • • • • • • • • • • 4(J0$(1cl0 

\fat,,rial. er.c. (• omo no pro-
j1 ·CLO) •••••• ••••• - • • • • • • • • • !$1 :()6f,~I() 

Urugunyan« 

Pr• -son.I (como na propost.'.L): 
li:-0 11.!n:vl(ls •.•....•.•• __ •••••• 
l!H• QUl•t.1.s n:L r:lY'1o dt> 2."!. ''/n 

:<ohra :L receito. liquitla de 
7;i1J: 1 ~ '(}.l; ................ . 

E t0ais 300$ para quebras ao 
t1tesou:·~i 1·0 •• .•• •••.....•.. 

.M1üerit1l , etc. (como no pro-
jecto ..•••. •. , • • . •.. ..•.•.. 

CorumM 

300$000 

127:816$0íl0 

185:826~000 

Dt>l'pl>Zn!l d:i.~ Alfün1lci:11s 
( proj<-c~• ola Commi.;.-.:ic> 
dl\ C:tmam) •••••• ••.• • •• 

Di>s1wzm; na,. A ll:u;dl'A'· s 1.ern 
l"ist:i. •!n presente cm.,n1L\) 

Ih e111.•wh <!m 1·i>:lação à 
pr••posta-po.ro menl1s ••• 

Da om!'uda em re lação ao 

8. 9SO: 813$.'500 

U.318 :330%00 

fll'l\jectO-pii.r3. m is..... 337:3!';:3(}10 

Sala d:-s SClli~õe!:,ll •le agMto cl0' JSU'i.-Pauta 
1rr111os .-Jla·'lf>l'l C1t• 'ª"'º, -Rdwi;~/o Ram,,s. 

-?araw O.< Afo,.ten.:11ro.- ,\/({N(µ:l r't<lgencio. 
- Tei.le.< 1/e Mo'fle:.cs . ...::.. Veryr>c e/e .4breu.-Jaymc 
Vi/las lloa::.- Ca.-:ro Rebcilr>.- Leoi'19ildo 
Filyueiro..•. - Apoll1mio Zena;des .- Al-oes de 
Cc<·tro.-Rod~lplto Abrea.- Coelho Cint,a.
Aw1ustn SecerQ.- Tai·a1·es d~ Lyra.- J. A. 
cVeirn .-Carralho Jfm<r•íll.-Felisbello Freire. 
-J. J. Se /Jra. - 'ra;;ilto da Lu:;.-R11d>"igv.es 
Lima.-'f'orgv.at,; Noreira.-Euge,,.;o Gonçafou 
TorJ>"út/io.- Pinto da Rocha.. - lrineu 3[e1-
<:J1,,do.-F. Tolentino. - Carlos J,farcellino. -
Alfrmso Cosfa. - S. N ery.-Alvoro B<itel/10.-
1".terúíno dn.~ &.mos. - Otympic, C.ampos.
Her;,,c":egildo de Morl!es."".'"'A.rtflur Pefa:oto. 

Pei;so:il {como na prop(lstl\, 
mPnrJ!" 40 ·;. rleadic19naes 
úue se a.cb<1.m incluidoa 
,;,\s quot.ai;): 

Orden11.dos ••• . •.. -. .••..•••. 
Ao n. ::\.:-Alfandega. de s. Pauln - onde 

38:960$000 se ·diz Si:99S$, etc.: .-: uig;i.-se Si:SOO.$, nos 
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termos do decteto no Poder Executh·o 
D. :l,.5i6, 

Safa. dn.s sessões, 12 de agosto de 1897 .
Coelho Cintra. 

··O !!"ir. Prc l"'i<lcnt,e-Fica.a d'.,,:cussiio 
:uliatlo. pela bom. I>.i,;:;a.,:c ;\ livra d~tin:ttlo. 

· M 1.1xpcrlicnt!!. 

() !!iir. 1 • ~c-e1·ct;,rio pr;1ccdc :'t 

lcituro ''º ~·~\.lin(c 
EXPEDtEZ.."TE 

Do ~lluislA'rio •la FIW'nd:L, dP. l l •lo cor· 
rt!nU!, iatii<fll.un•lo a l'C'!lli"i;::io clfft.1 C.'\• 
1n11.r;i., no olllcio n. h'lll. 11,.. G •lo cor~urn.
A 'lt:cm I<':: n rcqul~lo:i10. (.\ <\1m111i~<:io 
do Or~:i:n~nto,) 

110 )finii:terio •la. )l;1ril1lu1.. •le !l olo t'tir· 
rente, e11\•ian1lo o re•1U•irirn~r.to Pro qu~ ó 
_,,uxil~r do oni-ino ;:r:i.phico <lo armo 11ro'.•\"iu 
d~ E.~h ~11.v;1 l, Pcil:·11 Alcxau1lrill<) l{1be1ro 
Dua.rtc. pede !'er el•muio a cal.(egori:L d~ prv• 
fessor. :i.Uí<'riúdn :l!I \'anu;.:c:1~ que lho !'i10 
inb"1'Cntcs.-A • C<>mmi:!Sào d•.• :'of11.rin bn. <' 
Guerrn. 

Do m<"Smo ministerio. de t l dn corrente, 
cc>iando a seguin~e men,;a~c:n 

Sr. Presidente da Ca.mar:t ,J,.~ Dcpu
ta.do~-Rcmetto·,·os p.1ra <'~ !ln~ con vt>ni1•n1.es 
s. inclusa. oxpo11i~ão rio ~lini~r.erio ria :'-!a.rialm. 
domonstrnnao :\ nece.<sida.rlc <!e refe;irm:i.r-se o 
regulament.o do montepio dos opera.rios •lo 
A~cna tle )farinha. r!c •1.:1. Gllpital. ll•> t'Cn~i•lo 
de ho.Lilito.l·O n :<atbfüzor os Jius dll sun 
Cl'«M;iÍO . 

C11.pi tal Federal. cm O do :1.gosto ile 1897.
Prud~nl~ J. de J!a 1·tJ.es R1crro.<, Presidente t.l:l. 
Republie<t.-A' commL~siio de Mo.riuha e 
Guerr<1. . 

.Do }línisterio da Guerra, <le 1 I do COl'rente, 
enviando o requerimento em que o o.lf~•es 
do li" regimento de cavallaria., J11Iio Jan lto 
Cortêa Guimarães, pede que se mande 
contar a. a.ntil!'Uidadc de sua commissão do 
dito posto de 7 de maio de 1893.-A' Com
missão rlo Ma.rinli:i. e Guerr:i.. 

flel)uerimen.tos: 

De Charlc$·Paul Delío:•ge. pcdiodQ par!\ si. 
ou companhia. que orgnnizar. privilegio c:-t
clusi'l"o por 50 annC\S. ptrn construi!'. estnbe
k c.'l' e mantl'lr app~rolhos tluct.1:1n:e~ p:i·:L o 
,;ervi.:o d~ 11uerena. no Estntlo do Parú..
A' Co111mi~s:io de Fu.zendn. e In•lu:itria.; 

Ot1. e,,.,,.,, CJ11; f'o 1>1711ui:1. l•"•11ilf!1/,e~t.i.hel ·>eidn. 
n:1 cid:t•lc d:i. Fortlllcm. pe1Hndo :L R1í4'Ctivi
dn1lo 1lc 1~1·n.;.1C'.l •le> dlrollo:1 de OXJ>lldionte IJnc 
lho t'o1 cvnCO<lidá. - ect. A' C01omls~ tlc 
1-·:wrnd:i. 

06 R:Lvmun1!0 !>:i.iv.'l. Soolru o l'ih"l\. couro. 
rtmte di Alf!and•·:r.• do l,11.nt, ,.qficlL'\n•IQ tlftlll 
liwU\'11..-A' Conuni:-$'i.o du P4SUÇÕC5 e Po
de~ 

() ~r. l .. rC~Mlcl'1'11l~~-TCtn lL p:llll.\~ 
o $r. H:irb.tllll l.nn:i. 

•• ~r. llnrboM:• l.lnua jui1tillc& 
dous 1tq\lcr11ncnt~ 11<' int'ortnn~ :in Go
''erno. 

U1n, poM c1'ipi:t. do projecto de :-efürma clll.$ 
~)l.'\S milit.:u"CS, 11.prc:;c11t11tlo no Go\.'erno 
pt>le1s rcsllêcth:as con~reguções. om 188i ; 
outro. 'PC' t! cõpia. •los nu noxos q uc n.com pa
n hllram o rol11.torio aprcsen1:ulo no Sr. ~!i
ni~tro 1111. Fu.ondn. pcl') Sr. Luiz Ro<lolp!Lo 
Cavalc:1nti de ,\lbuqncrquc. dan<lo conta. da 
Nmmi..s<io, p:1r:L que fQi de~i;::nndo .dc io~c· 
cionnl' :~ Alí1u11lega. <lo Rio de Janeiro e apon· 
t.:Lt• as ml'llio.l:i.~ nccess;~rias â boa. arreca.<la.ção 
cfa.~ rend:ts publicas. 

O or:i.•lor quer, a.S:iim, que a. C:i.marn e o 
pa.iz cotth(lÇ!tm quo o Sr. Ministro •la Fa.· 
zcndn. npez:u· de bem intencionado n:i. fisca
!iz;~iio dn.<; nossas rcp:trtiçües aduaneirvs. 
não tcin cst:i.Uo na. altura. da si tu:i.ç:lo, porquo 
os documr:intos que o orod(lt' pede. eviclen· 
eia rã.o: que o St• . )tinistro tem o. li$t.a. no· 
minnl tlo~ cmpre::a.d~ por aquellc fu11cciO· 
nnl' iO ~ipontados como cxuctores das ren<lns 
public:I.:'; que essn li~tn r!esiµ-11:1 o qmmtum 
de re:>po11S<\bilid:1.dc 11e cada. um ; e que o.s 
ultirn:is promoções teem rec;i.hirlo .iusfamente 
em ;i.lguns daqueUcs empreg-udos que não 
foI"am punidos 1le 11.ccordo com o relatorio 
Jaquelle ulto fuuccionario 'Publico. 

O orador com este requerimento quer 
apenas ver si se põe cobro a um :nnl. porque 

Do Governador do Esta.rio de Alagcia.s, de a.s rendas publicas teem augmentado em todas 
31 do rnez findo, commnn icando que <Je~ignon a.quellas r epartições aduaneiras. onde a a cção 
o dia 20 do mesmo m~;: p11.ra eleição 11a vag:i euergica dos encarrega.dos de velar por .f!llas 
ele um deputado por aquel!e Est'l•lo, cuj:L, se win e::.::crcido, tendo o Governo fE>it.o ex.· 
eleição eJiectuou·se nnq uellc m~mo d!a. sen·~o ecu.r.ar as pro~idencbs apontadas como res
eleito o unico candidato apr,·senta.do l:l;t · ta.uradol'"as da. boa. norma de liscalização,de· 
cha.rel JO:Sé Bernardo Arroxe!las Gati:ão. - po;s de punir os delinquentes. 
lntcir:Ula e i 2• Commissão de Verifi.ca\>ão de Terminando. o orador estranha a. indi:lfe· 
Podere.:;, . rença do Governo deante dn.s provirlencins 
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:ipontarb.~ e }le•lid:~s pelo Sr. Luiz Rodolpho 
paro :i. AlfanJeg;~ do Rio do Janeiro. 

Voin ã. ~I e,;..'l., ê liclo, apoiado e sem debate 
encerrado o seguimo 

lt EQUEltl~ISNl'O 

Requeremos 11110 :1 ~I<'s:I. solicite rio Gover
no. vor i11ter11101lio tlo Mini'lterio da 1;uorrn. 
cúpi:i. ilu projedo rio ru~ulumentA> a.presont.'l.•lo 
em 1 i<.~ 011 lss-3 pc!l:i. Ull\il>ria. da. con.."!'eenat-,ÜO 
<l:t l::,:cuh1 MiliL'lt' deit.'l C4pi~l. 

:-;."'"' dns ~-~. lt d111 ago~to de 189i.
//rn l'iqMC ViiJl.,rfn'f'tJ.-Barll<na Li.1111. 

\"llra li ~f~. 6 li<lr>, ~pobdo e posto cm dls· 
cu'-.W.l o .e;;ulnle 

Hoqunlro 'lUC !lCl solicite do Pr65idP.nte d1 
l~~public.ia o -0rlginnl ou cópia authcn1lca. 1lf' 
t,1·!u~ os 1uu1c1oi1 que aco1111.:lnb 1r.am o reb.· 
t11ri<) :1.pr~11tndo uo Ministcrio 1111 Fazendn. 
J)"lo rlirector g<-1':!1 da.' Rtindns Publims Luiz 
Rn:lol11ho C&vnlcanti de AlbuquorQUO, lnspe
~tor em commisllão no. Alfande,."11. da Co.p1tal 
Fcolera.l po.ra. conhecer das trn.ud~ que uhi 
se 4fo,vam. 

Sala d:i.l! scssi"les, 12 de agosto de 1897 .
Jkrbo.<a Lima. 

O Sr. Lui;,: Adolpho - Sr . 
Presidrintê, C> nobre Deputado por Pern11.m
buco, o Sr. Bn.rbosa Lirna, veia renovar de;;ta 
i.ribuna as 11.ccu.."'llções, :is maLc: :;?1'8.V~. (eit:i..s 
à maioria. dos funcciooarioa da A!fa.nde~ 
1le:;ui C:i.pit:l.I pelo Sr. director das Rendu.~ 
Publicas. quando cm oommissão naquella 
repartição. 
N~sa.s acousa.ções. Sr. Presidente, va.gas. o 

~r. <lirector das Rendas Publicas nem siquer 
precisou os funccionat•ios culpndos, nem os 
crimes por elles commettidos. 

O SR. RmBOSA LnrA-Mas não ha uma. re
ln~ü.o nominal ~ 

o SR. L L"lZ ADOLPilO - o Sr. Ministro da 
Fiwinda.. apenas confian te nas inlorrnaçõe~. 
puni u diver~c.s funccion:trios. . • 

O Si~. Co-er.ao CrnT1t<1.-Logo não eram tão 
vn.gas. 

O Sa. Luiz AooLPno-M~s o nobre Depu
tar.lo por Pernambuco nã.o está sa.tisleíto. 
Sr. Presidente; quer a. relação <lestes !unccio
narios" que o Governo mandou censurar por 
UID aviso reservado; porque não conhecia 
nelles cu lpo., dizendo que, quando muito, re· 
conllecia. fiJ.lta de iclo no cumprimento d~ 
seus deveres •. . 

O Srt. BA.t~BOSA L rnA-'V. Ex. acb:1 pouco~ 
O q u1i disse a V. Ex. ê que não conlteein. de 
111eri1is as informações contidu.s nestes do
cumentos. 

O Stt . Luiz ADOr.PHO- Estilo c:o.mpa.nbo., Sr. 
Presidente, lc\•:tuto.do. pelo director dns Ren· 
das t'ublica.'<, pe.ra se to: nu nota vel (t1<111 apoia· 
de$), c:i.mpanba que sahi11 do gabinete do pro-
1>rio lnspectoi-•.• 

O Sn.. Cow10 Cr:>'T!U-Peço n. pal&vr:i. 
o Sit. Lt!1% ADOLl'UO-••• coaslitueuDl 'V61'

dadciro llbetlo l\CCU..,.torio. ooo IÔ contn. oe 
funccion1r io:c da Allàndoira. mas contra 
tn41111 :i~ admlnl~trac:\io•s 'ra~s. mostrando 
que r111qui'!la repil'tlçio a ~-ô llm& 
cbi01'ra, ent.rt'l(&ndo·1'41 OI propriOI emp~
do.. M Jogo tl011 bichos. 

o Sn . BMU~O·~ LlXA.-0 que ó fu.cto 6 que 
b11. despachos groaeln.mt!nte .lhl!it!CldOI. 

o Sn. l..t'lX A.rlOl.t'llO-Pois ~. Sr. PNl· 
~l<lante, YOU d•r o mr-u llpolo a.o requorl
mcnto do nobre Deputado ••• 

o Sn. BA.R.BOSA. LUL\-NCm Olltn. cousa. er& 
do e.~perar do V. Ex. 

o Sn.. LT;t~ ADOl.1'110- - •• e. St' . Presidente. 
verá entii.o de que ordem sii.o estes documeo.
tos. e concordar<~ que o Sr. dlrector niio tinha. 
o dll'Olto de enxovalhar emprega.d~ que teem 
sempre desempenbado ae ma.is a ltas funcções, 
havendo entre e8$es, empregados que siío iD.· 
spectores d(IS a.líandegas de toda a Republica.. 
bo1men-< da e!tatura moral do Sr . Lacerda. 
~Iaca.byba, quo prestaram e .:ontinua.m o. 
prestar os ma.is importantes serviços ó. Fa· 
zendo. Nacional. jâ. u:to quereniio referir·me a. 
minha individu:ihdade. que ê a quem se pro· 
cura rerir cum estes recursos. 

Sr. Presi•leute. a 11onra. e a dignidade do 
relator dn. Commissão de Fazenda. não pre· 
ci:;um ser :i.qui defendidas. A sua vida é uma 
vida. limpa. não tendo por conseguinte neces
sidade de rebatei• estas ou aquellas accusa· 

çõ~IÍas não são mais do que o éco da missão 
t.r iste de que . se incumbiu um alto funccio
o.ario cto Ministerio áa Fazenda ..• 

o SR. BARBOSA. Lrn .... - P:.-otesto, vim a tri
ÜUtln. cttmprir um dever e não tornar-me éco 
de missão triste. 

o SR. LUIZ ADOLPUO- S . Ex . enoootr~rú. 
nestes papeis todas a.s accusa.ções; o que não 
encontra.rã é a defesti dos funccionarios, que 
foi publicar.la. no Diario Otficial. · 

Repito, Sr. Presidente, essas a.ccusações 
são um verdadeirQ libello lançado coatra a 
topa.rtiçiio de füzendll., que ,ia.ma.is foi tão 
Mremente a.tacada.. 
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O nobre Deputado por Pernambuco não 
encontrara, porém, nestes p11peis a defesa 
desses funccionarios. 

Sr. Presidente, perli a palavra unicam1mte 
para declarar ao honrado Deputado por Per
nambuco que subscrevo o seu requerimento . 
Quero que venham estes p;ipeis, sabendo, 
e .. . bora, que o que se procuraf'erir é a minha 
individualidade; mas garanto a S. Ex. que 
isto não conseguirá. 

Tenho dito. (Apoiados.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, e encer
rada a discmsão e adiada a votação. 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 12 A.....;. 1897 

Parecer sobre emendas otferecídas na 3° dis
cussão do proje1·to n. 12, do corrente anno, 
(p ojecto n. 184 A. de 1896, substitutivo do 
de n . 184, de 1896), reorganizando os 
corpos de engenheiros e do estado-maior do 
exercito. 

A Commissão de Mal'inha. e Guerra, to
mando conhecimento das emenrlas apresen
tadas pelos Srs. Deputados Ovídio Abrantes e 
Albuquerque Serejo ao projecto n. 12, deste 
anno, que reori;r:rniza os corpos de enge
nheiros e do estado-maior do PXercito, é de 
parecer que sejam ellas approvadas. 

Sala das Commissõe~ . 12 de agosto de 1897. 
Mello Rego, pre,ídeute.-Augusto Clementina, 
relator. - Marcollino lt'Ioura. 

Emendas a que se refere o parecer supra 

-----------·-----~---

Art. (Additivo) Os m•pitães e officiaes su
periores dos batalhões de engenheiros serão 
do corpo de engenheiros. 

Sala das Sessões. 28 de ma.ia de 1897:-
0vidio Abrantes. -Albuquerque Se rejo. 

N. 29 B-1897 

Redacção para 3ª discusstto do proj8cto n. 29, 
do eorrente anno. que fixa. a despeza do Mi
nistei,io das R elações Exteriores para o 
exercício de 1898 

Art. O ]:Jre~idente da. Republica fica 
autorizado a de;.pender, pelo Mínisterio das 
Relações Exteriores, a quantia de I.991:312$ 
com os serviços designados nas seguintes 
verbas: 

1-Secretaria de Estado .•.. 
II-Lega.ções e .consulados ao 

carn biode 27 dinheiros 
sterlinos por!$, redu
zido a dous o nume
ro de 2"' secreta.rios 
na legação do Japão. 
Supprimidas a.s ver
bas rela.tivas ás Ie
gaçõesda Russia, Aus· 
tria-Hungrh•, Colum
bia e Equador e ao 
consulado de Mon-
treal .. . . ... ........ . 

III-Empregados em r1ispo-
nibilidade . . ........ . 

IV-Ajudas r1e custo ao 
cambio de 27 dirihei: 
ros sterlinos por 1$, 
como na proposta .... 

V-Extraordinarias no ex
terior, ao cambio de 

215:612$000 

1.075:700$000 

60:000$000 

130 :000$000 

27 dinheiros sterl,nos, 
Art. 2. 0 Em vez de: -segundo a ordem de como na proposta . ... 

suas antiguidades, etc., "té o fim; diga-se: VI-Extraordinar'ias no in-
60:000$000 

- segundo a ordem em que tiverem adqui- tei ior, como na pro-
rido taes requisitos e em cada turma annual, posta .............. . 
segundo a antiguidarle do seu posto, devendo VII-Com missões de limites, 
sempre reunir o serviço effectivo em corpo como na proposta .... 
arregimentado durante um anno, pelo menos, 

50:000$000 

400 :000$000 

no posto de capitão. Art. Fica o Governo autorizado a 
Art. 2'', § I º - Supprima-se. transferir parfl, a Secrefaria das Relações Ex-
Art. ::l 0 , n. !- Accrescente-se in-fi,ne: - no teriores os officiaes e. amanuemes da do In-

magi8terio. terior e JuFtíça que forem r.ecessarios aos 
§ l. " (Additivo) Serão desde já considerados trabalhos dnquella, sem prejuízo do serviço 

no quadro ordinario os officiaes que, sendo 

1 

publico. 
extranumerarios, não estiverem comprehen- Art . O Governo providenciará no sen-
didos nas disposições do presente artigo. tido de serem desde já addirlos á Secretaria 

§ 2. 0 Os capi tães e officiaes superiores de elo Exterior, devendo permenecer no Brazil 
artilharia, que exercerem funcções que não durante um anno, todos º" funcciona· ios dos 
sejam proprias de arregimenta.dos, snão quadros diplomatico e con~ular que a datar 
transfel'idos desde já para o estado-maior da do advento da llepublic!J, continuaram no es-
arma. tuangeiro até hoje. 
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Art. O Governo poderá contractar, por 
prazo superior a um anno, os edificios ne
cessarios para as legações. 

Sala nas Commissões, 12 de agost.o de 1897. 
-Francisco Veiga , presidente.-Paulino de 
Souza Junior, relator. -Paula. Guinwrr7es. -
Urbano Santos. -Luiz Ad olpho. - Mayrinh. 

N. 68-1897 

Autoriza o Governo a abrir ao M inisterio da 
Fazenda o credito de 450:000$, supplemen
tar á verba - Reposições e R estituições -
n. 29 , do art . 7°, da lei n . 429, de 10 de 
dezembro de 1896 

Em mensagem de 28 de julho proximo pq.s
sado, solicita o Sr. Presidente da Republica 
o crer1itn de 450:000$, supplementar á verba 
-Reposições e restituições-dotada com a 
consignação de 400:000$, insutliciente para 
attenc1er aos respectivos encargos até o fim 
do exerci cio. 

Segundo a respectiva demonstração, a. des· 
peza já effectuada attingia até aquella data 
a 398:320$325 e, sendo ainda necessario pa
gar no decurso do exercicio a somma de 
451 :679$675; faz-se preciso aquelle credito, 
por is&o que apenas resta o salde de 
1:679$675. 

Em colisequeocia, a Commissão de Orça
mento é de parecer que seja concedido o cre
dito e apresenta o :seguinte projecto de lei: 

O Congresso Naciona·l resolve: 
Art . 1. 0 E' o Governo autorizado a abrir 

ao Ministerio da Fazenda o credito de 
450:000$, supplementar á verba-Reposições 
e rest1tuições-n . 29, <lo art. 7°, da lei n. 429' 
de 10 de dezembro de 1896, fazendo para isso 
as ne. esS••rias operações de credito. 

Art. 2 . º Revogam-se as disposições em con-
trario. · 

Sala das Commissões, 5 de agosto de 1897. 
- Francisco Veiya , presidente. - F. P. l'day
rink, relator.-Paula Guimai·ães.-Auuusto 
Montenegro.- Urbano Santos.- Belisario de 
Souza.-Paulino de So·uza Junior. 

N. 69-1897 

Autoriza o Governo a fazer as necessarias ope
raç-ies de creditn para pagar a Arthur Her 
culano de Almeida os vencimentos que lhe 
competirem de empregado do Pedagogium,no 
exercicio corrente, nos termos dos arts. 2° 
n. 2 da lei n. 429, ele 10 de dezembro 
de 1896, e § 5° do n. II, .do art. 6', da 
mesma lei . 

Em petição dirigida ao Congresso Nadonal 
requer Arthur Herculano de Almeida seja 

Gamara V , I V 

habilitado o Governo com o credito necessario 
para pagar-lhe os vencimentos do cargo de 
e:;cr1pturar.o do Pedagogium, desde a data 
em que este foi transferido á Municipalidade, 
de accordo com o disposto no art. 2", n.2, da 
lei n. 429, de 10 li e dezembro de 1896. 

Para f'uu<larr:entar a sua. pretenção, juntou 
tres· certidões, sendo dms (lo Ministerio da 
Marinha e uma da Justiça e Interiores, 
que provam haver esse ~:ido nomeado prati
cante addido á Contadoda da Marinha em 19 
de maio de 1885,cujo cargo exerceu até 15 ele 
maio de 1887, passanrlo dahi para escrevente 
do corpo de marinheiros nacionaes, onde es
teve até 31 de maio de í890, indo como es
cri pturario para o Peàagogium em 21 ne maio 
de 1891. em cujo exercício se conservou até 
31 de dezembro de 1896, data em que esta 
reparti~ão foi transferida á Municipalidade . 

Provando assim ter mais de 10 annos ele 
effectivo serviço, consi<lel'a-se com direito a 
perr.eber os vencimentos que lhe competiam 
comoescripturario do Pedagogium. dos quaes 
foi privado por acto Ja Prefeitura do Dis
tricto Federal que, recebendo a transferencia 
dessa repartiçao, não o quiz admittir como 
seu empregado; o que demonstrou pelo despa
cho seguinte exarado em sua petição, publi
cado no D1ario Official, de 5 de agosto do 
corrente anno: « Não ha que deferir . . Esta 
Pref eitiira, nO:o desejando aproveitar-se dos 
serviços do requerente por lhe serem applica
veis as reqras do§ 5•' do n. 11, do art . 6°, da 
lei n . 429, de 10 de dezembro de 1896, assim 
o communicou ao Ministerio do In terior . » 

E' fac to que esti1 disposição da lei manda 
que os empregajos que ficarem excluid11s por 
<: :tl:'eito das reformas ou transferencias de re
partições, · autorizi1das na mesma lei, serão 
considei•ar1os atidirlos si tiverem 10 annos de 
serviço pul:ilico com direito :í. aposentadoria, 
pelo que desde que a ella se apegou a Pre
feitura Mnnicipal, é de totla a justiça o que 
solicita o peticiona.rio, porquanto, de accol'do 
cum o decreto n. 117, rte 4 de novembro de 
1892, tem dire ito a aposentadoria por contar 
rna is de 10 annos de ell'ectivo serviço publico 
mesmo antes da data em que teve lagar a 
transferencia do Pedagogium. 

Asoim a Commissão apresenta o seguinte 

PROJECTO D.1'1 LEI 

O Congresso Nacional resolve : 
A1'tigo unico. ~~· o Governo autorizado a 

fazer as necessarias operações ~e credito para 
pagar a Arthur He cuia.no de Almeida os ven
cimc·ntos que lhe comprti :·em ele empregado 
do Pedagogium, no exerdcio corrente, nos 
termosdosarts. 2°,n . 2, e6", §5° don. II, 

26 
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tudo da lei n. 429, de 10 de dezembro de 1896, 
revogando-se as disposições em contrario. 

Sala das Commissões, 7 de agosto de 1897. 
-Fi-ancisco Vei_qa, presidente.-Mayrink, re
Iator.-Paula Guimarães.-Urbano Santos.
Augusto Montenegro.-Belisario de Souza.
Paulino de Souza Junior. 

N. 70-1897 

Determina qne a r8forma do general de bri
gada graduado João de Oliveira Mello seja 
considerada etfectiva neste posto, com a gra
duação de general de divisão. 

A' Commissão de Marinha e Guerra foi 
presente o requerimento do general de bri
gada reformado do exercito João de Oliveira 
Mello, que pede reparação da preterição que 
soffreu na promoção havida no corpo a que 
pertencia, em 17 de março de 1890. 

Allega o peticionario que, sendo tenente 
coronel e tendo se dado tres vagas de coro
nel, para uma das quaes cabia lhe promoção 
por antiguidade, foi promovido o otücial que 
occupava o Jogar immediato ao em que 
elle se achava, do que resultou ser a sua re
forma no posto de coronel com as honras de 
general de brigada, quando si houvesse sido 
respeitado o seu direito, sel-o-hia no de ge
neral de brigada com as honras de general 
de divisão. 

A 3• secção da Repartição do Ajudante 
General informa que a 15 de novembro de 
1889, quando se proclamou a Republica, era 
o official acima mencionado tenente-coronel 
do corpo do estado-maior de 2" clàsse, e oc
cupava, na ordem de antiguidade, o numero 
tres, sendo preterido na promoção de 17 de 
março de 1890 pelo então tenente-coronel 
Paulino Paes Rebello, que foi promovido a 
coronel por antiguidade. 

Proclamada a Republica, continúa a mesma 
secção, «o primeiro acto do Governo Provi
sorio foi o de prometter respeitar os direitos 
adquiridos por cada funccionario civil ou mi
litar. Isso não aconteceu, como prova a justa 
reclamação do referido general de brigada 
reformado João de Oliveira Mello, que, pre
terido no posto de coronel a 17 de março de 
1890, foi reformado por decreto de 6 de ou
tubro do referido anno». 

A citada secção informa ainda que a re
forma do peticionario foi <lada a pedido em 
requerimento que não transitou por a1uella 
Repartição, onde tambem não consta que elle 
tivesse reclamado em tempo algum contra a 
preterição que sofi'reu. 

O peticionaria, porém, affirma que recla
mou em tempo util e que por não ter obtido 

solução e ficado na crença de que jàmais al
cançaria a reparação a que tinha direito, sen
tira-se acabrunhado e requereu reforma pelos 
mesmos canaes por que havia dirigido a sua 
reclamação. 

A Commissão, considerando que a injustiça 
allegada pelo peticionario é reconhecida pela 
propria 3" secção da Repartição do Ajudante 
General, de cuja informação aliás se vê que 
nem a reclamação alludida, nem o pedido 
de reforma passaram pelos devidos tramites, 
pois que alli não tiveram entrada, o que 
mostra que á offensa .do direito juntou-se a 
preterição de formulas prescriptas pela lei ; 

Considerando que os relevantes serviços 
prestados pdo peticionario, então 2° tenente 
de artilharia, na defesa do forte de Coimbra, 
por occasião da invasão paraguaya em Matto 
Grosso, nas memora veis jornadas de 26 e 27 
de dezembro de 1864, e ainda na sequente e 
penosa retirada das forças existentes em Co
rumbá para a capital, serviços que sua fé de 
officio consigna e a historia registra com 
louvor, deviam pol-o á abrigo da injustiça 
de que foi victima : é de parecer que seja 
adoptado o seguinte 

PROJEOTO 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. A reforma do general de 

brigada graduado João de Oliveira Mello será 
considerada efi'ectiva neste posto com a gra
duação de general de divisão ; revogadas as 
disposições em contrario. 

Sala das Commissões, 12 de agosto de 1897. 
- Mello Rego, presidente e relator.- Mar· 
colina llioura.-Aiigusto Clementina. 

N. 71-1897 

Supprirne a divisão eni dous períodos para as 
cadeiras· dos cursos da Escola Superior de 
Guerra e dá outras providencias 

A Commissão de Ma.rinha e Guerra, to
mando conhecimento da mensagem do Poder 
Executivo que submette ao conhecimento do 
Congresso a proposta que a congregação da 
Escola Superior de Guerra, por intermediodo 
respectivo director, dirigiu ao Ministerio da 
Guerra, no sentido r1e ser eliminada do en
síno d•:s disciplinas professadas nos tres cur
sos teclrnicos da mesma escola a divisão em 
dous periodos, para voltar-se á praxe, de ha 
muito estabelecida, do estudo simultaneo das 
doutrinas de cada anno em dias alternados, 
é de parecer que seja adoptado o seguinte 
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PROJECTO 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1. 0 A partir do anno lectivo proximo 
futuro observar-se-ha na Escola Superior de 
Guerrit o seguinte: 

1°, :fica supprimida a divisão em dous pe
riodos para as cadeiras dos respectivos cur
sos· 

2°, as lições da.s ditas cadeiras effectuar-se
hão em dias alternados, ao mesmo tempo que 
as repetições a cargo dos substitutos. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões, 12 de agosto de 1897. 
-M ello Rego, presidente e relator. -Marcol
lino Moura.-Augusto Ctementino. 

O §r. Presidente - Nl'ío havendo 
nada mais a tratar, designo para amanhã a 
seguinte ordem do dia : 

Continuação da 2• discussão do projecto 
n. 54, de 1897, fixando as despezas do Mi
nisterio da Fazenda para o exercício de 
1898; 

3• discussão do projecto n. 32 B, de 1897, 
redacção para 3• discussão do projecto n. 32, 
do corrente anuo, que fixa as forças de terra 
para o exercício de 1898 ; 

2ª discussão do projecto n. 50, de 1897, 
autorizando o Governo a abrir ao Ministerio 
da Justiça e Negocios ~nterlores o crerlito de 
90:000$, supplementar á verba-Diligencias 
policiaes-n. 14, do art. 2°, da lei n. 429, de 
10 de dezembro de 1896; 

2ª discussão do projecto n. 40, de 1897, 
autorizando o Governo a abrir ao Ministerio 
da Ju:stiça e Negocios Interiores o credito rle 
202:882.$119, supplementar a varias verbas do 
art. 2°, da lei n. 429, de 10 de dezembro de 
1896; ' 

2ª discussão do projecto n. 47, de 1897, 
proviõenciando sobre o preenchimento dos 
claros existentes na força naval ; 

Continuação da 3" discussão do projecto 
n. 176, de 1896, reformando o Codigo Penal ; 

2" discussão do projecto n. 142, de 1896, 
autorizando o Governo a reorganizar diver
sos '.estabelecimentos militares de ensino, 
com voto em separado do Sr. Thomaz Ca
valcanti ; 

2" discussão do projecto ri. 75, de 1893, 
dispondo sobre comcripção militar ; 

I • discussão do projecto n. 2.7 A, de 1897, 
declarando isentas de contribuir com um dia 
de soldo, mensalmente, para o Asylo de 
Invalidos, as praças do batalhão de infantaria 
de marinha, do corpo de officiaes marinheiros 
e do de marinheiros nacionaes ; 

ia discussão do projecto n. 63, de 1897, 
permittindo que os alumnos da Escola Poly
technica que se matricularam de accordo 
com as exigencias preparatorias do regula
mento de 1874 concluam os respectivos cur
sos pelo dito regulamento ; . 

Discussão unica do proJecto n. 167, de 
1897, autorizando o Poder Executivo a con
ce·1er um anuo de licença, com ordenado, 
a José Joaquim de Negreiro~ Sayão Loba!o, 
chefe de secção da Secretaria da Industria, 
Viação e Obras Publicas, para tratar de sua 
saude onrle lhe convier; 

Discussão unica do projecto n. 55, de 1897, 
autorizando o Governo a conceder um anno 
de licença, sem vencimentos, ao telegraphista 
de 2ª classe da Repartição Geral dos Tele
graphos Sylesio de Oliveira ; 

P discussão do projecto n. 19 A,_d~ 1897, 
dispondo sobre a contagem da pr1sao pre
ventiva que o official ou praça de pret do 
exercito tiv01' sofl.'rido antes de ser con
demnado, no cumprimento da pena. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 30 mi
nutos. 

70• SESSÃO EM 13 DE AGOSTO DE 1897 

Presidencia dos Srs. Arthur Rios (presidente), 
Fonseca Portella (2° vice-presidente) e Ar
thur Rios (presidente) 

Ao meio-dia procede-se á chamada, á qual 
respondem os Srs. Arthur Rios, Julio de 
Mello, Carlos de Novaes, Alva1•es Rubião, 
Silva Mariz, Silverio Nery, Carlos Marcellino 
Augusto Montenegro, Luiz Domingues, Ro
drigues Fernandes, Guedelha Mourão, Edu
ardo ele Berredo, Henrique Valladares, Be
zerril Fontenelle. João Lopes, Ildefonso Lima, 
Marinho de Andrade, Augusto Severo, Ta
vares de Lyra, Francisco Gurgel, José Pe
regrino, Ermi.rio Coutinl10, Afl'onso Costa, 
João Vieira, Cornelio da Fonseca, Rocha 
Cavalcanti, Felisbello Freire, Rodrigues 
Doria, Jayme Villas Boas, Seabra, Tosta, 
Francisco Sodré, Eugenio Tourinho, Am
pbilophio, Adalberto Guimarães, Tolentino 
dos Santos, Paranhos Montenegro, José 
Murtinbo, Heredia de Sá, Timotheo da 
Custa, Raul Barroso, Felippe Cardozo, Beli
sario de Souza, Pereira rlos Santos, Fon
seca Portella, Julio Santos, Paulino de 
Souza Junior, Ponce de Leon, Carvalho 
Mourão, Monteiro de Barros, Ildefonso Alvim, 
Luiz Detsi, Jacob da Paixão, Francisco Veiga, 
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Alfredo Pinto, Octaviano de Brito, Alvaro J Não po,so deixar passar sem protesto esse 
Botelho, Leonel Filho, Ferreira Pires. Ro- mesmo a1·art1e, porque, além de tu 10,é preten
dolpho Abreu, Cupsrtinode S1qn·,ira., Augusto c10so, vista queri>r o seu autor julgar da c11~
Clementino, Theotnnio de Magalhães, Manoel petencia rloR uutros e r1a capacir1a1le alheia, 
Fulgencio, Linrlolpho Caetani•, Eduardo Pi- proferindo sentenças que não podem ser ac
mentel, Olegario Maciel, Rodolpl10 Paixão, cei1as; e mesmo quando possuisse o seu autor 
Parlua Rezende, Galeão Carvalhal, Luiz Fla- autoridade que não tem, mesmo quando fosse 
quer, Granadeiro Guimarães, Domingues de o thermometro intellectual da Casa, nem 
Castro, Fernando Prestes, Cesar10 de Freitas. assim eu me sujei taria á critica que elle pre
Lucas de Barros. E•imundo da Fon~eca. Fran- ten11e exercer e que não tem razão de ser 
cisco Glicerio, Ovídio Abrantes, Urbano de entrecollegas. 
Go1:1veia_, Luiz Adolpho, Mello Rego, Alencar o SR. AUGUSTO MoNTENEGRo-Pois, si acabo 
0mm:uaes, Paula: Ramos, Fr;1nc•sco Tole~- de dizer que não me lembro de tel-o dado! 
trno, Pedro Ferreira, Marçal Escobar, Pos:s1- . 
donio da Cunha, Appa1·icio Mariense. Riva-. O SR . . TIMOTHEO DA CosTA-Dev1a protes-:-
davia Correia, Pinto da R• cha, Vespa:;iano tar~ porqul-' d!:-prehe!1do dos ~tz<>res que aq~u -
de Albuquerque, Py Crespo, Aureliano Bar- estao con~~gnados,alem de tu: o, uma asserçao 
bosa e Cassiano do Nascimento que poclel'la chamar calummosa. 

· · Devo dizer á Gamara que não injuriei ja-
Abre-se a sessão. mais a nenhum do~ collegas, nem mesmo ao 
E' lida e posta em discussão a acta. cidadão Presidente da, Republica; e, portanto, 

O Sr. Thnot.heo da Cost.a -
Cifü1dão Presidente, vevho apresent.ar á con
sideração da Gamara dua., pequenas correc
ções relativas ao discurso proferido nesta 
Casa pelo cidaclão Jayme Villas Boas, Depu
tado pelo Estado da Bahia, e, segundo as pra
xes da Casa, jul~o do meu dever fazei-o por 
occasiã1 da discussão da acta, ~fim de que as 
referidas correcções possam constar da de 
hoje. 

A primeira refrre-se a um aparte do ci
dadão Deputado pelo Pará, 1ugusto Monte
negr-o. proferido n" discurso do cidadão V1llas 
Boas, Deputado pela Babia,e a mim dirigido. 

Ora, como a Casa sabe. é da,; uormas, 
sempre que qualquer orador tem de revPr o 
seu discurso,recetrer para isso as nota~ tacby
graph1cas, corrigindo-o, portanto, segundo a 
sua vontade. 

O aparte do cidadão MontenPgro, conforme 
se acha consignado no referido discurso, pu
blicado no /Jiario do Congresso, ele h_oje, se 
acha assim escri pto : 

«0 Sr. Augusto Montenegro - V. Ex. tem 
aqui provado alguma cousa nos seus dis
cursos~ Não tem provado cousa alguma, só 
tem injuriado.» 

o a P" rte do cidadão Deputado Montenegro é 
r1pscabid11 e nào refere-::;e ao assumn10 de 
out1·0 que tive occasião de dar no mõmento 
em qw1 occupava a tribuna o ci01adão Depu
t'1.do Villas Boas. O aparte que dei foi o se· 
guinte : « O Sr. Timotheo da Costa - Que
remos as provas.» 

Ora, si perlia as provas das asserções que 
estão contidas nos p~riodos anteriores e que 
formam " pPnsamento do l.leputado Villas 
Bor.s, por sem duvida que o aparte que aqui 
está cromignado não tem a menor significação e 
bem mer-ece as quali ticações que fa<:O. A Cama
ra ba de lembrar·-se do incidente. occorrirlo por 
occásiâo do discm'so do Deputado pela Bahia. 
Discutia·se com calor, como consta do extracto 
do proprio di;:;curso do referido Deputano, a 
politic;, do ciihidão Presidente da Republica, e 
o mesmo emittia conceitos, com o direito e 
a liberdade ciue lhe a~sistem, usando da tri
buna da maneira a mai~ franca. O incidente 
não est.a exposto claramente, nem detalha
damente no Diario do Congresso. Pe li as 
prova~ da a,serção ciue o orador fazia, rela
ti vam•-nte ao procelimento da opposi<;ão nes
ta Ca.-a, e o cidadão DPputado Montenegro 
~ahiu-se com o seu aparte, que, além d(~ ser 
rn~nos exucto, cuntém uma asserção infun
dada. 

Cidadão Pre~idente, si não protestei contra Pas>o agor;.\ ao objecto da outra reclama-
este aparte; foi porque, declaro á Casa, não ção. que tambem me trouxe á •ribuna. 
o ouvi, sinão ter-lhe h1a dado resposta imme- Estava ai11da o Deputado Villas Boas na tri-
diata e precisa. buna, e em certo P'·nto de seu discurso, já 

Eis, pois, o motivo por que me acho na tri- publicado, ha um pareothesis gryphado. (O 
. buna ,nipbo que vem no Diario do Congresso 

o s A 
1 

- prov ém da nota dos tachygraphos, e natural-
d R. UGUSTO MoNTENEGRo-Nao me lem- mente roi venticado prcJ!u ( ffimal da acta, que 

bro e 0 ter dado. representa a coufianç'i. da Mesa; exprime a 
o SR, Tr:MOTHEO DA COSTA-Está aqui no r muvimen t<H.:âo havida 11•• seSêfW . ) 

d~scurso do cidadão. Villus B_oas. e não acre- j O meu :;,parte que vem logo depois é o se-
drto que o mesmo cidadao o mventasse. guinte: 
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«0 Sr. Tim.otheo da Onsta- E' um pre· 
texto para elogiar o Presidente da Repu
blica.» 

Ora, eu tal não rli;::se; o que affirmo e 
venho confirmar é uma cousa apenas "lgum 
tanto pareciila. Si não me falha a memor'ia, 
e appello para os cidadãos Deputados que me 
ouvem, foi o seguinte: 

Si insistem, é que procuram pretexto para 
elogiar o cidadão Presidente da Republica. 

Este aparte tinha justo cabimento, por
quanto o c.idadão Deputado pela Bahia apre
ciava injustamente o modo de proceder da 
opposiçãe parlamentar, chegando até a ta
xal-a de seliiciosa e revolucionaria. 

o SR. RODOLPHO PAIX,Ã.o-Até já foi taxada 
de infame. 

o SR. TIMOTHEO DA COSTA-Ora, de-de quP 
eu rlizia que eram precisas as provas e o ci
dadão Deputado não as trazia e continuava 
do mesmo modo a cri ti<'ar a opposição par
lamentar, não era natural que eu tive>'SI' 
dado o aparte que foi publicado, que nã.o 
explica o meu pensamenio. e nem tem o me
nor cabimento, porque eu, insistiu ;o pelas 
provas e insist·ullo o r.Hadão Deputado pela 
Bahia em não querer dalJas. era essa in~is
tencia uma falta fle attençáo ao patriotismo 
demoustrado sempre por e~ta opposição con
stitucional e correcta, sob o pretexto de 
querer dar-se-lhe uma qualificação menos 
justa e acceitavel, o que o D,.putado pela 
Bahia de certo não tmha o direito de fazer 

Conseguintemente, o cidadão Presirle te 
da Gamara ba de me permittir que mande 
uma corrigenda ao aparte que foi por mim 
proferido, porque só a~sim elle poderá estar 
de accordo com os anteriores e com o meu 
pensamento. 

. Para não tornar long·i. esta pequena ex
posição, não só pol'que confio perfeitamente 
no criterio e na competencia lltteraria rle 
todos os cid11dãos Deputados, para me julgarem 
e aquilatarem do meu procedimento, que foi 
perfü1tamente correcto, é que vim reclamar. 
Conforme foram publicados os aparte~. a 
que me referi.não significam elles a expressão 
dos meus sentimentos e nem affirmam a 
verdade dos factos. Do mesmo modo não de
monstram a maneira collere11te, pela qual 
tenho procurado pautar todos os actos da 
minha vida politica , que, embora pequena, 
é, corntudo, muito clara. 

O meu procedimento, tenho con~ciencia, 
não me prejudicará, pois o procuro orientar 
da melhor forma e seguindo os bons exemplos 
que felizmente já. temos na politica repu
blicana. (Apoiados e muito bem.) 

O Sr. Augusto Nfiont,e-ne;;;-ro 
- la entrando no salão, quando ouvi o Depn
t,.rlo pela Capital Federal pronunciar o meu 
nome; prestando attenção e mandando buscar 
o Diario do Congresso de hontem, notei que 
S. Ex. rereria-se ao diRcurso pronunciado 
pelo Sr. Vil las-Boas, illustre Deputado pela 
Bahia. discurso que foi hontem publicado. 

O Sr. Deputado p~· la ('apit.al Feder·al refe
re-se ao aparte. nesse discmso publicado sob 
o meu nome, divirlido em duas partes. 

A primeira parte do que está publicai!o 
no Diario do Congresso é a seguinte: «V. Ex. 
tem aqui provado alguma cousa nas suas 
discu~sões ?» Lembro-me de ter proferido 
essa phrase, e nada mais correcto, nada mais 
le~itimo. 

O que aeaha de dizer o Deputado pela Ca
pital Federal vem confirmar o meu asserto. 
8 Ex. acab11 ile dizer que, dep01s de ter in
sistirio por provas e depois do Sr. Villas-Bôas 
nã.o as ter dado, continuava a insistir por 
ellas. · 

p, 1rtanto, si o nobre Deputado pela Ca
pital ~·ed 'ral tinha o direito de dizer que o 
Sr. Villas Bôas não tinha dado as provas de 
~uas asser·ções, eu podia tambem dizer que 
S. Ex nada tinha provado nas discussões 
em que tmha tomado parte nesta Casa. Nada 
havia de iujurioso. 

o SR., TIMOTHEO .DA COSTA: - Eu disse que 
a primeira parte e pretenc10sa e a seg·unda 
é calumuiosa. 

o SR. AUGUSTO MONTENEGRO - Si preten
ção houve da minha parte , houve da parte 
do nobre Deputado pela Capital · Federal 
quando dis~e que o Sr. V1llas-Boas nada 
provou. 

Pretenção por pretençi'í.o,uma vale a outra 
mas não ha. nem da minha parte, nem d~ 
parte do nobre Deputado. Nós sumos os juízes 
das provas por nós exllibi· las; podemos suppor 
que pi:_ovam muito, e outros podem snppor 
que nao provam nada. Todos nós fallamos 
para convencer. 

Quanto á segunda parte do aparte, não me 
lembro de a ter prormnciado. Disse-o ha 
pouco, e admira-me como s. Ex. insistiu 
nesse to:n tão vehemente, depois que eu re
pelli o aparte. 

E' a explicação que tinha de dar. 

Em seguida é approvada a acta da sessão 
antecedente. • 

O Sr. Jayllle Villas-Boas 
(pela ordem)-Sr. P1•esidente, as observações 
rei tas pelo meu illustre collega, relativa
n!ente a diverso,; apartes por elle proferidos, 
so podem ser perfeitamente esclarecidas com 
a exhibição das notas tachygraphicas, á vista 
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das quaes eu fiz· tt r evisão <lo· ,meu discurso, 1 · ·1Art;·. Ao n. ·s. di"a.--se: 
. ora publica.do no Dim·io do Congi:~$SO. - º.u~r·osi m ~ ~1'UllSfo1·~r ao Est;i.do do Alll~-

0 Sn •.• \t;c,u:;To Mo:-.'TE:-iEGRO-:'.\mgucm poe · z~n.l.." o dp1111mo dll.li l:u:cnilas nacionaes do 
em duvida. R:o . nrnn c_?. 1.l:tqriellc l~~ta<lo , pela impor
• · O SR~ J.\nn: V11.r..,\s·BOAs- Em ta.e,: con· t<\uc~n. ile .:i·10.00l)$, .~cnrlo l~t."l. iruportancia. 
dir.ões, eu me compromctto soli.!mncmente :L appltcatl!'- a :u!~tlinr :i. construcção da AJ· ,. taudcga de ~!n11ao,; • .,. .. de1>0Sit:i.r nn $ecrctari:\ di\ C:l.'l;\ cs.o;:LS notas. 
intimando :i. :\1t1bos os meus 1'0lln;.r:L<; :L \'Cri 11-
carcm i::i niiv ó cx:tct..i.111e11tc i;;ual o qtH.· <':'t.í. 
pubJ!C1Ulo ec-rno mt)U di:<e11r.;o ás no~:i.:< riu~· 
dcllo tom:l.l':i.m os Srl!. tachygrapltu~. 

Prcci$0 da1• al~uns esclnrccimcntos :i. C:lso. 
sobro este 3.."Sum 1)to. 
~s faionc!as n1tcioaacs do Rio Hr:anco da-

po1~ q un pa ... ..;.,1111.r:un ~llll mão~ 1\ris Jl:\d res c:ir
mc•h~n.~ p:il'l\ :L admml~ttu<'iill do E.~d\). it'Olll 
~11JTr1 1t 1~ um:i. 11·-cc&t.lcuci:\ :Wmlr:..v~I . Em 1883. 
n:L 11lt1m:1 ~'Ont.:!.1tl!m quC! 11.lli ~ (Ili . vcrlll· 
~ou-se 1\ <'XIStN11:1111lo I~ O' 'Uc:\boo;.u do,ltl\do· 
eni.r;c:."\nto. o_nctu."l rclntur io do ~r. ~flnio;tru 
•!" f.l\:IA!ncla da es-1~ 11um~ro rcr.lu1Jdo apenas 

Era o que tluha :t Jizcr. 

OlU.•F.~J DO DL\ 

E' annunda.dii 1\ conti1111nt;'l'io 1!~ :! ' ui"· 
cu.ião du p~,it.-ct.11 n. 54, rle 1~;. orç:1nt!o :1~ 
dOlp.om du ~Ut.l•tP.riu 11:\ F:1zcn1la 1~u~1 o cx
erelclo de 1 S:.8. 

:L 11 .. 1()() l':tllcça.~. . 
A f,ffa dn tra11~(ercmc::l cfM ll.W!Udn.c; do ltio 

Br:11U.'J• Jictrtl o clomluio •lo f.:,a:a.lo 1!0 Alna..-
1.0nrui 111\0 ú 11111 • .,, Me';!, 110\·~ ; eiii 11!9~, rol 
aprt~nt:tdA 1. •'1'tn. C:L-a 11m proJeçto, n. 139, 
mn ljll•! ~ mu.n1l:l\•:i. fl.'\-'IS&'I' p:l~ o domlnio 
cl;iquclle E'!ltlldO. :Ili l'hzenJ4.N O:\CIOO:\el! do 
lhu Brnnoo nwdiant<i a. indemnizaç.io de 
.tOO:l.!00$, 1'\'nd11 1'81A que soria applic::Ml~ 3o 
o~tabcle.:imento •lc colnnins nn troo~inL. 

f) ~r. P1·t~hl<'nlu- Tem 1i 1·al:i· 
mi. o Sr. Sil\"!!l'iu ~"r~·. · 

O Sr. !!!OU,·t~1·io ~··r:,i.· - Sr. P:rc~ 
sldcnt.e, ~ c:cposh;'lo ,1;1 illu~tro Commi~s:io 
da Orçamento, tro.L'.m•lo 1fa udrnirustr:11;:io o 
custeio dos proprio$ nncl•mde.~. rne sni::.t•·riu 
11. idéa Je apr~ntar nmn. !!JnCH•.ln. rehtti \':• 
ás raz!ntÜlS m1cionacs que 1'e :1ch:11D :;itunna..;; 

Sr. 1•r~iclc11~. :L tr-.ins'erer.ci:L de5o1as fü. 
7.nml:is p11m o Jomlnlo do Eilt.,do t:o.z u1n;1. 
l!tnn·lc: v:i.ntag1110 ao Plltabelccimcnto de co
l1mi:1~. unm ,.ez , '•?~o OC>v1:rno d:i.quclle Es
tad:• llS q~rerra 1l t\'Ul1r om pe11ucoos lotes. 

no· Estado do Am:12orm:;. , 
Diz 11. t;vinmi~,,:ãc., n:t su:i c:cr11lsi;:ão. q ne ns 

prop1·ios 11acion:i.c11 t•'t'lll ~iJo olijc~tlJ '1e coa
stan tes despeza.:; cm sm1 :l.<lruinistração e 
custeio ; e que a passagem rlcs>aS proprie· 
dndes pa.ra o domíni•> p:~rtir,nlnr, quer por 
nlíen:1.~flo definitiva. quer em ,·irtutlc de ar
rendamento. ú mcdíd~ rn?Cl'Son.rin. e ur~entc. 
pelo que a. Commi~~i.o ~uppri1niu as ç-erb:•s 
com 11. admiuístrn.i;:io e custeio cbs t:•zer.das 

. de Cll.issara, do Rio Branco e ~farnjó. daodo 
ao Govc1·no o.utori~f.io p:ira a.1Tendal·a.s. 

.Mais adea.nto diz : 

«D Go-verno é autorizauo a ve11c1cr.· ou a 
arrendar, uiedia.nte ooncurrt'uci:i. publ ica.. 
todos os proprio:; nnciooncs, npplic::indo o pro

.. ·~ d'ilcto iL acquisiçiio dos que precisa. para. o ser-
viço e ao reparo dos oxistentes. 

· · • . ~ Desta disposição exceptu:i.m-se a.s fazendas 
do.Rio Bl'llnco. que só poderão ser arrendndas 

:~· e : liem·nssimns terras e.campos da.fazenda 
:~- .:de.:Sa.nta. Cruz, com exeep~o · daq·uelle.~ a que 
, .. •se ·refere ·a art. 19, do decreto n: GI3, ele 23 

:de outubro de JSOJ , que continua.l'ã.o n. se!" 
· afora~los. » 

_: , .• E' contra es~e. cxcopçito que me animo a 
:.:.apresenta.r ·urna emenda, p:mL o quo peço a. 
:."solicitude · da. rriesma Commissii.o, concebida. 
: '.nos_.seguinte~ tcrnios: · 

Est11 H~:L tem sido 11:Ltroci11:ltfa por tCldos 
os governos e tra:i:, aiém d:~ vunt:i.~m r111e 
venho de apon~ir. uruo. out1'3.: ;L tle resolver 
:t. m:-.is impor t<Lnte c:ucst'io que naqucllc Es
t:ulo existe, qun! SC'j3. :i. da alitnentn•·:io pu-
blica. • 

Nc·s:=:i.s. C<)11diçúe.;:. Sr. Prei:i1!cntc. pntcutc, 
como e!S t;l , a dt:cudencl;i tles:<as fazcmtlas. es
pero riue a. commis..~ •!e O~mento. cujo re
lator conhcc~ perreiume:1te es:;es oegoeios. 
dar:'i pa1·~r fü.vora vel :'L croenda. da. baocadà 
amazont:!nse. 

Yf?Cm 1~ M~~· siio lidas. apoi:u:Tas o envia
das <l Comnns&i.o de 01\-amento as seguiut.cs 

Ao Jli'(J.jeclo ~i . 51, de f8!J7 (O,·çw111mlo da. 
Fazr:nrla) 

Art: n -30: -difl".t-se: outrosim t\ tra.us:.:. 
rerlr ao Estado do Am:úcinas o dominio d:1..'i 
fazendas mi.cionacs r'o Rio Branco, oaq uelle. 
P.;;tad?• pela í_mportancia. de M ú:u0,1$, sendo 
esta. 1mpor1;i.1.ncia <t pplicada pil.l-;;. a.uxilia.r a. 
t::t.JMtrllC<.;UO da Alfün deg\\ rJe 'i\'1a.nli.o~ , 

Sala. d~s .. sessõeo, 13 i1e:ãgõ~to -do J.S97 .
f:i'ilfJCY'i(j Ne-ry --:-::;W.>v.q1terr;111;- :S.:rejrl.-Carlo$ 
11Jar~eUino . ...,....'1mo1·im Fiqr<e ii·a·; 
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Áo n. VI: - Tllesouro Federal - Em vez r prujecto:> us. 3 B e 24 A, de 18\J7, para serem 
do numero r.ctu:il: - diga-:;e: o numero da envlados o.v Setiüdo. 
pNpost.:i. o s:i.!ario actual~ etc., ''te. 

S:ila 1l::ls sessões, 13 do :1gosto_ de 1807 .
Fi:r111.milo Prestes. 

E' lido, j lllgado ohjectn de ileliberoçíi.o e 
envia.do âs CümmisS<.ies de Fílzenda. e de Ma-
1•inlrn e Guerm o seguinte 

l'ROJECTO 

N. i2-JS97 

r.•·t111f11. e Cl}Hces$1'io de 1icii11üca tis esposo..t, 
;,1•7e:J eiic "''"• flli11:1 !oltdrt1$ e filho1 11tc
.1m·1•:1 d11.~ o{/id1•1~x 1fo .:.rcrâto e arm.ada. t:(• 
r~cti.to,, 1'1~(<11· .. ut.rlo< i! l101iorm·i'o.~. ''"·!J11fi'f'• 
1/rr >1acioi1i.tl. 1fot cor1m ri.: policia e ele 
tJtth'll.'I <'.õt'por11çfx•1 müitaru•cmli: orpmii
.=wla.~ e 1/nit t"•"'ptttfriu 11raf.ct:1 '1c prc:, naGra 
:llt JtQI S1.'1"l/X:J d~ /J1i/.i11 t:11l df!{i:111. dtJ 
J!1111'ia !! d1• U~1•1•bUCrl. 011 c111 c'~tlllttia 
de /i:rt'111c:1ttu1 aili r~wMoi 

Com1m.recem ma.is. os Srs. Albuciuerquc 
~~rejo, Amorim Figueira, Pe•l ro Chcrmont. 
Thcotonio rlo Britt-0. Serzooello Corrfut. 
:i1n.tt:1. Racc~lln.r. Urbnflo ~nf.(•s. Anisío •'e 
A hrcu. Pedro Bnri."('S. Thom•~ Ai:cioll. Fr:i.n· 
cisoo Sã. 1-'re<forico Bori:es. Trit1•l:1•le, ~·lho 
Lbw:a.. Teixcir:i. 11~ S:i. Coelho Cintra, fl:lr· 
bosa Lim:L. :!.larLin!I Junh>r. Mnreim Ahc-1, 
JuvcnciQ do Mtul:ir. Jo;i1J .Je Siqw.~;m. An· 
;.tdo ?-:eto, Artlmr Pr·lxoto. Gcminfa.!1'• Rm· 
1.il. Olyu~pl·~ rle C.'\11\flOS. N<>IVI\, C.<i1<.tro Re-
111'110. :\hlwn. :\IAn~!I C:1et,OLl, P:luln. Gui
mnriic.t, \'f'rgne cfo .\breu. R•~lrl;;:-tu:!!i Lima. 
f:•IU111'CIO ll:~m~. "farcolino ~to11m. Pinhr.h'o 
Juulu:-, Tm'QU:lto ~hm·lni., Xn.vlat .. T:~ S1lv<'ir.,, 
0.!(:BI' (iocfoy, ,\!cindo c.iunnnb1U':i, El'ieo 
c~~lho. l.c!;•ncl J,,(.ll'lHl. Sil\'R. ~U'O. Et'tl"~to • I l · d --t · t 
Brnzllio. B:Lrro~ Fr:Lnoo Junior. UrlnM ~f:Lr· • c~n1S!1 ~mm u qllo o um O\tOr Bng1-.wo • ;i. 
concles e:unpolin:• ll~wrink. Calogcr.-u;, !'açm,1 1~'\ra cc.m. il<JUCllus quo. dermm:\rarn 
~end~ Pimentel, ~\nt~rô Boti~lho, [.nrnnn· { scu ~:ul~Ul1 -0 P·~rdcnu~ sua y1~:i. em deresa. 
nl"r Gü1!0l're<lo. 'f~lles de Menezes. J\rt.hur d:i. 1 ;tria. ede:- sunil rns;!tu1<:oes proteger 
Tm·r~s. C:\ . ..emiro da. nocha. Alfredo Ellis. sm1 .. 111 sposns. m.1cs,, !Ilha.: (l tilbo.s menol'e.'!, 
Paulino C:i.rlos, Arthur Di~liwiekt:c:i. Ro~ CCJll.oain<lo-'.'S ao abrq,o da. penurln. e da m1-
dolpho Mil"llnda, Hcwrmme;;ildo de Mor ... es. ~cr.111 : • 1, .1 • 'fi . d tos 
\h·é~ 'e castro Cat+".icciolo Brazilio •la Lnz cons1· erm1vo que o ~tcr1 cio .os. mo~, . 
' - 1: : . • . • • - : em Canudos e nos 8ertoí's da Ba.!11a.1mpoe t• 
J .. 'l.ll!Cn . ~:.1. Lms. Martms costa., Campos C.'\Itlet Unhio um r.ributo CX!epcronal âs SU:l.S fümi· 
,. l•"r.., n·"~Co ·\lenca:<l1·0 • · e _ ' 
· ··: ~.., • • _ _ li:ls, om rP.compcnsa úos serviços pr~dos 

Deixam Je comp~rcccr com caus:l pm•t1c1- po1· c,;;;<•s ltenemeritos da Patrfa.; 
1md.:• l"S Srs. \'~z tlt'I ~lcllo. Elias M:~rtins. Con~hle1• 1n•!o que n:'io convem alterar as 
:lf;1~·..:os de 1\r;m,10 •• Tor~es Portu~!, Ap"ll- di~pQSiçl"ie,.que regulam a concessão de meio· 
lonw 7.enny11cs, -Tose Ma.rmno, Hercul:~no B:in· soltio ao~ omcia.es e praças • 
rlcim. Euclides Malta • .Jufio D1mt.:1s Filho. Jc· ' 
ronymo Monteiro. Augusto do V;L<;COtt•·(•IJn~. O C·.rngrc..~Q Nacion:i.l <lecreta ~ 
Joãu Luiz. Gonca!ves Ramo~. Anto1110 .ífacba
ríus. l\latta. Machado, Oliveira Br:tg;L, Xa vrnr 
d(J VaHe. Leoncío Corr·eia, Pliu:o Cas:ido, 
Guillon. Victorino .Monteiro o AzeYedo 
SoLlrê. 

E ;.;em causo. os Srs. ·Pcreira1le Lyra, Ma.la.
ri ui as Gonçalves, !\Iiguel Pcrn:J.mbuco. Amujo 
Guc.,, Aristides de Qneiror., .Loovígildo Fil· 
f::'lleiras, G:i.ldino Loreto, lrineu Maehado, 
Xilo Pcça.nlrn., Alves . r1e Brito, Agostinho 
Vida.!, Deoclecíano de Souza, Bernardes Dias, 
Almeida Gomes, Nogttei~~ Junior, Lamartine, 
Gustavo Go:loy, Costa.Junior,· Bueno de An
drada e Adolpho Gordo. 

O ~r. Presidente - I-favenrlo nu· 
mero legaf;::-vae-sc proceder ás vot:v;ões da.s 
materíus que se Mllu.m so1're a Mes<t, pelo q ne 
vnu interromper ·a .discussiio . do pr0jecto 
11. 54, de 1897. 

~ão su~cessiva.mento no-:!l.U.s a .. 'Votos e sel\l 
clebu.fo approvadas as" redacções fimv~.s tlos. 

Art. 1. 11-As esposas, mãos viuvns,. dlha.s 
~olteirn.s e lilllos menores dos oillciaes e!fe· 
cri \'úS, reformados e bonoral'ios <lo exercito 
e. lll'llla.da, ua gu::i.rda na.cionul, dos corpos 
de policia e outras corporações militarmente 
orgiúrizadas. 'mortos nos sertões da. Ba.h~a. em 
c!cli:s:L drL Patria 0 dn. Republica.,.óu em.c:on
~equencia de fel'imcntos a.Ui recebidos. ven~ 
ccrfi.o umn pensão iguaJ ao meío~soldo .-a · 
que jt"~ tcem direito pelo art. 3Q da lei" de 6~ 
de novembro de I 827 e .. art. l 0 do decreto _ 
n. 1.594 B. tle 4 de.novembro de 1893.ô' -I·c-c· 

Art. 2."--As esposas, mães Viuyas,'filhas,:. 
solteiras e· filhos menores das praças de:pret · 
do e:-:ereito, da ai•mada, ua :::-uarda. nácional, -
dos corpos de policia e de outras córporações 
mil it<wmente 0rga.nizadas, mortos nas mesmas 
conrlieões ncima rel'<wi•.(as. -vencerií.o uma 
pensão igual ao solclo que tinham -as: dit:ts 
prn.ças, além do tftte lhes compete pelo art. V 
tlo decreto n: 1.504, de ·4 de t10vembro de>-
1893. . ··. 
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Art. 3. 0-Estas pensões serão concedidas 
desde o dia da moete do official ou praça e 
durarão emquanto viverem nas mesmas con
dições em que se achavam HS pessoes a quem 
forem concedidas ·10 tempo d't morte dos re
feridos officiaes e praças de pret. 

Art. 4. 0-Revo~am-se as disposições em 
contrario. 

Sala da sessões, 9 de agosto de 1897. -
F. Glicerio. 

Postos a votos,são approvados os seguintes 

REQUERIMENTOS 

Requeremos que a Mesa solicite do Gover
no, nor intermedio do Ministf'rio da G-'uerra, 
cópiá: •lo pro.iecto de regulamento apresenta.lo 
em 1887 ou 1888 pela maiot•ia da congrega
da Escola Militar desta Capital. 

Sala das Sessões, 12 do agosto de 1891-
Benrique Valludares. -Barbosa Lima. 

Requeiro que se solicite do Presidente da 
Republica o original ou cópia authentica de 
todos os annexos que acompanharam o rela
torio apresentado a.o Mmi:iterio da Fazenda 
pelo director geral das Rendas Publicas Luiz 
Rodolpho Cavalcanti de Albuquerque, inspe
ctor em commissão na Alfandega da Capital 
FeJeral, parct conhecer das fraudes que ahi 
se davam. 

Sala das Sessões, l 2 de agosto de I 867. -
Barbosa Lima. 

O Sr. Pre@iden.t,e-Estão findas as 
votações ;continúa a 2ª discussão do projecto 
n. 54, de 1897, fixando as despezas do Mrnis
terio da Fazenda p;tra o exercício de 1898. 

Tem a palavra o Sr. Seabra. 

O Sr. Seabr a vem defender o pro
jecto do orçamento, ora em debate. e priuci
palmente o relatorio do illustre Ministro da 
Fazenda. 

Antes de entrar na ordem de observações 
que tem a. fazer, ·assignala a circumstancia 
extraordinariade já se terem feito ou v1rsobra 
este orçamento tres ex-Ministros da Fazenda, 
o illustre Deputado por Sergipe. o Sr. Felis
bello Freire, o não menos illustre Deputado 
pelo Rio Grande, o Sr. Cassiano do Nasci
mento,e por ultimo o illustrado Sr.Serzedello 
Corrêa/!igno representante do Pará. 

SS. EEx. não se entenderam, porque cada 
um tem a sua opinião a respeito da. crise fi
nanceira que as~o la o paiz. Si assim é, per
gu ntij. o orador-pqrque essas censuras ao 
act.ual Ministro da Fazenda~ 

Pass;i,ndo a respo'.lder ao n0bre Deputado 
pelo Parái o ora.dor diz discordar profunda-

mente das opiniões emittidas por S. Ex. Con
fessa que é critica a situaçào financeira da 
Republica que recebeu, de facto. do regimen 
passado uma heranç t d~,;astrad~ .. 

Foi esta herança, accurnulo de d P, ficits, que 
levou o illu~tre Ministro da Fazenda do .Go
verno ProvisoPio a lançar mão de medidas 
extraordinarias que garautis8em o Thesouro 
Publico, O jogo da bolsa vem da monarchia e 
resultou do pri vileg10 de que gosava o Kanco 
Nacional que,· a pretexto de resgatar o papel
moeda, em ittia-o, tornando-o incon v,,rsi vel. 
P~oclamada a Republic•1 , o eminente S1•. Ruy 
Barbosa teve necessidade de não trazer o 
de$animo às classes conservador,1s, com rela
ção as novas instituições; de fazer crer a es- · 
'ªs classes que a Republica, longe ele vir con
trariar os seus intrl'esses, vinl1a garantil-os. 
Com o decreto de l 7 de ja,nr.iro, o Ministro da" 
fi'azenda pr.rmiLtiu novas emissões e creou os 
baoco;; region·;e:;; com o dire.ito de embsão 
tambem. Não foi, portanto, S. Ex. quem 
provor:ou o jogo da bolsa, e a baíx,1. do cam
bio; ao contrario, o decreto de 17 de janeiro 
produziu a alta do cambio, o que evirlente
mente demonstra, contmrianr1o as~im a opi
nião do nobre Deputado pelo Pará, a quem 
re~ponde, qne as emissões de pap .. l'moeda 
nada influem sobre a ba.ixa do cambio. 

A illusão do nobre Deputado esLá em con, 
siderar moe-la só o ouro e a prata. A moeda
em sciencia econornica, é o representativo r1a 
divida; moeda é, portanto, ouro, prata ou 
papeL Para provar esta asserção, o orador lê 
vario;; trechos ·de um eminente economista 
indez. 

O nobre Deputado pelo Districto Federal, o 
Sr. Alcindo Guanabara, lembrou a cobrança 
inGegral dos imp·)stos aduaneil'OS em ouro, 
como merl.ida capaz de elevar a taxa cambial, 
melhorando a situação ti0<rncei "ª do paiz. 

Não é a primeÍl'a vez que no Brazil seco
bram impostos em ouro. Já o illustre Sr. 
Ruy kartiosa poz em execução essa medida 
cobrando prím·iramente 20 °/,,, e depois a to
talidade em ouro. f<l o cambio subiu? Não, 
desceu. 

A este re~peito o orador apresenta á Ga
mara um documento official daquella data, 
provando que o pagamento de impostos em 
ouro é inctficaz para elevar a taxa cambial. 

Applaude, no emtauto, o arrendamr>nto das 
estradas de ferrõ, verdadeiro e elTI.caz reme
dio para o mal financeiro que affiige o paiz. 
Não parecia serio que a Camara rejeitasse 
hoje, sem motivo plausível, o arrendamento 
que o anno passado com solicitude votou, 
indo ao encontro dos desejos do Governo. 
Ninguem contestará, pel0 menos, que deste 
facto uma grande vantagem resultará- alli
viar o Thesouro dos deficits que constante
mente se dão. 
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C'·Ut<'sta<lo. ··o ora1!ot· 1lemnnstr:1. ouc ~ó a. su:i.s opiniões a r(>~p!·ito do t~iste estado fi· 
nanreiro que actualmente apresenta o pai;;:_ Dtrnda 11e Forro C<·ntral do Bt':lzildii. nn

um•lnwllte um rLeftcii de 14 :.i. Uí mil cont"s. 
Sui!gero a.in1b out!'".i. med11la. jl3t'IJ. cuja re

a-1\z,,~fü, niio será. !_l.elmh\e que appr.ll:i. p:u':l o 
p:<t"íotismo i'a :1onr:.1fa Commi~!';à<> - a dími
nuir;ão .!os llOIJ'i~toS àe import-u:ãn. Most11\ 
o erro em qu., e.•t;i') qnantO!I $C cunsr.itui:·am 
a. os~t! T'l'Spc1to <lerenso'!'ell ~e nm p1•ott-ccio
ll'8ID'' do~mt.:o. e. conclui ado. re.•poudo o ,,ra-
1lür ás ult1m1ts 1>:~111.vros •!OIIl quo o Sr. S ·i·-
7.l'CMlo Curre• ll·-cl1ou hnntl'm o seu di~cunm. 

C<intm1·il\men' -" ;\O 'JUC pens·\ .s. Ex .• na.o; 
du\·1d:l!'I qur? lhe ,1.!J•alt:Lm o l.'•P' r-110. o or .rlor 
tnarfa n•t "''"l:L 1• patr1ot1<-..L a.•tmin111tm~io do 
$r P1·u·lenw <lo :\ló•·.1.1~•. '' pr(!t'er;o !l :-UiL u1:'t · 
1h...--ar111. !a n vdlrn, n~ (lhnL"I! .Je S. r:x .. m:ll' 
pitri><i;irn~. n:i :zo,·~ru:u;nu da ttilu do ~~l<l, ll 
q11:1.1q11~r outra •int· tllh·· .. ~Mi ''i<'ll~· ~cr1llL-a~ 
li h0\11"1~ ·'•L 1<~11 tbllc:\, :1, SU;L 11i;:nid11tlo:1 e I)~ 
~u~ ínr..•rflAAt·jl, 1.Vw1to fif!,,•; mllt:o bi:m.} 

\'cem à M-. lllio li1lu, apni11d~ o f'nvi:i· 
du 11 Com111J~11le 01-co,1ul!nlu hJ! M?guilites: 

"10 pt·oj«'o n, 54. 1/c 1897 (Orç1~111c1110 
tia J•;1:cn,•1) 

A' cm6mfa. dos S!'!i. Pa.11!11. R."\mos e outros: 
Alt.u1tfcg:1-tab4:iU11s:-Aja•!r1.nte d!" gna!"'la.

mt.r:-.. n-1i:i i<u JiZ oit.1 quot•t.S-di~a-~ :
tl1'7..-Snla. d:i..; ~essõ - ·s, 13 de ai.tosto de IS97. 
Rmil 8ar-rt1.<o-Ncica.-Augu.<to de 1/;1-•concct· 
to 1-Jo•tf .1lrcrtiiil10-A 11111.1,<to Ser;ero-J,·ineu. 
.1l,,dm1/o-C.,ellw Cintra -1'-r-i111!.tzde-,lffo;iso 
Cn.•tri-Ba.·hosa LimF.c - Fran.-isco Gu.r,qel
Fcl•i'I"' Cardoso-.Vartins J.mfor-Jleredfo ele 
S1i-T(WclrC3 de L:;ra. 

Ao n. Xl!:-Consigce-se pai'(). os guarda.• 
da Mesu dt! R nda.s de It-1.jahy n. 1oesrna. 
qun.atia proposta pu.m os de S- Franc:L:co. 

Sala <las se~sües. !S de agosto de 1897 -
Pe</1·0 Fui·ei,-11--Lmuo JI1ilfor-P1mkl Rumos 
-Fr1tncisca Tlllentino. 

O §l". A.1Fonso Co<;itn-s~·- Pre
sid~ote~ de toilos o< a&iumptos sobr~ os 
quues a Ca.m;;,-ra é chama1ia a pr·onunciar-se. 
nenhum decerto é mais importante do que 
a confecção dos o:·çamentos, ,foque a organi' 

-zaçilo das leis d« receita. e desp.,za, úe cuj11. 
fiel observa.ncia. muito. se tem . afastado o Go
verno acfoal, ern sua norma- de eondo.cta . 

Foi certa.mente, Sr- -Pre$ídente, ímpulsio
nado pela certeza_ ·de~te princípio que os il· 
lustra.<los Deputados . que me precederi).m 
n,t tribuna.. em sessões anU!rior es; se mani
fes_t<>ram e -bd.Lhà.ntemente ex:tern3.ram as 

Camara . V_. IV.--

Conh ... ciria a grav1n:1de ila situação, attenta. 
:i. imprirr.ar:cia da ma.teria. que se •1ebate, 
V. E:ic. bem comp:·ebeod" que não ..era nos 
vint·1 minutos quo me restnrn, que po·1erei 
di;~en voln·r as minlrn:; opinuic• a r~poito 
dn. cdse econom-co-llnnnce1rn que atriLveo;sa.
mo.~. e. lhllito menu~. e.n:ily;;.'\r o rc~pe<:t1vo 
orç:Lmeuto qo•·· 11. illwtra·•o. C1•mmiu:'lo ''º 
1'"azenda. 'uj~ i tou li co nisidt>rnçd.o da C.1.111:1.:oa.. 

V. r.x:. viu e :l Ca.n pr""'-'111iiou qu•1 o 
illnstr~_lo tieput"d" pda ~diia. ct t.·unb"m 
m•u ven1:1··":ido m .. 3tro, cujo nrime <::ii-1 curo. 
;\ do1·io1;~ v .. ni:i. o Sr. ~abra. fallott cl urante 
t!'I"' IJ .. l'IL~ l!U'lh:mmn•l'' o principio do qut. <'> 

p1111et•111U1~L• n ·d~ h1tluo n:1 ta.x·• do e •mb10, 
o qut t~1. cum multo tat .. ui.., porém nin C-lm 
1noila rnziu1, de me>oto quo a. mim q11e 111e 
l•~'O;K111ho n. ºl'l'°~·-lhe al;.:11mn.~ 01.....r.rv:u;õt:i 
orn CMlll'l'.rlo l'l'~lnm ;,~111L• 20 minm1111. 

N1"l!t:1:1 c.:n•1iÇ1-.i•. espcl'<~ d•• 1~.m · la.-lc tle 
V. E:x .• :it•cut•S ú.:l nuiíes que "enbo 1lt1 <'X
J)Oll•lt:r.q11e me C<Jaet>dcru a. p:\l:t vrn. na l:!"S.'>liio 
de 11~r1:mh;t. :tlim J·~ m\o ~·r ohrlgn.ilo b1•je a 
paM1r ollodemet1 di-curso. 

O Stt. P1u:•1t1~'Tl'!-V. Ei:. tem a.inda 25 
m1nutch;, e e o 1111fro or;i.tlor inscripto. a não 
ser o relator : V. Ex. poderá. füllin~ os 2.'l mi
nut ~. •', darl.:i. •rw; ~cjit. a hora. c. •ntinuani. 
colll a. ~la. vra. na :;es..-.ão .Je a.man h:i.. 

O S1~. A"li'o~so Cosr.1.-Desde l'jae V. Ex. 
quer a~sim. ou me resigno; hoje f1rei al
;.;nma.~ co11si1!erawes e amanhã então entr,\· 
1'C~i propriamente n:1 ina.ter"ia. que me p1·opnz 
úi~cutir, i m pctraudo a.n te:> de tudo a. cum
pla. ·enci& cfa Camara. e a do mestre iUustre. 
cuj-•s opiniões contra.rio. 

Obedf.cen io, pnis. ã de!iberaçii.o irre'7'ogavel 
(le V. Ex .. occup,,1·-rne- blfi entiio da. ju~tifi
caçã.o de uma erneuila. queteohu de apl'e-ental' 
á consicll'r:i.ção da C1trnat'a. agua.i:•tlando-me 
p:u•:i. aman1>5. tliscutir. na. hora que V. Ex. 
me desigua.r, o ~sumpto principal que me 
trouxe á tri bur1a.. 

Sr. Pr .. ·sidente. na proposta do orç:;.mento 
da. d+<~pew. federal, que nos. apresentou a 
il!U$tr-~dll. Commissão, vê-se q_ue só para em
prega,d:'s aposentados se pede a verba de 
~.5()0:000$, o que é de certo avultada quantia, 
quando ~e coa~idera e se medita sobre a 
a..:i;ual situação linanceira deste p;tiz, (f 1gno -
<l<l melh.;ir sorte, e que, eutretanto, pe:lo _facto 
de setopL'e e5tar. entreg11e o. mâ.os goverMS, 
se arnist:J. l.loje ils hordas de um abysmo 
profundo, do q_ue, paY-a so.lva.1-o. e mi$ter 
m•~•) rorce, l'ija. e pürlerosa, dirigida. IM' alto, 
t1nopolit1co. . . . . . . ... 

SY. r-1'~1dente, éomo se eXplica. essa fa.bu
Jo~a qua.ntia. C(e .. 3.500: 000$ requerid;i. no 
orça.me1no para. empreg11.dos aposentados ~ 

. - -ji 
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Comei. se compr~bencle que uma. ~adio, que f e, o·.que é mai~. no prbpno ESt!l.'JO em qut 
·1uta corn gr:i.nde<; difficulda.des · p:n-:i. p:•l(:L- I' fo1• m :tposentrufos ! · ' . · 
menti> dosjnros \lesua.divifo.e:cte!·na. e qu« Com r:.t procedirnenta, siio. muitas ,,.e~ 
igualrnento luta. com serios t>mba?'aÇos pa.ra prejudicado,; 11:; direitos de outros que real· 
a. s:i.tistilção de ~eus curop1·omi~!IS i:1ternoi;. l mentc. pel:~ ~11as condições phy,.icas. 1levera 
com.o ~e explica que u:n;L.N;:.ç;.io n~stas c.··ntli· , :<el' retor11m1ln;., e ,e Yr1e ca.vando fundo no 
etléll sej& . obriga.da. ;i. çai;a1•· a ruucclo:ia:-io'' G:•frl:' dt•S!'e the:;oUl'o ej;i tfio 'cani;:i.do de u.vul· 
inacti'"os. que n<mbum ,;cr\'i1;0 pte•::un à. l'ª' I t."l1[:1" rle.•pc7.:l« •. , . · . 
·tl'la, s~·m111a. fütm:osii ; poudl.l J:i. de P'Lra• :• , ~l:Lr" c,:tn qué :is:>im pronnnclaodo-mi>. n~G 
gr:i.c\le 1\0•!)':'1.:1. que. :<c>li e• lll(,~mu titulu. t:•· i '1111'1'!.•rh~. ~ i l<>~e p<i.~1vcl.11Jter:ir c11&i. d1s;">-
1~m os àilTtiN!uf.t'_<; Ei!t11.•los, que consti\uem a!' 1'•.;ãu constit 11c111t11\l, que o~ miulm opi11iõo 
Uniáu brazileirn"! . l~•i 1tic1111ll\ por n1•bt1•8 <• justos sentimo11t.11 
· Sr. P!c-sitlentc,· a Cons:ituiçit• Foder111. 1 tio lr,:i>laclur c.mstituinte ~ !l('IO eouttario, 
<iuercndo nt:lntir •• l<in;:" ~riodo de ~b.l· 1 jul~n-:~ da maio:- <..'<1uí1bdo o. i;i me retiro a 
lho do ''•llios l'un«iouuri<>:1 p•1bhc(~. ~ui::.· 1 ~li:\, 1·~ t:io ~mi.'nte pm-a apontar os 11.hu!l<ls 
neoiilos no SCl'\' i,.O d#. pitr,;a., qncrentlo ;:i.· 1 quo ~ob n. ~u:\ S·l1nhr1L se "iio Cú1111111~tlét11.lo. 
r:mth.• 11. esses que di:iri~1.icnte •te!dlcatn :i 1 t:m;\ .itm':I. v~ri. ::avult.'\diuima, tn\;Ad:l 
~u:o. '"id&. w.los os IMt:i.ntrl Jo su:\ oxit .. 

1

. 110 ••:\'lltnento que •ll!!CutlmOIJ, e! "' quo " 
tecc\a. M5 'tl-:Lhôllhos publii...,.., 11:1. \'cllti\.'C, refere n crnprcp•JIJS do reparti~ o togares 
melo <lc su!>!isti•ncL'I. 11011MUl:1, rl~u-111~ o 1•xti11ct.1111. · 
di~ito de :tposem:i.dor\:,, 1nu n;, l'A~•· • Cc1111pr;>hen•le-~., J)Oríeil.'\lllOPto que baj& 
uniC() lJUO A in~Com1tltuiçi,• Cllt:i.~loce11. I n~ess1d~le. c•m·um momooto d:Wo. de retlir
o do in\'11Utt% iJN\"~:LI. l)lln · o l'(:l'\' l..-O <lo: 111:1.r "" t-xt.lu;.cuir m·~mu certa$ ~pclrtiçV.'5. 
Elita.do. . .· por <mllo !'4l cx.ecu1;•VQ.ID 11os C\!rtus l!CT\'lç.os. 

. Entret:tnto. Sr. i;>re:ti~entc, <-5~". •lill~·káo pur 11u11lq.uer moth·o Julga.tos ·,uspeosavl-ls 
cOD$tltuclou •• t 1àombra..1nftta.u (.~1u1tat1\·:i.. ~- •>U 1'<llo.,·~lli. di~pen."3Dtfo-se o . pcssoo.l neUas 
raoti:l de llllUi.Cl:LS.e •fi1;11n. de toda ;)rJ~~" cmp~'Mlo. E' j:lS\O .ioo ~ iudl~ldu~ 

· tem sido ~un,,tointcmen~ li<l:>hi~1mvh1. jl p ·lõ nãu S('j:im ele •·borre l:uiçad~ :i ru:i.. e fiquem 
G1>verno F~c .... d . j;I. pelo:i :.: O\·e mos C..•t."\llWJ.~. •·n 1 r1,guCl! li "·u.i.i J él!Oln•l<.Jra (X'D.uria.. q uan~o 
que te~111 concedido o i:oso delXl..re;..'Ulí:i. c.>n-, inuitas \·e7.eti 1:tmq11ista.ram nil seu~ empre
i;ti~uciou.'\l, mas •·xcepciooal, ::i<):J &,us '"vorc. gos. não por füvori1ismo. porém por con· 

· cidoS pessoo.l:ucn r~. ali$ ~tl!i "P 111iitu:i.d1.1~. curso; rn:l.8. o que t:ucbcm j ustamente se 
l'etnunero.nilo 11.S~iw ~rv!i;os cldtoi:-.u:.-.;, as. compreht'11·le e 11ue o Governo não nomc-ie 
mais da..~ \•e:tCS. l l;O\"O• ÍllllCCiOUa.J'i• IS p:l.ra Ol! logares QUe Ílr 

CotnprehcnJe-se. Sr. Presidente, que o rem '"~g:Lnuo n :os repa.rtiçü0 s existoutes. em· 
funccionario publico, q u" '"~ lilllit:i.rlos o~ 'l""nto p< ·1·111~cer~m ~m 1füpouil•i111.l:u!e ou 
bol'!7.011ws de SMS ambi1;1jt.-s. si ti •!Ull ptíde a·:•Jidns ª''~ ompre:;.'.1.Clos, que já . teem pra· 
ter au1biçõ~::;. Mil qUt•tro :uii;ulos •lu ~ua. r"- r.i<'L •le s et·\'l<;llS publicos c tecm. além de 
p:~rtic;•1o o un ioo eapi~~t d" que aurc.-c o tudo. 1is S11u~ direit..ls ant~l'iormento ;,"11.'('all· 
lucro co:n quo adquirira iip;io d:. cad:i.t!i:i., 11" t !•los. :0.1"011:troi, Sr. Presiu(lntc , uma. emell· 
que se ;d iracn ta, uw) p<11le11.io cle•lrca.•· ~· scn J .• 11c.ste seutirlo. 
:i.cti'l"iJ~dc .. outror-irnc,tfcscr ,·fç.!.i ml.!11;.tri•l. 0 Sn Luiz .\IJOLE'J 0 d<i. um 3."arte. 
q11c muito promett~.ao commcrc10. que u tan· • 1 . ,. 
to~ e:ll'ilJUl'Cc, · w11ha uo t!m do su;L vi<l•:. O SP.. :\P'l"•):">°~o Cowr.'I. -Diz o nobre relator 
depois dê .um fon~o percurw de . s·~n-i<;o pu- qu<! ja. existe , l is po:ii<;iiu l'dat.i v;~ u. esta 

· L!ico. as,;e direít~ e,:~l:Ui<fo pela lei uo fm.iz, (,l!lerufa qne pretendo apresentar ; no em
a :i.poseui.i.cloria.. (ji.11' é co:no q:1., t11n'it co1rí· tauto.t;il di~posiçà.o não tem sid<J re~IJeitada.. 

pen:;açü.o a. e .. sa viila 1!e dc1ti.;;lçrt0 extromu.. 0 sr~. Luiz ADc•r.PtW-Quanto :1.0s addldos. 
es~~~a~~~~il~e;~.~i;;l>~t'.;!,~0:'.i~~~r~ p~ec~~~~ eu ~i q 1.1~ ~xi~te ; qua.nto ·aos ext inctos, 
constituciolnal: tãu sabiamente redigido. :;<:j:i uü.u ::.ci. ' 
a portu.abort:i. pa.ra o pagamento de ~m·vi<.·o~ o S1~ . AFFo=--sci Co:>rA ~Si e.~iste este pre
ete:itciraes .• ou .J?>ll';l, cumprim!lnto de pl'ome~· .. ceitr>. nem n~sim excusada se torna a. minlla 
sa.s .politic;as. ear v esi•era de . eleiç(oes.~ . ~me1Hfa. de.s·le que ~:>:~ disposlçfi.o. cistâ . <:On~ 

. :~ Actn:ilmente.es,;as aposentadorias s;r.., con- tut :i. em lei or·çameoiarh• t.l uma · 1ei orça

.Cedidàs J,X>r t!ll moào, tão pouco cscrupulo mc.-ntar1a ~ó póde obrig-<lr durante o a.nno, 
pre~ide: asua.coucc:ssão, que nós vemos in· p:i.x-a o qual e votada. . · .. · • . 
. d.i·dduos·que . . depois de a.pilsenta.dos no ser' . Sr . Pre,idente, o estudo deste orça.menf.o 
viÇô, quer do;;· Estados, quer da. ·u11ilc1, con - nns revela um facto t r iste ; quando o JJa.iZ 
t inpa.m .. i;~n.'.Jo a . m7lllor. s:i.u·1e. pcornet- uão t«ui ·lr11heJ1«1 pa r-a_ füzer 'tn~.a ~:iós. i<11us. 

,.·. tend<.J. !:.rgos dias rle v11l:l; occup:iotlo .. ur.1'us ~-om.prom•s~oi; e :i.~ .. ~11u.nâeµ':1& . da· UÚ1ii.o não 
funCções µ ublicás, ).s veze~ . rna.i::i · btio.t·iO,a~. · n1:r<.-;ada.111 as r tmdas qtill nó~·Oti;amo~;pu1·que · 
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re!.lmente a importação tem decre<;cido, ou 
ainda porque a arrecadação não é reit ::i. como 
devia ser, como o prova o facto observado 
ultimamente no Ceará, para onde o Governo, 
tendo noticia de que se davam escandalosos 
abusos e defraudações, nomeou empregado 
de sua confiança, o Sr. Manoel Alves .da 
Silva, chefe de secção da Alt'andega de 
Pernambuco, empregado honestissimo, que, 
pouco depois de ter tomado posse de 
seu cargo, viu subirem miraculosamente 
as rendas daquella aHanclega ; quando esses 
abusos criminosos observados nessa alfan
dega lavram em larga escala e quasi em 
todas as alfandegas da União, imperando por 
tal fórma a fraude que a fortuna de muitos 
conferentes já causa pasmo ao publico; quando 
a mais severa economia é a porta aberta que 
encontramos para minorar os males que nos 
devot>am, asphyxiando o creditn e a vida da 
patria, que tudo esperava da nova fórma de 
governo; quando temos de pagar approxima
damente 140.000:000$ de differenças de cambio 
e juros das dividas interna e externa, e a 
renda geral no maximo podera attingir a 
300.000:000$, senos apresenta irrecluctivel e 
inalteravel a gigantesca somma de quasi 
8.000:000$, destinada a empregados apo
sentados e addidos a differentes repartições 
federaes. 

Quem desinteressarfamente compará eSS'1S 
cifras e medita detidamente a respeito ele 
somma tão fabulosa destinada a aposentados 
e a inactivos, se convence, sem maior es
forço, de que neste paiz muito ~e abusou das 
forças do Thesouro, e que o estado presente 
é o resultado da imprevidencia do passado. 

Ante a gravidade dos males meditemos nos 
remedias. 

O que podemos fazer para alliviar o orça
mento das despezas federaes desta verba ~ 

A aposentadoria, uma vez concedida, não 
póde ser cassada, mesmo porque de conjunto 
com essas aposentadorias injustamente con
cedirlas acham-se outras, revestidas de todas 
as preschpções legaes. 

Assim, com relação á verba destinada a 
empregarlos aposentados, a CamaPa dos De-

. putados nada poderá fazer, a sua acção será 
nulla, sob pena de commetter uma grave 
injustiça, qual a de cassar aposentadorias 
legitimamente concedidas, medida em ex
tremo odiosa para ser proposta e tentada. 

Mas, quanto á verba destinada a esses em
pregados addidos a repartições existentes, 
parece-me que a Camara póde fazer alguma 
cousa, ordenanflo que o governo execute essa 
disposição, que existe já na lei orÇ'amenta
ria vigente e que deve continuar a. vigorar 
na lei do orçamento futuro. 

Devemos estabelecer na lei orçamentaria 
que discutimos a obrigação para o Governo 

de nomear, para os lagares, que forem va
gando. em repartições existentes, esses em
pregados actualmente inactivos e addidos, 
conforme as suas aptidões. 

Devo, porém, conscienciosamente dizer que 
esta determinação me parece platonica ; ella 
não passará da nossa boa vontade, porque o 
Governo actual da Republica cuida mais de 
fazer má politica do que desses meios con
ducentes á economia, ultrapassando sempre 
os limites orçamentarios. 

o SR. LUIZ ADOLPHO-E' que nem sempre 
esses empregados das repartições extinctas 
podem ser utilizados, por falta de habilitação 
especial. 

o SR. AFFONSO Cos.TA - A explicação elo 
meu nobre collega parece á primein vista 
satisfazer, resolvendo a questão; mas, não é 
isto o qufl se dá: é justamente o contrario, é 
a protecção deacabida, ás vezes, que faz com 
que o Governo nomeie o empregado A ou B, 
dflixando de lado indivíduos de capacidade 
provada, que se acham ar1didos a repartições 
federaes, augmentanclo despeza em vez de 
restringil -a. · 

Mas, eu d'zia que inutil será essa provi
dencia que vamos adaptar, si for approvada 
a minha emenda, e não pareça partidarismo 
a minha asserção. 

Que importa que, por determinação da lei 
do orçamento, o Governo fique abri.gado a 
nomear nas repartições existentes, para os 
Jogares que forem vagando, esses empregados 
actualmente addidos a essas repartições? 

Que importa isto, quando o Governo actual 
fará tanto caso desta disposição da lei futura, 
quanto fez e tem feito até hoje de identica 
disposição da lei vigente? 

V. Ex. comprehende, Sr. Presidente, que 
si para as vagas que se fossem abrindo nas 
diversas repartições , o Governo nomeasse 
sempre esses addidos, nós hoje veriamas o 
Thesouro muito alliviado e essa verba bas
tante diminuída. 

Pois não é triste, para todos os bons repu
blicanos ver na actual situação affiicti va, 
quando o povo não supporta mais impostos, 
quando o paiz luta com grandes difficuldades 
financeiras, sem que de momento possamos 
alliviar a crueza desses soffr'imentos, que 
temos de votar quasi 8.000:000$, para pagar 
empregados inactivos ~ ! (Apoiados.) . 

Assim justifico esta medida,apezar de estar 
convencido de que no Governo do actual Pre
sidente da Republica (salvo si, por uma cir
cumstancia que não podemos prever, mudar 
de rumo e seguir out ra orientação politica na 
administração publica e destinos deste paiz), 
esso. emenda, si for approvada, não passará, 
de lettra morta: para os lagares, que forem 
vagando, não serão nomeados os empregados 
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addidos e em disponibi lidade, serão preferi
dos aquelles que mais peotecção tiverem, e 
mais ligeiros se mo:>trecrem no jogo dos pa
drinhos. 

Submettendo a minha propüsta i conside-· 
ração da Gamara, a maioria da Cas11 d>n'
lhe-ha a sorte que julg :r mais conveniente 
na sua sabedoria. 

Sr. Presidente, a hora esti finda e. como 
V. Ex. viu, não entrei na discussão do 
orçamento, justificando apenas a emenda 
que tive a honra de aprese11ta,r. 

Tenho de oppor ao8 largos argumentos 110 

illustrado Dr. Seabra as palavras de Ma
cleod sobre o papel moeda, o quP farei ama
nhã, pois estou convencido de que V. Ex. , 
pela sua bondade, pela pra:irn estabelecida 
aqui, ainda mais pelo Regimento, me conce
derá na proxima sessão, como já succedeu 
com relação aos nobres Deputados Srs. Neiva 
e Ser~edello Corrêa, a palavra, paro. prn
seguir, ou antes para começar a discmir o 
orçamento da Fazenda. (llfüito bem). 

O Sr. Presidente-O nobre Depu-
tado seri attendido. 

Fica a discussão adiada pela hora. 
Passa-se á hora destinada ao expediente. 

O Sr. I 0 Secretario procede á lei-
tura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Requerimentos: 
Do voluntario da Patria Roque Francisco 

da Bôa Morte, pedindo uma pensão.-A' Com
missão de Pensões e Contas ; 

De Anua Joaquina Rufino, pedindo uma 
pensão.-A' mesma Commissão. 

O ®r. Presidente-Tem a palavra 
o Sr. Cupertino de Siqueira. 

O §r. Cupert,ino de Siqueira 
utilizando-se de uma faculdade que lhe con
cede o Regimento vem fazer uma reclamação 

. por intermedio da Mesa, ao Governo da Repu
blica; mas antes de apresentar a reclamação, 
aproveita. a opportunidade para fazer urna 
rectificação para a historia da Republica. 

Em virtude de acontecimentos politicos bem 
conhecidos, foi creado nestct Capit,11 pelo Pre
sidente da Republica um partido denominado 
partido do Governo. 

Acontece que este partido ainda não existe 
em Min·: s. Exis\em em Minas o partido cm1-
stitucional mineiro e o partido republicano 
democrata em opposição ao.s governos do Es· 
tado e da União. 

O partido constitllcional mineiro, que é 
a grande maiorfa do Estado, se compõe de 
todos os republicano-; do Estado, não fazendo 
parte deli e neo hum monarchis ta. Muitos 
membros de:;te partido apoiam o Presidente 
dr1 Republica, mas apoiam-n'o sem renegar 
o seu partido. · 

O Sr. Presidente da Republica, agrade
cendo a cnmmunicação do ap»iO que distm
ctos membros deste partido prestfl,m a S. Ex., 
•J fez em ter mos que convém rectificar. 

Diz S. Ex. : « ... agradeço pen horar1o os votos 
que fazem pela completa victoria do nosso 
exercito em Canudos e os protestos de seu 
inteir'o apoio na delesa da ordem e d is insti
tuições republicanas, em completa solidarie
daíl.e com o vartitlo do Governo do Dr. Bias 
Fúrtes.» 

Não ha em Minas partido do governo do 
Dr. Bias Fortes. Um partido com denomi
uação tão deprimente não existe em Mina~ . 
graças a Deus. 

O partido que lá existe tem programma, 
tem ideiaes, tem uma direcção política e uma 
denominação mais condigna com o nosso ca
racter. 

o SR. RODOLPHO ABREU - E' impessoal. 

O SR. Lurz ADOLPHo-Como é o partido que 
apoia o Governo. A divisão que se deu tevn 
pur causa divergencia de principios polí
ticos. 

o SR. CUPERTINO DE SIQUEIRA-Sendopos
sivel que o historiador queira no futuro con
signar este facto, deixa l:t vrado o seu pro
testo, para que justiça seja feita ao seu Es
tado. 

Passa a occupar-se da reclamação. 
. Pede a intervenção da Mesa perante o Mi-

01stro rla Industria para que remetta á Ca
mal'a informf1,ções que lhe foram pedidas ha 
cerca de dous mezes ... 

o SR. RODOLPHO ABREU - E já reclama
das desta tribuna por mim. 

o SR. CUPERTINO DE SIQUEIRA- ... infor
mações de certa importam:ia que entendem 
com a honra elo Governo da Republica e com 
altos interesses do paiz . 

O honrado Miuistro devia ser o primeiro 
a '.lpressar-se em enviai' essas informações. 
Pode, entretanto, adeantar á Gamara que já 
ll~e con~ta que. algumas dessas informações 
nao v1rao por impossibilidade do Governo em 
dal-as. 

Tenha, porém, o Ministro a franqueza 
S. ~x. que é tão franco quando trata de ne~ 
gocios_ publicos2 de dizer que não póde dar 
essas mformaçoes . 

o SR. RODOLPHO ABRE:u-Tenha. ao menos 
essa deferencia para com o Congresso. 
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o SR.. CUPF:RT1xo DE SIQUEIRA - Conmi.; 
roP>ffiíl que S. Ex. pretenda 11ã.o cavia.r Rl- i 
gmnHs dns inr. •rmações.~mD~ por impnssibili-1 
u~ule, OUtrm; pnr C•lllV!!ntCOCUI.; conviei;~ ii;.Eii;, 
a pr.1var estar o (ll.".uior mal inftirrn;l.t.!o 

1'nm ainda u•n perli<lo a fa:m~r n. S. Ex.: de 
cnq:i.r i' Cl\umt'IL o i;e11 l'<'lu.Wrio :mnu:ll. 

l"AP.ECER 

N'.83-1897 

l11defo.:re o reqw~>·imentlJ em ']'-"! Mmwtl L. rlt 
Jli::up,it<' Jic:rle •~~~t:nç,ro (/e <lircitn~ <14! it'lpor
l~trrrli rfo a111"o·c/loo dcmm1;1wrfo ""l.<it:a•fcil'a 
1::1:0,,omi<~<t D1J11tetlicrt », (ri11Sl1°tür/o tle r~-rN) 
!Jlll"'mi;w(,, 

A Gum miot.•ii.o tl<i 01'1.~uuen to tem t;> nr~, .. 
1:1cnto 11:~ in•lustri:L u.cleanr4olo •• 1., rll•K!o IJUP. I 
1111:u11lci $. Ex. •li;m1,r·~e 11H111tl:or o ~uu ruia· 
tl'rh ;1ue & Commi~·âõ t1!•1Klm. pnrn. 'ni- ii. ·Ao P.lt:\rl'c 1!n. <:omml~~io do Fn7.r.nda e In· 
11i~tcUs1;:lo O 01,-:tmenW Z'())lp...!!J\•, .. ja "''!':~ .J.,. 1l11i'lb'la. íoi i<t1brn1•t.ti1lo Um t'NJlll~rhnonto da 
111~11v'o tiu-cfo JllU'n. 2-e •:r11k11l-o, pa~nilo ~lit:11 oi L. rio :11t·sq•1il;i, 114'«hnrtn i~nç:iQ •lo 
,'l•~i·n que ~- Ex. fo 'li 1\. C•ittcta. t.I~ :-<;11Jj d1~1 1t."' de 11111~·l't:i..·1io P'•"' urn nppitrclho do 
:ter..r.1. s:t:t. :U\1eni;.:to dt•r1i1:1\,0UJhl- ! . .n.v .• dt!ir:" ~· 

o orn•lõr onm111"1~h•!11di11 n' •Hffl.-ul1l;~·l('S r.orn n••rntç;1 lturni.'llt'<'~. •h• qu:U d•: o 11upplk1111tu 
Qllt! lm:t:s. ::;. E:t. pitl'lL llpr•'Si!ll'-t' o l°t'•!l.- J tllr ;tri\'tl<'..:it> t\:r.dusi\•u por 1.:S(r.L;'O <li• 
ti.rio. l.:, nuuo.~. 

t~·U' ·l~nrntnto rol ~i;crlp!o nntl'll · ·~ 1H· I !\:io m11.r:i.mlo na. i:-11lr1:..'1lr,;i1o ·':is \'lltl~lllU 
\' i~·,o pollf.ic:& que Ml upt•rou no 1131~ o :1•·ll" q111• pOlill!LJn 111Tol'{'~'t!r .ui.e~ 1&;rç..1.rolh1i~ 110 rim 
k lltzia ll 1uml y11e ''ª ftdminlin.r.ai;i.n tl1J lil'll a q 11L1 Nio t!(l•t1 muius, •ot1ocnlo llttu111l1!:1Jo :i. 
ati~r. C(.om O rl;:o:- o. frilll•JllCZ.'\ qu" e"p!'CÍI.' ~i•• r ... \'or t'l1QU<'ri•IO-ll'l'nr,;iio d1• clirei· 

· ~. F.x. 11~ 1111~111!0 ~ referu ll o..hninnm.,..io to•. quil i111porrar11L ~m m:i.i~ um ••nf:lLrgo 
p.1.s<ndo.. p.'lrlL os oorr.•... publico~. ó o. Comm1~1io do 

Par.-ce. entretanto. que C5.'lC sylõt.erua. ,f;t p,uuce:- qu1i l!Cj:i. C•to 11~-ndo. 
li~" l~n\•ern. que s. Ex. teVI' llecl.!s.Sld11.r1e •'e SrLl:1. ri~ Cornml:.-:·ÔO!I, 12 do llj!O.•ú'J ''º 1m. 
l'écl.1!1c:1l" e" hran· 1_11r um _pou~-o n. ::1•1~ cl'i tic:i :i.o -J·~To ,1 u11•-.•tt1 SâM, pre~"fonte. -/>id1d ro 
l;,,,.,.rno do propr10 P~ulent~ ~ IH!puhli~.n... J1mf111\ roll\tor -Caloyt!ms .-ft;uaci1J Til.Sta. 
porqu .. S. ~;x. eni.:;ever.... com o l'rcs1d~ntt< -TcUe.< 1l.~JI1me;~s.-.-lrlfw1·Dierlr:i'icl1.:1en. 
da Rep u biir.&. 

Qunndo a. Carnam eN una.nimc, e<sa. cri· o Sr. Prc,.,Jclcutc-X1'io h;1vondo 
tica Se\"t.ml. !liÍO füzia ID:l.l j lli!Onio. porêm. ha 

1 

n.arl:1 m:L!~ a tn .• tt·'· [', <lesiguO p.u·;t uma.nll;l a. 
IlPr-,PS~Ída.de dé ~er !l1ais re•erv:ulo. llJ:tis COlll• ;cgUlll t(! ordC!lll Ull cli:i, : 
1.n'°'~1do ~ m~mo nao e ·rnpr0 1:11••tte~ a pol1t11;:1 Vot:iç;io 110 µr jectii n. i2. de JSVi. pro
ao ,r. l rcs1d~nte da Re.~mbl1ca. _ 

1 
jccr.o a. l8.t \. ,t._, 189i>. ~uh;;titutii·u do de 

... Pen~a. q11e ;i.. r"chl._1n::ç;10 qu~ . faz nao ,·em 11! 184, 1le 18Hu, reur>:a.ntzamlo os coi·j.iOS cfo 
:~;::ide prol'.°~1to. "'~1·.~ . qu .. fc~t.a ~or· op.,o· e~gc11h?:ros e<.!.:> esta:lo·maior do exorclto, :Y' 
>1-..1;1n1sta. fr.1nco e. dcCt•·ldO rle. ::;. Ex. . di,cu,.~av; 
_E preciso dtcl:wa r • 1ue u.cc~1 UI. u. ileuomi:ia- , CoutiulliL<;ào d:i '.! · <liscassüo <l•J projecto 

Ç>lO qu~ lhe ro1 d:i.da po~ u~ 1!1u~tro membl\l n. 5i: de 1:;u1. O<\;:rnd•.•;1~ .Je.sµezu., •lo ~t111is
u;, llJ;•!Ol'la, de 011pos1cromsta h!Stt>l'h:al. j) •!' t e:·io ·'a Fazeíl· la. pa.:·a. [) fJXfH"cicio de J~~-:l; 
que a.utes ~~ di_,•1s5.o p~!~tic:'.1- occo1·~1da. _ ulti- :'" <li:icus,âo do p1·,~ecto n. 32 B. de 18~7. 
ll!.ªm"11te, Jª era oppusw10a1sta. a admrn1stra.· reihci;iio par11 3·• uiscu~s;lo do prqjecto n. 3:2, 
çao de S. Ex. · tlo corrente uono. íJUC tíxa as forç:t.s de terra 

O Sa. Lurz ADDLPno-Por c.'lusu. do nr:-ca- 'Jarn ° t!xe:·~icio de 11:19S; 
Lia.menta das esti·allas de füfro ? · 2'.' di;cuSSt1o 110 p~jecto n. 49. de !897, a.u

t<•rizando o Govemv a abrir ao ~ünistel'io da. 
O Sit. CüPBR.TlNO oi,; S1-iuo:m..1. diz qu" 1u.;t1çn. e Neg••CllJ8 lntenore8 o c1·edíro de 

nii." sôm<mr ... por isso. inas pur maire.s cÚ.18as :W2:882.$1 Jll;~upple111euw.r a varias ve1"bas do 
q11•· opportuu;i.mente expori~. pl'inctpt.lm<iute ar€. 2" d.1.t. lei n. 4:G9, de 10 tle úezembro de 
pelo> erro8 que S. Ex. está CA.Jmwt:ttl:wlo e l89ô; .. 
ll:1. 1!e com1ueiter níJ. pusta •hL 111,luscria. t" 1lisc:ussão rJo· projecto e. 50, de 189i1 au-

.\intl~ b da.do, a sua p sí~'ií.n :e1·á t-s.t:1.. coill j t01·izan·:o o Gov~r. l!O a al·~·ir ao :\lirri~te.rio q;t 
a ·~ •ll»1cçi.o 1l0s et1·0~. i1 .. s itw.lc~ . que ;~ .lu:>~1ç11. e .Negocios Inter1.,l'e; o c1:e.•ht<> _o.e 
,ld:ni111su•açiio deS. Ex .. hu. 1.hl acarl'L·~ar à 1 !lu:Qil11$. supple:ne:rn1r .a ve1•oa-D1l1geuC1as 
H.eiiublica e ªº.:.E~tado '.le Mimi~. . 1 p<•_l1.c1u~~-n •.. 14 tio ~r&.: 2• da lei n. ·WI, de 

Cvnclue -pet.i:ndu•LO sr. p 1·o-i •ente que SE! JO tle 1.ezem_b1.; de 18~6, . ~ . . . . . 
rhg: e •t. tra1Js111ittir e~sa i•edu.rll .. ÇÜ.•> •]UI! '-'! ~" 1l1~<.:US$~O dq prvJe~t_o _n. ;;16, de _1897_, a~-
R"giluento Jl.1e rácultu. !tlz~r; . i·LUl'.IZ .. "ll'lo 11 .• (j.1VCY'll'.l a a.l•tL~· "º MIUL-.t··rro da 

·· · · Jusr.wra.. e .'io :oc1os lnterrnl'es o crccl1to e,;pe· 
Yae.a imprimir o beguiute - ci111..ac jUil:dU0$ pura.·po.g•~mento dos Ol'dena.-
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dos, no exercicio corrente, aos magistrados 
que, havendo sido aposentados por decreto 
n. 2.056, de 25 de julho de 1895, obtiveram 
sentença mandando annullar o mesmo de.
ereto; 

2ª discussão do projecto n. 47, de 1897, pro
videnciando sobre o preenchimento dos claros 
existentes na força naval; 

Continuação da 3° discussão do projecto 
n. 176, rle 1896, reformando o Codigo Penal; 

2° discussão elo prcjecto n. 142, de 1896, 
autorizando o Governo a reorganizar diversos 
estabelecimentos militares de ensino, com 
voto em separado do Sr. Tbomaz Cavalcanti; 

2" discussão do projecto n. 75, de 1893, dis
pondo sobre conscripção militar; 

l" discussão do projecto n. 63, de 1897, 
pel'.mittindo que os alumnos da Escola Poly
technica que se matricularam de accordo com 
as exigencias preparatorias do regulamento 
de 1874, concluam os respectivos cursos pelo 
dito regulamento ; 

1 ª discussão do projecto n. 27 A, de 1897, 
declarando isentas de contribuir com um dia 
de soldo, mensalmente, para o Asylo 'rle rnva
lidos, as praças do batalhão de infantaria rle 
marinha, do corpo de offlciaes marinheiros e 
do de marinheiros nacionaes ; 

lª discussão do p:•ojecto n. 19 A, de 1897, 
dispondo sobre a contagem da prisão preven
tiva que o official ou praça de pret do exer
cito tiver soífrido antes de ser condemnado, 
no cumprimento da pena ; 

Dis9ussão unica do projecto n. 167, de 1897, 
autonzando o Poder Executivo a couceder 
um anno de licença, com ordenado, a José 
Joaquim de Negreiros Sayão Lobato, chefe 
de secção da Secretaria da Industria, Viação 
e Obras Publicas, para tratar de súa saude 
onde lhe convier ; 

Discussão unica do projecto n. 55, de 1897, 
autorizando o Governo a conceder um anuo 
de licença, sem vencimentos, ao telegraphista 
de 2" classe da Repartição Geral dos Tele
graphos Sylesio de Oliveira. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 15 mi
nutos. 

Silva Mariz, Silverio Nery, Carlos Marcel
lino, Augusto Montenegro, Serzedello Cor
rêa, Luiz Domingues, Anisio de Abreu, Hen
rique Valladares, Pedro Borges, Marinho de 
Andrade, Tavares de Lyra. Francisco Gurgel, 
José Peregrino, Ermirio Coutinho, Teixeira 
de Sá, Affonso Costa, Cornelio da Fonseca, 
Rocha Cavalcanti, Felisbello Freire, Rodri
gues Daria, Seabra, Milton, Francisco Sodré, 
Manoel Caetano, Eugenio Tourinho, Vergue 
de Abreu, Amphilophio, Tolentino dos San
tos. Paranhos Montenegro, Marcolino Moura, 
Pinheiro Junior, José Murtinho, Heredia de 
Sá, Oscar Godoy, Felippe Cardoso, Belisario 
de Souza, Pereira dos Santos, Nilo Peçanha, 
L€0nel Loreti, Julio Santos, Calogeras, Men-· 
des Pimentel, João Luiz, Carvalho Mourão, 
Luiz Detsi, Jacob rla Paixão, Antero Botelho, 
Alfredo Pinto, Alva.ro Botelho, Ferreira Pi
res, Lamounier Godofredo, Rodolpho Abreu, 
Theotonio de Mngfllhães, Ma'..ta Machado, 
Manoel Fulgencio, Lindolpho Caetano, Edu
ardo Pimentel, Olegario .Maciel, Galeão Car
valhal, Luiz Flaquer, Granadeiro Guimarães, 
Domingues de Castro, Fernando Prestes, Ce
sario de Freitas, Lucas de Barros, Edmundo 
da Fonseca.Paulino Carlos,Arthur Diederick
sen, Rodolpho Miranda, Ovídio Abrantes, 
Hermenegildo de Moraes, Alves de Castro, 
Luiz Adolpho, Paula Ramos, Francisco To· 
lentino, Pedro Ferreira, Martins Costa, Mar
çal Escobar, Aureliano Barbosa, Vespasiano 
de Albuquerque, Campos Cartier e Cassiano 
do Nascimento. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e sem debate approvada a acta da 

sessão antecedente. 

O Sr. Presidente - Não havendo 
numero legal para se proceder á votação da 
materia encerrada, passa-se á materia em 
discussão. 

E' annunciada a continuação da 2ª dis
cussão do projecto n. 54, de 1897, orçando as 
despeza.s do Ministerio da Fazenda para o ex· 
ercicio de 1898. 

O §r. Presiden1;e - Continúa com 
a palavra o Sr. Aífonso Costa. 

J O Sr. Affonso Cost.a-Sr. Pre-
71 . , - , 4 , sidente, que a minha primeira expressão seja 

SESSAO EM l DE AGOSTO DE 1897 de agradecimento votada a V. Ex. pela gen· 
. . . . tileza corn que permittiu-me usar hoje da. 

Presidencia dos Srs. Art]iur Rios Çpresidente). palavra novamente sobre 0 orçamento da 
C~rlos de .Novaes (2° secretario) e Arthur despeza federal, visto como nos 30 minutos 
Rios (presidente) · 1 que me foram concedidos hontem não me foi 

. . . . possivel entrar sufficientemente na mat eria 
Ao mew dia procede· se a chamada, a qual e produziras co1.1sidera. ções a que me propuz. 

respondem os Srn . Arthur Rios, Julio._de Grave, gravíssima mesmo, se nos aftlgura 
Mello, Carlos de Novaes, Alvares Rubiao, no actual momento da nossa vida política a 
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~itu:i.c;io economica e fin:inceir:i. desto rmir.. ·l'(ue 1l1ivo roir1ar em todo o paiz pa.ra c;ue 
votnrlo a. um destino de incertl:ll'A• crueis; P"~"i. u5ufruir:\S vant:Lgenl'f que a civi!iza.çüo 
quando 3S rendas pnblica.s rlecresr.ein <1'1 um olT<!rcce e continue a ~e~uir a•ante no per-
1no lo p 1 smo~o e tudo parPce pou~o a imrnrll· cU•'l:ln quR lhe ••stá traçado nos destinos dos 
cionte para ser tr31ra•I• p11r 1·SS·• 1110:1sl.ro hor· ~~nrfos povos 1\0 m•rnd•1. 
rcnrhl-:\ 1livid:i. 11:1ch1n~I qno do t • llCe!I ui· S:•. Pr.·~id~nt•'. nil" ô tra.nquillzador& a 
nnt~s VAe rouha.11'10 to<fo~ O:! Dlls:!O~ ~Url'l>S, liLt:e ecooornici>·lir11inca1rn. que no~ :~pr~S6nt:i. 
i11f<'liciU\111lo a no<S;t v•tru~ "' m:1.ta111l.1 a• :1. 1~·1. tl'ia. J11t:1.n1i1l brnç" a lirat:o coru ll!'.I d1ftt
no5~~ &epor:u1cM: 11u11n•J,1 tJ c.:\rn\/io •lesce 11. 1~11lrL1,1e. o~íunola" d.'15 nrises, porq110 temos 
um:i. tau a que J111.:-1~i:t isnlJl)!l~t''ºI ll\lll"r ·lu:i.<, n ~· .. norniCl\ o a lh1ancelrn. o m1N110 
che:mr; qunn<!o o thcs<.111ro publi~~·. j:1 t:iu n.io ... cotnpr··hPn•ltt 1111\:• ilúl.tl :1 outr:1. Ternos 
ct .. ~upt'm-lo, p.'\ret'C n:lo podl!r rt"l'Í~~,. 111 =~•~ ~ "'''"º 1·.~ 1nn11tic;a. por"Jue :& produ~~iw. qul) 
ao~ i.'l'Rnito •~rlllclos e ~:icLre11w1 m~Jullul i' jf\ t•r:\ di1111111.1r.:1. dccre.~:c nhi•l<t; o p~lt n;io 
'ltlf\ •!ellt1 ~ \'li.ti ~xiirir. 11x1io:-t."\ o~ ~m .. m:o1. 1>r;1duc~ •te liCU tt!rrl· 

$l111. :\r. Pl'l'Sldent.c, p •I' !tlOi• upti1ni111~ 1 Mrio; e mi.o .,x1)(11'tll. porquo n:lo pr.>ch1t: 
11ue 8C)ll(•j& ou"° PM!~rm llCr, IN' m"'" in· n~ p-1rqnfl rnw ~. lnl\'t por bltll de 
cli rr:t•IO q1te !oC m~tre al~t"m Jh~ dt">õC:1rti· hr:1.t:nt< e <!llp•~I que 1'31't!ill I! r~. 
1m•· cor •fo ~" "=-ltuar:li.o :i.c'''ª' .•., U<•~M • , • . 1 • 
paula; por ma1; (•~umv<!l qur• ~j:\ 0 ob-er· ti)I :->n. 111.:rt.'T,\1>11 u~ 1110 &parte. 
''111!or. Olle lm •le ~·lnhfccr qnn. em Vt"X d~ O sa • . ·\1",..,~sn Corr.\-~Otllojll', comeft'elto. 
l"CNUI, u de 4nmrguru o tl'i•IP~.a a pht\111!' !1~111 "º" prettond1' ·~111lel' rlvalld:W~. que 
CN:onomlc:\ qu<' :\l~VO!'!:\ o p:air.. . ·. o• F~t.-ul°" •lo ~•ti .p·•'I"" ~ qml.M :i. politiC.'\ dn. 
~no p~wnJo q11e l\ minha Vl'7. IM!llt4'! mo· mo1111rcht:i. f.•i :11•m11re tiio lienlicnL 1\ ti v"w 

m<'nto •ft1 A'l'!l.•t>o; !lpprl.'h~n"'~ l'Pjll como o •IP. 111:intl ti1o pr1) lí;:L~. pelos qn,.,M M ~p:L· 
pio. o trino ngol'tliro •lo mocho nnetumn n lh:i.1":1.1n em la.ri:"' l'!IC1l11. :\.'! comat~ lmmi
traoluzlr tristes de!!~ç;i.~ p:u'a n pat1fa bra;:I· s:rnrorl"il· mO'.<tra.v:un uma. situação de pro
leira. l~\l':I. :i. terra c:u que n:1;1CCmOt1. qu~ ~p·•1•i1hdc. em 111:,:uns inveja.vl'I e o 11 todos A• 
n~ serviu de bê~ o om cuja.s entranha.-. ti~l'1ctori11.; ao passo quo os rlo No. te, 1\is
todos ncis desejamos que si nos :i.bm tombem pon1to apenas oc recul':!OS proprios. quast 
o r.u111ulQ; 1Ms certamente a minha p:d:1.vrn AAr.1pre o:iquecirlos dDl' p1deres publicas. 
niio >erâ. um:i. noi. alo,,"I'o a ui1ir-~e n.o c..iru a.tr:~1:'e.~sa.vam vida tr'.1.blllhosa. sem que pu
~eral de bo~nnas que os p1·oceres leh:i:es 1111 d~ ·om c:cplo1·aT as grandes ri·1uezas que a 
&•1mini~tra.çiio vão entoa.udo ao a.ctual Go· nntur1!7.ll. lhes deu; e ho,je. na ;·~vcznclu: do 
verno •le n09$o pai?.. m~le;:; que :i. gran1le crise tem originfldO, 
E.~ situaçiio, Sr. Pl'('sidento, economico- tod.,s, do Sul a.n Norte. se vergam o.o peso 

tloancclra em que nos enconr.ramos no n.·~tu:Ll ilCS"a . tnmP"~t.-ide m·!donl111. cujas cau~ de
momento h i-torico. pela fü[I, h1porta.ncia rio vP1nns clt-bellar e cujos i,!f,,itn~ nos cumpre re
presente e c,)oaeque·•cias rle fu.turo •eclama mcdi:tr. :i.tteo.-lendo :i. copiosa. somma de rles
n. :ttteoção. ;'I. mais acur:1d11 e intel!·"ente. •'e "'rn ·~"lS qul> i:i se ttzeram seatir para. desven
t. dos os que se interessam realmente pelo eur.\ d:i. patriu. 
futuro da. patria. ;.gor:\, Sr. Presidenlc,espraiemooc a.s nossas 

Não é <te hoje que este echo. este lir:i.•lo ile vi!>tas para out.r"<i füce 9.ªª no;; ~pre.senta._o 
alerta. este protesto. irrompendo do peito de paiz: Nfira.mo-nos :\ paz mterna, :.i. har'l!onia 
republicanos surge na tribuna do pil'ln.- e á o:-dern no seio •lo Srn.1al. E' com I:i.grn~as 
me~to; elle vem 1le longe. qt:·tsi a brotar dos olhos, com a :i.lma abat1~a 

Ja noa temp1s da mona.rehia.. tempos por de peza.r imrnen~o que rememora.mos a Sl• 
muitos, hoje, considera.r:lfJs amd:i.como a inacle t11aç3.o pen:is:\ em que ~e \'ê um dos Estados 
rie ouro·, porque o paiz ac1·a.v~ssava então m:i.i~ ricos o prosperos rla União .Sul .A~e
Uml\ ~poca. de 11~·ospefrlade fictícia.. j•i eor;j,,, rica?ª· ·O E;t.'ldo d :~ fü.lua~ ell!. CUJ~ ~ertoes 
6Stad1sta,.~ notu.veis. to.Ja.S as ,·ezes que . R. fü.. longlOqllO~ Se 11egl:u11:im irm:L05, fü:tios da 
til.lida.de d11s cnu~a.:S ou os capriclws do mo· i11e.~mn pa.tria ; uns em <lefosa g lor1o!ll ~a 
nal'.cha os :.tfasta\'•tm do podei·. e quando r,,1. Rc.Pt.1blica e~ <l<L 11.'_í, e111 cujo nome se sacm-
111.vam·com a. canseienoi;~ pnra e a impal-ciiLfi . ficam e mer:.,,m; outrDil _por ª!fiºr d~ uma 
dade que os annos lh ~s ga.ra.ntiam, m:i.nifes· .c:ms<i ln;:~a.t.'1.. u. . rcst:Lut'àÇ•~o. dn 11nper10, s~o 
tava.m fundndo receio pelo futu1·0. ainda a. cn.pa e$far!'aparhl. do f.lna.t1sruo de Anton io 
distante para. eUes, porém que ji1 se a1_ipl'oxi- Conselhcii·o, que ta.mb~m clesfraldou aos •en-
mou de ·nó.> e é o presente. _ tos serw.nejos o trapo br_anco que tanta.s. 

Assim. Sr. Presidente, a situação d0Br;1zil vidas nos roub~u na bahia de G_uana.ba.ra •. 
aetualmente ap1·esent:.i.-nos rluas -·ra:ces que· Tal ê; senhores. o quadro que, sob os dous 
de>em ser debn.tidas e · escrupulo:;a.mente ·pontos Je vista-a qne me r eferi,.apresenta · 
est.udâ.das. . A .cace politie<:>-êconornicfl. ' e a o Brazil. patri:i.. immen:;a. e "entlmlsa dos 
da. paz inter.na. do $()cego e tranquLlida.de nossos· mo.iores;·: patrio. ventuTosa e fecunda. 
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para. O:il · posteros. :1. q 11em de•·emo;: •-1eíxa.l·a 
lhTe de embaraç\ls e ric1~ de futuro. 

Ante tio carre:r.vlos horizontes que se au
tepõem n marcha pro~rf':1s1va da Rt!pUblic:i, 
~ n ti-! e.!t& d i fllcutd:i.de ingl"nte. cujo. reroo•:ão, 
rle Cl'rto, uiio estii n11s força:-; do actuul Go. 
..-~~;·nu. n.nte 1·St!$ em\:m.1'<\1'U'> dD wr.ria.s o 
ruult1plns •\l'tlcns. >O cxplic:~ pe1·1bitamente a 
minb~ prest'uça u11. tribuna. qui:r1.>.nd1l con· 
<!vr~r 00111 o l'Mlco conting .. nte tbl.." minha$ 
paln.vrl\S e •ln mrnlin:i ot~wr"IQ•°Jc!S no p.'ltriu
t11!(1intuilo1!0 p.'tr °"meus tter\'i~'l>S au livlu 
los que !fie c•11Jl1.~l'lh'l.a1 cm remowr e e:>tUd:\t 
·~·~is ••illlcul•l:llh.'d. 

E. Sr. Pre~idcnte, pa.ra. que um pab; ser 
engrao<leça, as :;uu.s im.lu~t1·i11s pro,.pcrern. 
~-·sua.,; tontes •te r :q11e1.'\ c1-e><c:rn1 e,, tr:i· 
ba.lho 11e •le:;en '1-"nl\•a. .. Ili tudas :is suas rn:• ni 

. festll<,,'Ü\•s e tlel •e tlet.'Orr;i·11 t..Mlu~ os ~ .. a su..:· 
ced&ntMI ; os ;>roduc•.~ d:i. :igt"rcultur hro· 
tem du :.'ólo, u~ tniD•'r:ll'll >t'j:L1n arrunc:\.il. " 
d~ minas, o@ :srt~füctvs primoru~~ llrll'lmm 
ai\ f~bri."aS e o co1111nii1':io :iperte 1\0 F..~t.ulo ;L 
F.st. ·do 3.~ SUL~ rt~l:i...-.'.11'~ é C\Jlltlrçitu ('S"-011· 
cinl quo n~se J>~i:i: r.·rne a pa.: ii " or'1<>m. 
ctf'rn11• men~t'irot dCI lll'Oi;tei.>-0 e .~ rí 
qu .. nis. 

Etltre!IAlltll. ~r. Pf\'Sicl<'ntl'. qu:i.ncln ·~·~ 
&\'J,Jeutts r:-itic:lpimo 114'1 ~· c .. 111e-:..,m é .. 
prnl'rl" Go\·•·rnQdlL Cni:io, .~ c) tlclUl\I p:-;.,.,. 
dt•n10 llr. ft .. pol1hCA, um h•·llH'fll •tl\ l•"'OJI•· 
pn•lft., qu .. uio dU\'1!\ n"m Jl•~li:t l'"'JU•'l.'\lr 
ell~t" bo•llv~ t'llll ' IUllUr.nt.02'. mio J·• uru~ t!a:ci
ri:i., m.1:11 1!1l:' l'llctu5. •1uein Jh'i·'íu :ui rort:.l' 
politlc111J d4 rr:tçio.- creou 1111 mttíc• d{> itl'll ll•IO 
~rti•fo republle.ano teolel'AI .\drvcr-...:en- ii. 1111t
J11Ú>11COmp:i.ub:1.mos ne.--'t<! mo1nen1.1• cuiro~u 
<J l't'U hmçn forte; ani111·1u :1qucllt·s Qll•-. nind;~ 
boll•f'm com Hl! 11.rrnaS n:i. nui.u. •l('rraru:•lld·. 
o ga 1t•rol!O s.-1ngue br:\2iJei•o, agit.,n1111 •IU· 
rant(' muito terupo o coraçio olo pú\'O, s .. b 1t 

pres-iio •'e tremen•las dC"!lMP.t.~ corn11r 1110.t· 
· teu·'o a paz iuterna. do ~z e ex.tui.uri11do-ll11! 
as rorças. 

E.,'ta a.cre accus:i,eft.o :i.o Go\"erno não ~o 
pó le tliwr que !lf'ja. uma •leclumnç;;,o. nem 
cen~ura infu11d1ua., dC>11!e que mais altO du 
que minhas J1t<h1.vras r..1111.m os factos :is \'i~
~s do povo. 

O pa.iz todo Sõ• be e o po,·o todo IP.u, <'m um 
dos p1·imeiru.~ dias •le-te mez, pois o Di .. rfo 
Of!icial publ icou, a nomei1;<io para guurd;,. 
Daciorud ''º Parnoà de to.:os os t•ffld;,eo; qu ... 
a!JJ tinham sido rwmeatlos por GumercrMo 
Sarah·a e com este ti11h1un ,ervido á re\·ultn 
de >etembro cunt111. a le1<1<lirla.Je. entiio perso· 
nitlC1l1lll pelo Marech1t l de FPrro ; e as~im. em 
vez dt<S penas 'JU" esses criminosos 11 1ere~11un . 

· -vão teu<lo o galarJão que a !/enerosidade e o 
patrioei.<roio do Presideme da RC!JUblica. lbes 
-vae concedeDdo . -

S·•nhol'f!.~. p:lro<•J ln«>uW!it.wl!l quo A sf. 
tmu;:i" •lUC b11j1• nor! c~tna).."1\ ,; o tl'$Ultadn ~ 
mi pulttiea. 1l." t1lli orfcnr.:ii.-iio :\dminisU'lltl\'1. 
<iU'I' nlthllcH :um(K do :11111C!l'ln 

Qt1nl e•'ll a 11alil.iQ da•1u<>l'fll ~(lll&po~. omi-
no~1i1. •lír.-1 t"U. e ~U•l .. liQ-i, 4 ,m,, l'lllt· <15, •tUt 
Íllf.l'll•lj) l'.'llo;:t r1ro11!Qiiio 1lt• li•, !l<lht!tll'!Ull ;. 
no' 11. ord\~m ·le ~""':\." ~ d~rruet\!o.·11 h1ijo iu 
poliiçêll'!' dn m.!1'11bhc• 1 

Qu:i 1 "r"' : i orit•u l.:1.l."'.'i•• ~"OVl!rn111nimi.'\l qu1• 
,;e hnnrlmiC\ "º" ~-0eios publi • .,.-iv. n:ui11 .. 110 
JM•rio·1o •la noi;sa. biM<Jrill pufü1c;' T ll:\b 111ct~s 
llulnrludOli M ;.-01:emo pela. \'OntArle JIC.~ 
tio ÍmJM'l'llrlOr eram Clllnp<.,.ttJS por libcr:1cg (! 

•'0"51'r,·a·lorcs. que :;~ 1'1.l'"t"llrLV11m 110 poi1er 
µelo ~prwho imperi;•f o rriio pc~o. vont:1.1lo cio 
pen-... e~rno illudtdo em CUJO nomo todos 
Call!lm. 

A rn l>Os ftu:i:un grando questão tio idéns 
quand,1 n11. opposr..;ilo, mas. urna. vez 11.pa
u l1ada. a por(!Sc do promo ,1 .. M·ja·•o. qul\n<lo 
~mpunltavu.m a." rt~!ca.s <la adsninistraçúo pu· 
blica.cram esquedth1s 311 idw. mcnasci~b3.1los 
os pr incipios. e umu. unica. oricatnl(!iO do· 
mtna\.":l u. tnuntc d<! to•IO:! os g1wernos da
qudlt1 lCCOPIJ-era. >Lver, <-ra. prulo11gar o pi.>· 
1ler10; era o proprio iu~tiocto dii conserva
<;;io que os dominava. e m:ds n:túa ! 

Pa,ra. o.cu !il' ás nccessicl.:1<\es lin:i.nceiras no 
exLerior. para. pa;:ar u. •'i ·, ida t-Xterna. qul• a 
prrncipio E:ru. p~quena, niLo se procura.v:~m os 
meios que os patr1ot:t~ inrl rca\·am, pii.I'a re
mover futuras dilliculc.tade::, ~em 1:,'l'l<nde p re
juízo p:i.r a. e povo, :;em graode sacr1iicio 1mra. 
o Thesouro ; •la sorte rutum da Na.ção não 
cuiiJa.va. <'I por.fi,r publico nuquetla épuca. 

Ning:iem se. i m JJress:ooa vu. com i:;to; p1·ocu· 
ravn-se apenas saber ciual o meio mas fü.cil, 
qmil o recurso ,10 que pi-omptarn .. rr te o Go· 
verno poJ.ia. lan<;~.u: mã.o ; e o que a todos 
a.curlia em primeiro Jogar, e o que resa.lta•·a 
á primeira. vi~ta. era. o emprestimo. o re· 
curw extremo trnnsformitdo em medicla or· 
d ina.ria.. 

Ora, Sr. Preiddente, quaurlo nós pre
cisa.mo~ de Jl•Z para pi·ogredir no Inte
rior e consot.dar o n"sso crrilit<i no es
trzi.ngeh·o, muito <4baladf) pel:l. de,couli
a.nca. que as constantes latas internas teern 
fe ito surgir a respeita da est.abilidade das 
novas instit11iç•Ões • . ioJa que firmes pelo 
amor e ... dedicaçã.o do povo, n ·« couõ.1çCie~ 
a.cLuaes , ·é o.proµril:LGove1•00 du. União quem 
m~no~ inieres,:i.r!am'<nte cuüia da paz e lh 
ordem-, · qui:Hll la.nç:a · a. d.:so.rdem tJ _-ii sisa.niu. 
llO Seio da familia b:razilefra ! (Apl)üídos.) 

A~sirn. pa.rn pagar, não o emprést imo an
terior, ma:; ... sim . os juros, q nando não se 
pocfoc contar com outros r·ecur~oulo e.\Le t·ior, 
r~curl'ia-se a um -novo P.mprestimo durante 
a!guus mezes e.irava g:i.:·ant1clo de feliz _o 
Ooyerno e salva a patria. ! Adoptao e :;egw· 
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do o systema, a política dos emprestimos, 
sem que energicas medidas fossem p(lstas em 
pratica, originou-se o mal,cujas consPq uencias 
crearam a situação acmal, tremenda e p<t
vorosa, de tal modo que a renda d;is repar
tições federaes, renda de que a União póde 
dispor, no max1mo attingirá á quantia de 
300 mil contos, e só de ditferença de cambio 
e juros das divirtas temos que pagar 150 mil 
contos, quasi mais da metade das rendas ela, 
Republica. ((Ha apcirtes.) 

UM SR. DEPUTADO - 150 mil contos não 
chegam. 

o SR. AFFONSO COSTA-Veem vv. EEx., 
que me honram com os seus apartes, que as 
minhas considerações são tanto mais justas 
quauto a quantia de 150 mil contos está 
abaixo da realidade e muito maior é a somma 
que se exige µara esses compromiBsos. 

Essas, t:ir. Presidente, eram as providencias 
de que lançara mão a pohtica monarchica 
para solver os compromissos do paiz no ex
terior. 

O que era um recurso extremo, tornou-se 
um recurso commum; e o que era uma me
dida excepcional, foi elevada a categoria de 
um bom prmcipio financeiro, sempre U>atlo e 
experimentado; as consequencias não tarda
riam muito. 

Assim, por esse meio todo artificial, ou 
melhor, por um abuso cujos resultados se 
produziriam, mantinha-se o cambio em taxa 
t'avoravel quando não se mantinha, mmtas 
vezes, quasi ao par. 

Dirão esses que procuram defender a polí
tica da monarchia que então o paiz con
trahia emprestimos e o cambio ma.minha-se 
em condições vantajosas; e o proprio facto 
de o Governo contrahir e>ses novos compro
missos e sempre achar com quem contractar 
novos emprestimus ;,igniticava a confiança e 
o credito ue que o paiz gozava no estrangeiro 
sob o regímen do Impl!I'io. 

Entretanto, penso ter encontrado a expli
cação do porque o cambio, durante o Imper10, 
mantinha-se em condições vantajosas, quando 
se realizavam esses emprestimos; era mesmo 
por i:;so, era porque o Governo coutrahia 
emprestimos no estrangeiro pam pagar os 
juros das dividas anteriores, de modo que 
quando era chegada a epoca opportuna do pa
gamento dos Juros, o Governo não se via. na 
contingencia de ir ao mercado comprar o ouc·o 
de que carecia, porque o tinha em deposito ; 
e, cumo consequenc1a, o cambio permanecia 
em condições vantajosas, apezar mesmo da 
realização dos emprestirnos. Inspirava con
fiança um paiz Bovo, como era o Brazil, im
perado por um monarcha que, diga-se de 
passagem, gozava de alta estillJa na u;urupa ... 

o SR. AMPHILOPJUO-Muito merecida. 
Gamara V, lV 

o SR. AFFONSO COSTA - . . . e era tido na 
conta de Utn homem distincto !' de bem, em
bora tivesse as suas velleidades; ás vezes 
vangloriava-se de repetir a phrase celebre 
de um afamado imperador dos i'omanos:como 
homem a sua patria era o mur·do, mas como 
Pedro a sua patria era o Brazil. 

Mas, explicada a causa por que no Imperio, 
conservava-se o cambio em condições vanta
josas, aµe zar dos emprestimos e mesmo por 
causa desses repetidos emprestimos, ninguem 
se engane, a situação que nos surprehendeu 
hoje sob a Repn blica,fatalmente havia de sur
prehender-nos mesmo sob a monarcllia, si os 
seus estadistas não mudassem de rumo, fa
zendo nova politica financeira; o Brazil tinha 
o credito,q ue lhe permittia contrahir empres
timos successivos, mas tal situação fictic.ia 
não se poderia manter; chegaria por fim o 
momento em que o Imperio ver-se-hia em 
situação analoga a esta em que nos achams,o 
si não cuidasse a tempo de solver as difficul
dades, como tambem nos primeiros annos da 
Republica não soubemos minoral-as. 

Era essa a situação prospera que desfru
ctava o Imperio, essa foi a quadra aul'e<t, de 
que aindil. hoje segloL'iam illustres brazileiros, 
que foram proceres na situaçãCl monarchica. 
Mas dessa nefasta orientação financeira ori
ginou-se a situação actual, agg-ravada ainda 
pela politica financeira dos primeiros tempos 
da Republica. 

Proclamada a nova fórma de governo, 
abriu-se ao povo brazileiro uma outn éra, 
mesmo porque a Republica traduzia todas as 
espel'anças, era para nós como esse El-Dorado 
que tanto exaltou a mente dos antepassados 
que o buscaram nas terras d:~ America do 
Sul e d'3 que tão bellas lendas se crearam. 

o SR. RODOLPHO MIRANDA - Era a nossa 
completa ema.ncipaçã~. 

o SR. AFFONSO COSTA- Desvendada essa 
nova éra de liberdade, o paiz viu deante r1e 
si la1•gos horizontes abertos ao trabalho. ás 
industrias e ao capital; dir-se-ilia, Sr. Presi
·lente, que a deusa da riqueza tinha lançado 
sobre nós a cornucopia de tor1as as suas gr·a
ças. Instituiu-se a bolsa, creararn-se os ban
cos, fizeram-se as grandes emissões; tudo re
gorgitava de dinheiro. N~w havia no mundo 
paiz mais foliz do que este ! 

Era uma situação ficticia, e. passada a 
phantasmagoria, havia de apparecer a triste 
realidade. 

Sr. Presidente, quando rememoro esse 
tempo em que todas as cousas se trans
tbrmavam em out·o, em que as compa
nhias ~urgiam de subito, em que as grandes 
emprezas apresentavam capitaes fabulosos, 
em que tudo .servia de 011ject,o de especulação e 
de lucro,quanclo rememoro esse tempo,parece-

~s 
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me que o rei :Z..rida.s de que nos fü.lla. a. lenda 
v-iera. ao Brazil e tinha tocado todos os ol~e
ctos, porque elle tinha. o dom. que pol' c:is· 
tigo lhe tora concenido, de transformar cm 
ouro tudo o que toca. va., 

Essa. situaç;loa que me refiro- n do .ioJ?o 
da bol>in.e ll$ sua; con~quenci:1s que pi•e,;en
~i:i.mos- e.-IS& crise nos o1fereco occn.~i:io rio 

. l'eriftear 11. ex11ct!rlãu d:l rlt!scripç:1o q uc de se-
melhante est:tdo SQCfa.l nos d:\ um <los ma.i~ 
mustres e.<eri ptorea t'nLn~ze~ em urna ele 
su11.s prl morosail obras. 

Sr. Pro~idente. lN1do :\ d<!Scri;'Çli.o que 
sobre li.li cri~s a1n ;:el'31 nos f"a% o e:rcripwr 
trn.oc11z a. quo me l'l•ftro ••• 

O S1t. SL\1\1u.-Qua.l .! el!e 1 

l'O.mente esboça.da. por este illustre escriptor, 
um rios bomensque m:iisteem escripto e pro
rl uzído sobre o nssum pto. não poderã. deixn.r 
de noiM' u. Tet•dadeira. semelho.nça. e n. grande 
pari dai lo q uc existe entre n. descri pção lida. 
e n actu;tl situ:u,:~o por quepn.q,,;ou e ..-ne pas-
53.nolo o pni7., t:1nto · 1111. fe1çrto ~eral du. crise 
como em ;cus traçns e,.pcci:i.cs. 

Nó~ ti vemo.~ t:unbem esse periorio de <"X· 
pansiio: 1.ivcmo.; :l e11QC:l dus gr:mJcs empre
z.~·. do j >~<> inf~ne Jtl b •ls:~. J,, delirio •lns 
comp.'\uhi:i.s fabulu-ru1; °' caplti1C!'S se ne(U1D11• 
l~r:ltn , &." ac.,, .. ·it-S .1:.s empN",,.,iS i'>Hbinm !\ 
Pffi.'O extr:virdinarlo: ~. de;K1i!ll dl~to. Ol1 Li
t1110~ wlnr:un. oeapiUtl rotrahi11·ae. o ouro 
subiu. o papel-tnõ@'I:\. d('p~IOU·!ló ~Xtl'l\Or
tlin:triamen~ n1ú 1111 con...-quench1t1 da 11ctua.· 

O S1t. AMP111to1•mo-t.a.vele~·e. lidado •le cxtrcm:u1 duYMi111, e 110~ neh~mot1 
O S1t. S~mtA-I::atlio niio ó econoinlstt... e neste P4'r"lodo tri~~. nern.-ito e mo h>nbo. ílõb 

pobllcattll. a. pres>i:iO cfoSlln. Mm..,11pher:r. que l\l!ph~'XI~ iL 

O S1~. An"OSJO CoST.l-.•. nús ltut1i:im~mo~ vld" n:u:lonl\I, 
que i1c. Dostlld propriOJ nlbos acl1?1il'ftlilll'l 11e o .SR. M.trnu.oMuo- :\ c:l.UM dos m:i.lcs Ji. 
:1p~nto., com to1I~ °' seu:1 l"llnM:tl!'ritu.tci.':'.. vem do autii;o rogimen. (1\J1••i·r·fo~.) 
co:n toda11 :•s suas clrcumi.1weias. c,Jtn torlo~ 
os seus atn.vios. :i. crli:e que ac~uillm&nto atr:i.· O $R. All'PO~SO COSTA- Foi jUl41.amente o 
vtWWnos; as pal;i.vras do µrimorO!O publl· que eu amrmel no principio do meu dLi· 
cista, na phrn."tl do Sr. Seab1'3, pintam. com curso. d 
verdade e semelhança. o q mu!ro que se nos Sr. ~esi~e1~tc •. o~ primeiros l?O'te"!os a. 
mostrou e cujoL~ oonsequencin.<1 inda boje pre- Republica sao m1!1reetJLme~ta culpndos pelo 
sencia.mos. . est.1.clo ;ictun.1, ~r1~te e. Jwitimrwel em quo so 

Peço licenç.'I. a v. Ex 0 á. casa para ler 1 deb:l.te o c~d1to nae101ml, de que to.nto se 
essa ileseripção intere~nnte. abusou sempre .. 

Eis 0 que diz 0 e:icriptor: lJ:gl)o affirmo. !"to. sem que pretend~ lan-
• . - . . . çar a. rcspo11sa.b1hdude de.sses ma.1es •\ esta ou 

cA s crises se,guem ordmar10.~ente mur~s aquella. indivitlualida•lo politica. . 
:i.nnos ~nsee1mvos de prosper1dad~. Então No~ primeiro~ momentos dM no~a.s ínsti
os .cap1ta.es se a.ooumula.m: a taxa do interesse tuições <lS hOmens que tiveram a. honl'osa._ e 
baixa: . . espinhosa mbs:l.o rle exercer •t nlta. run~çao 

O dinheiro emlni·ga esc.a.la. e;t1mula. o es- "OVernament:il oommettaram al"uns erros 
pirito das emprez.'\S. . _ ~m mate1•in. tlna.nCilira. e~nborn. nr~ima.tfos dos 

Um grande numero rle soc1eda,Tes ~:i.o f~JO- m:i.is puros e put1•ioi;ieos intuitos. 
de.das. Os~1tul?s qu~ 1'epres,entam o capital Mn.s. Si·. Pr·~idente, rcconheci;ndo o erro 
destas soc1ed~ries s;io muito procuradcs. de:;ses re:p11blieanos, a cumplicidade que lhes 
O seu preço sobe. Os que os ~ompram os rc· ~tbe fatalmente, ne:;ta triste situ"çíi'.o tlnan
vendem gan~ando grandes dtfTereoç:i..;. Nada ceira, não se quer, ne111 se pretende di:r.er que 
~e perrle e(ltao. Tudo se transforma em ouro. cada um delles merece g1·a,•e censura, no 
E' o Pactole. E' este o periodo ~a. cxpari.«zo; ajuste de contas que a Nacão fürá.. porque 
repousa sobre o emprego do credito sob todas toc1os nÕ$ fai!:emos justiço. a e::ses republica.
as fõrmas. . . . nos que sempre obraram de accot·~o COII_l; a. 

.. Chega. uma c1rcums~a.nc1a.. porem, e_m que sua. consciencia. e seguindo suas lntencoes 
se absorv~ o nume~ar10, ba.s~ do credito. por elevadas e p:i.trioticil.S. 
exe~plo, 1mportaçao .e:x:c~pc1ona.~ de cereaes A principio, sr. Presid~nte, entendeu-se 
dep01s de n.ma. colheita msuffic1ente, o~ a que para 0 desenvolvimento elo commercio e 

·· · .veada cons1deravel de fundos no estrii.ngea•o. da. industi-ia. a. moeda fiduciaria existente no 
Então o Banco. regulador eleva a ta~3. do pa.iz era pouca, que era pceci:;o augl;llenta.r o 
desconto. O credito se retra.he. A conlianç'a. numeraria e foí concedida. a. var10s blm
àesapparece. Cada. um que1• vender o que tem cos a fa.culda.rle de emissões !!llr:rntidas com o 
e não acha compradores. O cl'ér!ito se retra.he fim de a.urrmentar 0 nume~i·io, lançando-se 
a.bsolutame~te, E' a crise com todas as suas! na circuta'.Çiio,por intermedío dos bà.ncos, uma 
consequenc1as.> ·· boa somma de moada papel. 

·· · Ora, Sr. Px•esidente. quem ouviu detida e M~ a.ggravaram-se_ os Jl!ales post~rior· 
attenciosa.meme a descrípção brilhante e ela, mente, a ·medida re!lhzada nao prodo.zire. os 
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seus elfeitos ; o Governo cnca.mpou toda;; .Assim, Sr. Presidente,. vejamos quaes foº 
essa.s t>missões e essa moeda papel se trans- rn.m a.s causas predominantes da. cl'ise fina.n
formou ern papel-moeda. comserios prejnizos ceit';1, isto ê, qual foi a causa principal que 
p<1ra. o proprio 1;overno. innuíu podoro:iamec.te para. a baixa do ca.m-

0 SH. A~1Pmtor1110.:;,_A emissii.o-tlizem 0~ bio. Sobre esta. vasta, p:i.lpitante e momen
economistas-qunDLto é foitn pelo Gove~no, e tosa. que~tü.o j:\ a Co.mara ouviu os nota.veis 
muito mais perigos:i.. discursos prof.irirlos p-0los seus brilhantes 

orndoa-es. oltns co1opeteocias. como os Sl'il. 
O Sn. S~AB1:.\-Quan•lo o Governo emitte, Alcindo Gua.nab:Lr:i, que tcrn (lenota•lo llmor 

nüo é mocd11 pa.pcl, é P.'11>el·moe<ln.. a es:1e5 estudos. C.1sti11.no do Nascimento. que 
O S1t. 1\l"l"O~~ Co$TA-Sr. Prc$ldonto. a jõ. •e iicbou lnvestl•lo de fQ11.:çiOOs publleas de 

111oed&-papel. i~to ó, os IJilhetl-squaos ~cos BltlL admlnl:itrnçiio, o o ineu lllt11trndo e dia
cmlt~íam tinham l\ µmnti:i 1lo um te~o .,m tincio mosf.t'(!. o sr. Dr. Joaquim SC:Lbi"-, um 
ouro, ~lnham um L'8tl'I> que os \'lllori~va.. ilos mal" comj>8tont.Oo', pois ~ 6 11. mt.U!rla 
alem tlu creiUto dos repoc:th"O~ baneo1. quo s. Ex. ~" brllbaatemectoe111ln~ na F:i-

O Sll s~ ColCRK.\-NUo tlnbn CUlollllfo do Rtd~: o. ai mo &U'eVOIL Odiar~ 
uad& • • m bra obj1~to ele tanll\ transeendC!DClt.,amltt!nJu 

• a Teiipci,-lto n.lgumu oplul~. ta.ço.o contando 
o SR.. Al'l"ONto'O Cosl'A-Pelo fllC!IOf era o CO!tl. benc\'OlenclA da CIA, maxl~ com .. 

que dlib. o decreto queº" crcou. bl!Mvolenclt. d05 lllastl'õ:I lllClit.n!IC que me 
o SR. Slt!W:O&U.O Co1mh-E li>I esta p~Cl'lllll. V~OI, portanto. q11us toram 

umm. tlu causas da. dopreela(Ao. t\I cau•U pl\.odomlnanteS da baba do cambio. 
. Tratando-~ de uin wumpto eomplexo. tal 

Ç> S1~. Arro:sr.o ~A.-Eu nmrm11\':1. a qual ó o quose compüo w condição co1nmer
pr1nclp10 q u~ os bilhe~ dos bcl.nCO!I tlnbl\m cl•C!~. ~nomlcu e ftn.·uu:elru de um gr;inde 
1'llino 11arnnt1r. um Ir..~t'l'O .• 1.., sun. ~rç;a parte Est:iclo. não ia poJcri., 6. primeira ruta, a.mr
cm ouro; mas, contra n. mmh:1..at11rm11~~ le- mar que desu ou daqu!!llll. oo.utta, desse ou 
'''.'-nbMe o Sr. Serzedello Corr~'\, 11ue. ro1 MI· dnquelle motivo, separadamente. se originou ' 
n111tro da. .F:uenda. o pnr con.cqu<;_nc1~ till/a esse ou aquelle ma.t essu. ou aquelh1. conse~ 
com a utorula1le.e amrma q nc elli:s n_!IO trn ha.m quen ela. ' 
e~.,. lastro em ouro e qu!! a. le1 D:lO J>RSS3.~a E' mesmo desse complexo de rela~. deste1 
de loltra mor_in. a. ~pe!lo ,.do assumpto m:us vasto~ apertadissimo ewmaranhaiio de mi· 
melindMso d.l a.dm1mstra.çao. . . nucios1dades que decorrem u a.spereza.s esu-

lsto vem mostrar a ~nl!c responsn.b1.1td_:i.de btile7.as do assumpto. 
1l11quell~ que consen.t1ram nessa.s eoussoes, Alem da po11ca. producção do oosso 
com fal:.eami:nto da. lei. pa.!z . a reduccão desta. ao c:ité e a.o as-

o Sri. Sr::rizr::DELLO CcR1tÊA-Como dl~e. sucnr quasi exclusivamente nas regiões do 
isto contribuiu poderosamente para a de· Norte; a diminuiçfio do. produc~ de outros 
prcciação. (Apanes.) genoros corno o milho, foijão. arroz, foi cansa 

O SR. AFFoNso COSTA - compreheodc-se principal da b3.i:m do cambio, o grande mal 
perfeita.mente que bilbet~s de bo.nco. de curso a. que ba. pouco me referi-a.emissão de papel· 
forçado. teodo ~um e rea1 garantia em moeda, sem preciSlls garantias, em excesso, 
ouro. eircu1em e mereçam grande fé; mas lle modo superabundante, superior ãs neces
ta.m bem comprehende·se que. conhecen~o 0 sidades do mercado; e , enfim, em uma. pala· 
publico que r.aes bilhetes niio teem nem 0 v1·a, que tudo exp1·ime, o abuso do credito
terç..:> de ~eu valo:- garaotitlo, principie por como bem dis.se o illustl'ado membro da. Com· 
sua. vez a. desconfiar delles . missão de Orçamento, o Dr. Urbano Santos, 

E foram essas emissões j;i. desacredita.dns que habilmente synthetizou nesta. phrase to· 
que o Governo encampou. dando-lhes apenas das as causas da crise actual. 
a. sua garantia moral. O SR. SERzEDELLO CoRRÊA. - Note V. Ex. 

O Sa. SERZEDllLLO Co&RBA E OUTROS dão que a producção não é hoje menor do que 
apartes. era em 1888 e 1889. 

o SR. AFFONSO cosTA-Todos estes ap[l.rtes O SR; CAssr.\XO DO NA.scnrENTO - Mas o 
dados pelos meus illustrados :imigos e prlnci- consumo é muito maior. 
pa.lmec.te pelo Sr . Serzedello Corrêa., que em O SR. AF.FONSO COSTA. - Nas tabella.s de 
ma.teria financeira é de uma competencia importação que veem a.noexas a() rela.torio do 
ine:x:cedivel, lente de uma das escolas d<-sta Ministerio d:i. Fazenda nota-se que o pa.iz 
C3.pita1; e :i.Léro disto habilitado pela pratica.· importa. boje; em larga escala, esses mesmos 
do. udminist:raçã.o publica.. todos estes.apartes generos que em nosso territorio tanto se 
<titia eu; veem corroborar as affirmações que poderão cultivar e colher,e que a e.xporUi.Qão 
veobo de fazer. (Apai·tes.) que delles fazia, como milho, feijão, a.rroz,di·, 
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minuiu muito, o que nos induz a acreditar 1 Entreta.nto, Sr. Presirlente, não entrarei 
que a sua producção no paiz tambem dimi- nesta questão de C:efinição de moeda, como 
nuiu. fez o nobre Deputado pela Bahia, desde que 

E' um facto que não carece de demons- não pretendo, não po:;so e nem quero dar á 
tração, Camara, competentemente illustrada , lições 

de econo11Jia politica,sendo, comtuào,perfeita-
0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - Em 1889 men te explica vel que o Dr. Seabra o fizesse, 

o paiz não importava, como importa hoje, pois. se11·10 mestre m1 ma.teria, tem para isso 
essa quantidarle de milho, feijão, alfafa, etc. competencia. 
O consumo augment.ou e a pl'oducção, si Nós, Sr. Presidente, com certeza não temos 
não diminuiu, permanece a mesma. de sflber agora si a moeda é o titulo que 

traduz o poder pelo qual se exige um ser
O SR. AFFONSO CosTA - Generos· que 0 viço, si é uma mercadoria por excellencia, 

nosso pa.iz produz extraordinariamente e po-
dem constituir grande fonte de riqueza, por- pela qual se trocam 011tras mercadorias,ou si 

~ é, em summa, o instrumento ou interme-
que a natureza nos favorece nesta parte, dia.ri.o das tr(ic~s. 
qm1si vão desapparecendo da lista das expor- Nestas collllições,vou entrar na questão de 
tações, não chegando hoje nem para o con-
sumo e necessidades do povo brazileiro. Mas, saber si o abuso das emissões, emfim o papel 
Sr. Presidente, entremos novamente na ques- moed' inconvertível em um paiz dado, con
tão do papel-moeda. corre ou não p0derosamente para a baixa do 

A respeito de ser a granrle emissão de cambio nesse paiz, a.pp1icando o argumento 
especialmente ao Bra.zil, oncle em larga cópia 

papel-moeria, como julgo, causa principal da se tem abusndo do papel-moeda. 
])aixa rlo cambio, não estiveram de accorrlo 
os illustres oradores que me precederam. O SR. SEABRA dá um aparte. 

O Sr. Serzedello Corrêa affirma que essa O SR. AFFONSO COSTA-Estabeleço a questão 
causa era justamente a determinante da. baixa até em termos mais fa vora veis a V. Ex. 
do cambio ; mas, o meu illustra·'o mestre. o D J b O SR. PRE0 IDENTE-Advirto a V. Ex. que 
Sr . r. oaquim Sea ra, ª quem peço venia a hora Pstá find:L. e nos te1·mos do art. 137, 
para contestar, afilrmou o cnntrario e fez V. Ex. deve re.:;tringir as suas observações. 
gyrar toda a sua argumentaç5.o em torno 
de~ta idéa principal, em contradicção com a O SR. AFFONso CosTA - Sr. Pres1den
opinião doR oradores anteriores, sustentando te, estran ho immenso a advertencia que 
que as ernissÕPS de papel-moeda não influi- neste momento V. Ex. me faz, e isto 
ram, n"m influem na baixa do cambio. acontece, porque em urna das sessões ante-

Mil protestos cobriram as palavrasrleS.Ex., l'iores V. Ex. consentiu que .o nobre Depu
quando fazia esta uffirmnçiio, contesta.d:i tado pela Rabi.a o Sr . Neiva concllli·se um 
pela mais dura e triste das r ra.l i1lades, a de- discurso com.,çar1o na sessão anterior.não lhe 
pressão sempre constante do papel-moeda. de- limitando o tempo ; consentiu igualmente 
pois dessas exces:üvas emissõPs dos p1•imeir-os que o nobre DPplltado Sr. Serzedello Crrrêa 
dias da Republica ; para provar que a a.lmn- rematasse o seu di~currn interrompido pela. 
dancia do papel-moeda. não influe na rrrnior ho1·a <·m uma 8es,,ão 8eguinte, com um novo 
ou menor elevaçã.o da taxa cambial, o illns- e hrillwnte diseurso de tl'es hor.is; hontem 
trarlo Deputado pela Hailia começou a refr.- mesmo o talent1>~0 Depntado pela Bahia o Dr. 
rir-se á definição de moetla, sua,; qualidades Seabra fo llou duJ'anr.e tres horas, e V. Ex., 
e respectivas funcções, indo procurnr, para. presirlindo os trabalhos, não se lembrou de 
fortalecer apropria opinião, a autoridade iJ," fazer-lhes esta advertn1cia. 
Macleod, notavel e conhecido economista Si os oradores t('em o rliroito que o Regi-
inglez. mentolhes garante de fallar duns vezes sobre 

Com efTeito, sr. Presidente, a Camara. in- cada artigo do~ projectos que se discutem, e 
teira applaudiu e admirou a lucidez de es- sómente lt1es cabe uma hora por cada vez que 
pirito, a correcçf!o de palavra com que 0 usar·em da. p;i lnvra, não se póde computar no 
illustre mestre procurou provar a sn a. tltese tempo, que ora es:!óto,os 30 minutos durante 
e eu mesmo conff'sso, maravilhado e nttento os quaes hontom occupei a tribuna. 
a exposição de s. Ex., cm 11oces rec'Jrdaçües Pergm1i.o a V Ex ., e espero com tocla a 
de momen to , tive fundas saudades dos meus lealdade a respo~ta : qual foi o Prador. nesta 
tempos acadernicos, tempos que niio voltam Camttra.que,tro.tando de assumpto tão ir;ipor
mais, em que tínhamos s. Ex. C{lmo noss,1 L8nto quantu este que no mum t> nto di~cuti
mestre na Faculr1ade de Direito do Recife, rnos, já se limitou a uma hora ? 
onde sempre receben, mereci11nmente, ine- O SR. i 1rns1Dt<:NTE-Li a disposição contida 
quivocas provas de consideru,çã,o e n.pl'et;O de no ar t. 137 do Regimmno, yo1·que V. Ex. 
seus numerosos discípulos. mesmo t1::ve hontem occasião de m'a lembr8.r. 
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() 8R. AFFO:'\SO CmT.\-RenJ.an•lo o fio do ! . 0 il!mtre D.!pnt.1.tlo Sefl.bra invtJCOU para 
meu tliSl!Ur·so. 1ulerro 0!11iidc:o pr·I" ;l1'.~·c~tl't1ch lhrtale·:er :.s ~llas affi.rmaçGCj; n. autorido.d<1 
Llc V. Ex., que J"liztne1tk p•1ri. ... ·e de·;~tir do !<!..., :>Iacl~od. 
iutento d(1 l\10 to111"!" :~ p.Javrn. c,.11t.m11ar·ci S. Ex. n.cce\tn. 1le,:tc escriptor todas as 
no camíuho q11c Sl.!.:Ur:L; rl•rm que n:1o :1!'1'U· j o;,iniiic., $Olwc H!Oe•la. 1linhei1•0 e outros ensi· 
rnratiL1110$ <·111 "''º· s• m fun ':on· ut '· ·1mu1 'o! n::rnent·i~ que o economjsta. in"lez; lucida.· 
1liiinmos qu · :1.s1·xce,s1v:L• crn i ,~il(•' ileparw!· mC'ntr~ •le~t;u\·r•lve. " 
moc1la,•cm .;otiil:L ~'Lraati:t. für:i111 :1 pri11~1pal j S. Ex. niio oc1•:>.ljt.'\ qne o p:i.pel-moeds. 
cnu>'a d:l ha1xn. "ºe •111hio. ! tonlia iulluiolu ua bn1,;:i. no camhio, e durante 

!~111 a!J<mo 1h·sti• li\•~to. !>'''·'" lic~u~·a A Ca.· t!'-'!i hurns ,.,_r.m:ou-~e hontem pllra demuo?;
:nar:• p:ll~l l"l·m1•mm·:1r um fact" h1~1ori\~•.1 tml o. ru. P'•l' m11Lh:• "."t'?. cit.'\rei rm opposi
~111."•'0M'Cn·IO-m{l out~a ,.,.~ iln 111>h11i•o de l.:i.- ~~i•) ;is atrtrma.çiic~ de ;::.. I-:x. apropria. opi
,· .. Jcye. 11' .. itu\'C·I ~~c:-ipc<r, n. que h<\ P'Jll~'Q níiio de ~hu:l1·0·1. 
me ren•ri. . • Yt-jamo~ o qua diz este ~criptor: 

(~U··~l rNn<'lllOr:1r li. C!n!!l!laO 'lU!! ·~· ?'1'1l• •' • . • 
liZ"U Oll 1-'m.nç.t Nn !7\):!, o·mi~io q11•• !\.O e S1 ;l!lr:1. 11 COD\'O'~tencm. pu!Jl1ca l"or julg:l· 
11ri11l!i/,iO chrn t,.m~ ...,sult" ·o~. ~··mio f'j'lll!I• <l«i> ma.!~ ~•-crt:lltu cr111ttlr [i..'\pol·111<K.'lla u1con· 
1.nd:1. J)l•rl~rn. 1.ir nm d"S.'l.•tl't~; rt•ll1vmc :~l'l.I \·crl1,·c1. o tlil\OO. m••ic' du !UStenta~ ca..a 
- •t·~;,1"'1.''''' l U1U1'll:i :ao p:ir !! lun11J1r o. ~ua qu:1nttd:tdc. 

) , • • • .- . . . Nilo q11oro•11m~ •.iizi·r çoru bto qul) dc,,11. ba,·cr 
' ' ' Mt ~l(,\ll:1A- Xao trai,':!. º' :L~St;?ll~•ltls u11,;t 111rtit'\.','JiO •l(•:C..a. rrun.11t1d:"lC li. mm1qu1111-
ll •lt~··uSllao. l1:l tix!i. ~!)M)lut.'\ : 1io~:i quo se deve cll'!C0-

0 :o;.1t •• \YN;l;S() 1.~·T.\ - F..~tou •l:\nJo ex· brir OI' ml'ltl~ pt!h•s qu:w~ '°'''' 11mior '11urn1i
(m1plll l1t•lCll'ICt1. lt-anlir. ... !~ !(!lo mC't!mO ~ '''"''~ 11<: •w~··(rt .,,.,,, '':i•• ··mittitla do '1''<1 ,; clki 
cr·í11:0~. !I •Jllt'm \'\'. ~:Ex., hn ~iuco. attri· /,1,<.••· '""ª'''•'t•ed , . .,, 111t1'11.• 
l1uiriun tanta. nuloriJr:•ie. 

Uiz dle. comh.ttcu•lo o p:ipcl•moo.la.: Comp~lt~n<\c.se; i~to mesmo se d:1w no 
. Rnu:ia dur.ntc a. monnrcbla. ondCi o papel· 

• O !!X1'mpl<1 inni1' m1•mor:w1•l i> ,) Jc.l.'I ru.<i· m1)(•1ft, ,:alvo crrti·s mome·1tos •lo cri!iO, m:m
~;tt•u/. ~. A lt,.puhl!~;l Fr:int:<>?.'' tinha r.omo1!11 ti11h<l.·!'e ·~m 1>0•sii;iio vantajo.-a. o não ~ofi'ren 
1~1 .s,, '''"' b<·n~ ,j,, d••l'O ,. olos ••migrado.". no!" ;:r:mch1 1l••1m·ci:\\'ÜO qu~ csti solfrcndo 
ral.ir 1h• cine;1 n ~111s 111ill1:1rt·~. P:u"a fadlib•r ua R<>publtca Purque!' Porque mio seabusa
a YelhlJ. d1·~><•~ liN1!<. >"QÍl proJl'"'ta de '.\li· \':\ il:u- emi,5,}e~: c;rcul:.r.va. o.pcn:i.s em pa.pcl
ralwim. o E.,t.aJo crnittiu o~ hilhP-te,; qm: rn•wdu. a qua.n tia 'JUC l"uc··i,i "'"I' co>1c.:rtfoel 
íumm conhecido~ i-.ib n. if..n"minnç:lo 1!f·<~·'"'·i- c.,1 ""'."· .-eguntlo a expre~siio acim<L citada. 
:1•1r'r/rl<. :\ . 1•ri.11~ip:o i•st~.s _,l>illu;~s 1:l't.Í\'1,ram o si:. t\)IP!JIT.opmo-O Sr. zachoria.s de 
''..º. ~l·'._r, ,1te, ':~ 1.111~.:lr_ 1 :.?-.: .m.L .'. p.ir:i; 1;_zc!' i;,-,OS O V:\~<:•>nC~llo~ l~i7.i:L C]lle O p.1.pel-moeda. 
1.11 ( .1s nerf" r11.ul<. ~r.1 ~.1c.11a. 101 J11tr1t1 .. u. el':i ~t t1lti1wL expres~a.o dorles.:redito do pil.tz. 
;.:-uwut:t<lrt <>·Sa cm1-s:in. de mor!o 'lU<· o ntlor 
dl·,~e> l>rlh<•te:s 1li1!1i11uia á p1·01i<>r'\~•io 'llle O S1;.Af1'.:>~so Co~T.~-Perrei!.3mente.Attcn
;u1;:m~1J1ura ª~'1~a.11Li<lar!c• 1•mittiol.t. ~ur:uno 1 dn. l'Ol'élll, :1 C~mara <Limfa para.o que diz 
O \'\'l'"IJ ole li~I.~ C•·m hb!'n~ O/ti '"'"'f''"''º~l ~lncleOt\. 
v;~liam aprm;~., um:~ lium ouro. " · .. si a emi~são for :ilêm dos limites refe-

Orn. e~tes exemplilS niiu se:·ão h'l!'ltunte rido?• s1·~11ir·-~~-~a o m~1no resultado que 
eloriuenks, p~r:t quo se possa aíl!rmar em :o;~ ·~1L com a emtss:w exce~s1va. da. prata; ca
tli<·~e q11c :•s emi"'<ôes de pu.µcl-moeJa in· h1ra eH~ 1l0sc.,nto que, ne~t,c cnso, e uma de
tluem rnnito para a h;tiXa ,·o cambio? p1•cc1açuo ,. as cousequ<:ncias n~cessar10;s de 

urna moeda depreciada für·se-bao seat1r; o 
O Sa. A~rPmwrmo-Em relação aos ª"·":. preço no mercado de metal suoirâ sobre o 

!l'"'I·'· pergnnt;iva. ne~rn époc<i. um iUust1•e prc<;o ..ia c:tst"L d:t moeda, e ba.ix:a.rão os cam
mcmbro da AssPmh(pa Fr~n,•ez.1.~ «CD!JJO n. l?ios eot: ... n;:oiros. 
q~a~tid11de de ClS.<i:J>-._:11-' r:ão inliue em rela· Ora, quando o J)fJ.]Jel•moe4a i>u::onv&;·tiv.:i e '"º· u. sua_ deprec1aç~10, s1 ve.10 que Q..)la.nto cmitticlo em muito grande quant\d11de, e 
mals 1usig;1at» lia, ma.1::> caro fira o pao e o tenue a fazet' tr:Lnsbordo.r os canaes da. cir· 
trigo?» 

1 

cu lação. o seu eft'ei t0 natural é levantar os 
O SR.. \ Fl'O:'\so CO$TA-Nós tarubr.•rn pode- prPc:us pa:;os por· melo delta. Si o publico 

mos per~unrar si a quantir1:ide ·~e p:tpel- !Osso !í~·1·e om suas transacçôc$, gradual· 
moc•la não i1Jl1ue. p"rque quanto m:ii~ papel· mente r,1,.iu urna. differ·ença. no preço, entre 
moena o Govr rno lanço~ n:i. praça, mais cara los p:1f;aruent.os em papel !'. pagamentos em 
se uns foi torcan~o a vida.? metal: porem. si os possuulores rls. moeda 

Ma.s o exemplo mt.ado não é ba.sto.nt.e; metaHic.'I._ fossem pronibidos por lei de re· 
vejamos outros factos a outras opiniões. ceber ma.is por ella do que a mesma som;n:t 
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nominal em p:tpel. farill.m exactn.ment~ o 
mesmo que invariavelmente se pratica com 
:i. moeda ruetallica. qmuido parte d.el11i estü. 
deprecia.da e parte tem o peso _ç;implcto, ou 
a accumularia.m ou ClXJJOt'tal·o.-hmm. Em 
todo ca.so, desn.ppnrecerb. da circulnçiio. Ora, 
logo que o ouro dasa.ppíl.rece :;ra:lualmc1lte e 
multiplicam-se 1\s emiS!lõcS •le pa.pel (como 
se fez·entre nú~}, o publico principio. n. ca.l
culo.r todos os pi·eço$ referi n,Io r.s suas ídé:L..~ 
sobre o ouru p:i.r<L o po.pel. e este termln~ 
finalmente por depor tO!ln. :1. m<>eda dB our('. 

o SR.. St:.\BltA.-l~so d~~ ~u hontom. 

o S\t. Al"l"OXSO CosT,~ - Nãll ê sómente a. 
opioião rle ~I~deotl. illustre oscriptor in:rlez, 
cuj:1.S pala nas teem. m~ pbrMe do Sr. Seabra, 
urna ela.reza arlmiravel. que corrobora a mi· 
nh:~ a.tlirmação, de que :i.s emis~ües do pnpel
moeda. concorrem rundarnentnlmeo.te po.r:i. a 
baixa do cambio. 

·o :-:ii. RonoLrllo ABREU - O mal está nas 
emiss\.es a.Dti-scientiflcam'!ntu tcit.-uo, aiio hlL• 
vendo no Thesouro uentmm signnl repre· 
sen t:~ti vo dos.qas em i~sôt'S. 

O S1L. AFfüSSO CosTA - Stuo.rt Mill, cm 
obm scmolbantc a e~a quo 11.c:~bo de ler. 

O Srt. AYF.)XSO (».il'A.-Logo. o pnpel•moe·ll\ tru.t."\nJo lar~11mcnw 1la.s eini~sücs do napcl· 
inftno na b.'lixa. 1\0 C!lmhlo. mOl.'l!a. crutinn. c.iie~ mesmos prcccito:i ile que 

O SR. Ss11.u1u-\'. E:ii:. quer a.ri;umcnto.r nr>~ 1.orru1.n10~ ndvo~Jos. 
eom abusos 1 Na~ m~mu conisul~rnQÕe~. modernamente, 

inuitod 511,. QS comp·•tenfNI qu<'l uttribue111 ILI) 
O S1t. Al''Fo~ Cosl'11.-Continucmo.i li. dar 11n.pel-m.-,edm. e11ormt!ll ti du~·lo11r11111 malec: o 

a. p:a.lavn r. ~taclood: eom rel:iç:io :iv Br·•Zil ''º'"º n.ttcndl!~ li. (~· 
< Ha.. porém. 111M. cscote.. (ei>l..'l " & •lOA qUl'I ciltd11.d11 e(\ i inprov~ e 1m q u~ onm fel tu 

a.qul na. c,,marn ii1n'MZ1:1.1n que o p~pel·m~l.1. a.e; m:i.i~ n,\'ulwl:u ornl~. 
11iio tnílue na ~ln du cambíol que ~Ullte111:i. Tl•nbo ecn miio u1nn. obra n:c•ntisslEM de 
quc ó. pr.>purção que CI •·Uro ~ exportiv!u. :'li. lilulo.-o~ Jlf'f'!/l'<'.JI.({J,c lf·~ 1rV.11ci.i ~1m1111it:'fC 
de\'O·~ em:ttlr p..ipl'l p.il':\ guppr;r :10 "n.~uo. --cm quo so lê :i eon·Temnn.c;:io do papel
Porém basta um ~ueo de ~çi1l11de pn.m rnociln, ~lo 11ue ~licença à. Cn.m:u"a para 
Ter que, ~i l~to ~ dzer. o ouro nunca. mn.i~ ler um ••e:.<S!'S lntCt'C$1lllU'°3 perio.los. 
voltnrà. sen<\o o unk-o meio p."\l'a cb:i.m:al..o Si es~lptorcs anteriormente eibdiltl po
de noTo au p.iiz ttmo,•er·se 11. pfothorn de dem l'er acoima.dos J" e.'\Criptol'l'S volb\~. 
papel. Quando uru paiz ~ a.cb:i. nesse ~ta<iu. apez:u-1le muit.-.~ opinii'.íd velhas V3lerem ma.i~ 
as oscilla~·ies do c:Lmhío porlem ~r cornpa- ••<> que 111uit1LS modernas. eu lerei ao meu 
radas á.s de um n:1vio que f:lZ :\gua, po1•óm nob~ mestre t!m :\hono 1\a minha. assorçü.o 
que ten1l1.1 sernpre a. co11af!r\-;1r-i;e sn!.re o um trt-clrn ''ª referida vbrn ... 
mar; ma.s quanilo lm urna qun.ntHa<le ex• o Stt. Si.:.\.111t,\. t.lã. um npa.rte. 
cessivn de papel, ê como o rne:>m1) nat-io qun. · q SR. A~·Fo~so Co<TA-~ãn attribuo a M. 
ra.zendo agua por todosº" hu!o~ e peíl<lendo Blok autoridmle in•'<>ntestavel nit. mil.lei-ia, 
uma. vez pn.m um nelle.<. nuac:i mni~ pó.le mas 0 qu" c1;io se púde n~g:rr e que l!l;te es· 
recobI"ar a. sun po.>i<;;ão ~om que ~e lhe tenha criptor. dot.-.<io de um 83piritu pmtico e 

'esgota.do a. :igua.. > observador, tetu procuri,<lo t!,;tudar e reunir 
O ultimo exemplo historico que cita.rei é o as di!Tt!rentes opin;õe:; ~obre o ~sumpto, esco

dfl. Amer1ca. do ~orce. onde se d:rn cri~e seme- !hondo a.!:> que lh~ parec"'m mai~ na..tul'aes e 
lhante à que pre>encia.mos. e dc,graça.da baixá !11;1.is de accordo com os ensinamentos da. 
de c~mbio attribui<l:i. princip:dmeute u. gra.n· sciencia e da pratica.. 
de quantidade de papel-moeíla. o gue é «Em thcse, diz este escriptor. o pnpel-moe
na.tural desde que, sendo o pa.p0l-moeda. in· da. inda que seja e,·identemente mai~ com
convertivel, não ha;rnndo em ouro, como modo. ê uma. anomalia e sua missão só se 
garanti.a, o seu real valor, dada a deprecia~ justifica. por uma. grande nece~sidade.> 
ção, esta cada vez mais será maniresta à o sa. SE.'..llRA.- rifas V. Ex. suppõe que 
proporçã.o que novas emissõe.i >ierem à. eu tenllo a velleidade de suppo:- que não ha 
praca. esci•iptotes coritral'ios ao papel-moeda ? 

O SR. Ro:ooLPl!o Ami.im-Fa.ço uma dis· o SR. AFFOX:>o CosT,\-SOu eu quem tem a 
tincção capital entre fL quantidade e quali· velleidane de estar em divergencia. eom a 
dade de papel-moeda. Acho que não temos opiniào de v. Ex.; mas esta clivergencia. não ê 
quantidade exces-ivt1.; mas temos mâ. quali- O•\Seada em um simples capricho, é firmada. 
da.de· E si b.~ e::ces:;o, é_ .i.peMs nesta pra~, na opinião de escriptores de reconhecida au· 
porque no pa1z mteiro no.o ha. e:i::ces.:o. toridade na materia. 

O Sa. AMPIULormo-Sei que as emiS>ões, Ma.s que importa. S1'. Pcesidente, que se 
são o que mais amedrontam os nossos cre<l.0-1 encontrmn duas escolas disputando t\ prece
res ct:J. Europa. As emissões ~ü.o o tel"ror, siio cfonciu. do melllor ~ystem:i roouetat'io; que 
o panico delles. impot·ta isto, quando o boro senso esta dizendo 



c!mara aos DepLlados - lm"esso em 21/0512015 12:4 0· Página 10 de 25 

SESSIO EM 1 4 DE OGOSl'O DE 1897 223 

a todos os instantes e princip:ilmente no noss:l 
paiz que o papel-moeda. é nm:i. d~sgraç;. e 
que de ~mandes emissões tlel!o proveem todo; 
o,; mn.les 1 

Si o bom senso e a ra.;:io nos est:'io mos
tr:i.ndo que o pa.pel-motda é umn. :rnom1J.lia, 
na pbrasi: do esc1·ipto1· que :\Cal.lo do cil11r. 
por-qu!l h 1vemos tlt• justi11c:il-o, contrn n. Yer-
1lude nw:>mo que uo:< t>St:i. apontl\u•lo n. fonw 
110!1- n~~ embaraços ? 

O Sit. ;\(01~1-:tH.\ Al.\'~:it- Mo ê :\ qm·~t;io 
pela qu..istii.o ; ngur:L 11 d1•monstrodio tto 
ractO. 

O sa. ~\1'1''0X51J Co!.T.\- A51im. Sr. Prcsl· 
ct.mte. corrubor:i.hi. a. minlm opinião 1ic111. u11• 
t.orlJml•1 J u11 mc.(trcia. Yolte:mis au ul11mr. llr
;?Um<>nto ltlstorico lll'lo qu;il tJ nobre Oepulo'\llo 
f:tz tanta questiio. 

Sr. 11~l·H1te. ~Aro-1nl! 11(.'11 E~w1..,- Uni 
dv:c. ;i. cri~ que nqu••lle paii a.tnr.ve111iOu, 
qm1dl.'ll. dilllcillm1l, tu•lo 0<!1'1bio11;\llO pcl:u 
('XCfl'tli \'l\ll ~IQll!l!l-°1(19 : () n.mc.11\ UIUI\ 'flll. in \'000 
:i. p;llll\"1':1. •lo )l;u:leod : 

.~t-6 p;\iz, dl:r. :\tl\dco..I. roi prntunJo.nu!o~ 
ataco.cio da. mania 1!1L moedA. ln.~o M 
e1nh111iic• 110 11:tpel 4'ut títulos 011 i.-ar:tntiru.. 
l':' m:iior p;lrto dos K<õt:l.•lnir, ~ Jiogt!lõl:utoros 
promulprum lol:s permittlndo 11. todo o indi
Juo ou :\ ~Unt:j(jucr as.o;. -ci:u_{'l!ll b:i.ut-arin..~ 1\ 
01niss:io cio notwl 11~ ' JUlll·lll" r qu:\ntia,t.lan1!0 
cm •lr.~it•• o.o inspcctor p11blioo ;:-.ir:\ntia.' 
Jo vnlo1· equi'l'õllõlllts . 1-:~t11.'i ;:11l'll11ti:u1 J>0<h:1111 
M!r fundo~ 1.11blicn". ou hypothrc?:l~ ,o!irc 
terros cultivada.-<, Orn, como t'~t.:1.-. ;:arautfol! 
c•ontinua.vam l\ 1:1cr propriu·l:ufo d1•S vu:id1~-
1lorcs ed!es po~tam :q•rop1•ia1'-st' dos re~pt•· 
citvo;1 ren•limcnto~. emqnnut.o n pngn.uu.mto 
ol:ll! notas niLO fo~s•i eXil{itlo pelo i n~pector 
pnl.lico, toilos \'imm que pooli:•m tirar lucrv 
1!a. garantiu •• do m~mo modo quo d:\ IDO!'t!a 
que repre:>l'ntav:~ u ~eu V1llor. Hon-:e. 1>oi:1. 
um:i. prodigio,a fobre do <lepll~itt1r ~:irautias; 
·a,,,c, ~1eo1·11w r:iui,'\,'\1.70 rf,~ 1'<'·1".:t du:·auto os 
a.nno; dll 18:3-1 a. IS:fü, 0~ pl'e\:O~ do tuuo SU· 
biram immeosamcnte. 

O povo do~ Est>ulos Occidentne;., com ns al
gibeiras cheias de 1•a.pel-moed:L, fez granrles 
encommendas rle · varias gooel'C's aos ne.go
ciantes de Nov" York.Boston o l'hi i<idelpl1ia.. 
que devid;i.meiJte ;is cump1·irarn. A~ !ettras 
llarfas pa.ra as compras ct-am p:i.gaveis nes-.;as 
cirhdes orient:Lcs; e quando os devedores 
occidentaes procur;i.vam lettras de ca.mbios 
sobre esta.s praças. em tro~ de_ sua propria 
moeda local ,0$ ba.nq ue i ros descobr1r:1 m qu!\ seus 
freguez.es t inbu.m comprado mais •• :us cid'1des 
orientaes do que tinham •endido ; que j i lla
'liiam saccado sobre o Leste torlo3 os t.lollars 
que este lhe:; tlevitt e ntio podiam saccar Jnt\is. 
Os neaociantes d~ Oeste ~ntão 111a.ndav .. m 
a~ suas propria.S nota.:! par~ &S cidades do 

Le~tc. em pagt\mcnto; porém. infelizmente, 
pi\ra d leis o~ negociantes a.Ili jà ha.>fam pago 
tudo Qllanto deviam ao o,·ste, e ninguem em 
NO\'a. York ou Philaclelpbis. c.i.recia. de nota.s 
•'o Oo:$te. Alóru Llhsso, e11da. um sabio. que era 
physic:unmne impcssivel obter essn quantia 
ern dfo/1d1·ri.porque não hnvia moeda alguma 
10l!d1antc ;~ IJ~l a propriedade liypotbeco.ria., 
quantlo vendida. pudesso ter sido paga, a não 
8el'{lm :1s notas do Btlnco que se baseavam em 
;,'11.rn.ntillll ou u:i. méra pri>messn •lo bl\n
q u ei ro. 

EntrotJto~. os erre~ tos u~unes segulram·sc: 
n. e·pi-eio 1!c:iu.ppa~ceu da circul~oo. A'I. 
~ranJ~ omlst<1iel de pt1pel IO\'&ralll a Ame· 
lic:l n eucomml!mbr immcnas qu&ntid~des 
do i;enl!l'Ull ela F.uro1>1, O Ooi l>r&cOS tondO·le 
iorm\•lo mui llltO!I por ca.115:\ do p:apel·mo6da 
exet.~~i o;o, 1.<1n10U•llG lnapo..Ai vcJ rc1ne:~tcr i;c
!ll!NS tm 11:i::;lu•cnto Juil l'i>cebldns. l>or al
f:UID tl!mpo (•0\'IOU•I() iirn.ndc 'lU3ntld:i.do 
•I•• run•IOi : ma.~ ci1t~. t.ornnmlo-~e super· 
"bunda11~. por Um nin::nem na Europa 011 
C'Jnll'l'll''ª. 

lo'l)I r.nt:i.o preci:!O p31(ar a:s Ji,·iilu em es-
1iccic: porém •-•t.:I. mio h:1.\'13.. 

Em 18:17 ln.!·'" oe lxrnco~ na A rnoric.1, sem 
cxce~;io. L'C'>s:l?'"~lll 011 pai::amcn tos.> 

c.,mo 1111!1 Estiulos U11id.:is, ti vemos esla. 
;:rr:lll•le ~mi"-'i:iu .11, pa.1iel-m~a; o:s ~eu:s pos
~uldore~ cncummc111l.•r:t.m m• Europa :;rondes 
q11anti•l:ui1-::; tlc m:i.tcriaos po.m fübric:i..~ e pn.ra 
i111lustri11.~; porê111 no momento de import:i.
~'lio . 110 momento Jo pag:i.mento. no mo
uwnto. nmtlro. 1lc l'C:t.lid:ule. \'iram que esse 
papel t'~tav111l••prcciui.lo. JrprC::il'ão 11110 cresce 
!\Inda. (:lr11.-1 ... <. 1 

1,;~1 S1:. 1Jr.1•rTAr>0-!sto tl:'t-sc com o ouro, 
com a p:':l.t:o. "~ ... mo n:io se J'óde tlar com a. 
mooi.la-p:lJ>cl '! 

O S1: . A~1rn11,'lrmo- Qua.nclo :i moe<ia cir
cull\nte e rnctalica, :i. mue<la. p<Xle sahi r do 
pa.iz; mas quando e papel ella. 1stil presa. ao 
paiz. purq 111i a. moe11n.-papel, tendo um vo.Ior 
conveucionlldo,só circula <lentro do pa.lz. 

o Sit. AFFONSO COSTA-O aparte do nobra 
Deputa.do •em em m ·u auxilio. 

O Sa. Si;;AB1u- V. Ex. quer que o ouro 
tenha valo1· em toda. a parte~ 

O Stt. :\MPIULO!'llIO-Como vo.lor intrínseco, 
sim . 

o Sa. AFFONSO Co3TA-Ora, Sr. Presidente, 
si ê uma COU."-'\ ens.io:tda pelos economistas e 
provMa pelos fllctos que a. abunda.ncia:i. ne 
moeda:i. e. faz ' epr~da.r, com excepção, ate 
oerto ponto do ouro.que tem valor intrínseco, 
mesmo porque quanao soffre depre~ão como 
m··edíl. va.le sern1ll'e como ourn,porqueo ouro 
é sempre ouro, e tem em si valo1• proprio em 
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toda a parte,o que não se dará com o papel-' Ora, este quadro que pintamos não é seme
moela que não tem, como o nosso, uma lhante ao que se den entre· nós depois da 
garantia reptesentativa do seu valor real~ proc!am,,çii.o da Republica, quando surgiram 

O SR. SEABJ:A- Toda a moeda está sujeita 
a duas condiçõe:>-a depreciação e a diminui
ção do valor. 

o SR. AFFONSO COSTA-\·!as quando, nos 
primeiros tempos rla vida social, se prormrou 
escolher a materia que devia servir de 
moeda ... 

de subito as grandes industria~, as colossaes 
em prezas , e furam foi tas na Europa e America 
grandes encommendas ~ 

o SR . MOREIRA ALVES-V. Ex. não tem 
r11zão, isto vinna já do tempo do ministerio 
Ouro Preto. 

O S1{. SEABRA dá um aparte. 
UM SR. DEPUTADO-Até o trigo pôde ser o SR. APFONSO COSTA-V. Ex.' é quem não 

moeda. tem razão; si o facto teve alli a sua origem, 
O SR. J\FFONSO CosTA - Até o marisco... esta muito se avolumou depois. (Trocam-se 

quan11o houve a verdadeir'a intuição das qua- muitos outros apartas .) 
!idades e func;;ões da moeda,por que razão se Entre a situação que atravessaram os Es-
escolheu o outo ? tados-Unir1os e a que atravessa o Brazil, ha 

Foi por que o ouro é o meta1 que, offere- um verdadeiro siniile, cujas origens foram as 
cenc1o todos os caracteristicos precisos á mesmas. La o que originou a crise foi a 
moeda, menos se estraga, e que melhor con- 'grande emissão de papel-moeda ; aqui o 
serva o seu VtiJor intrinseco . mesmo facto originou este estado desolador 

O SR. SEABRA-Mas podendo-se fundar a que conhecemos. 
emissão do papel sobre a mesma base, qual é O SR. SEABJtA-Porque ~ 
o melhor ~ o SR. AFFONSO COSTA-Porque o paiz não 

O SR. AFFoNso CosTA-Mas ahi é que está; comportava as grandes emi~sões realizadas 
havendo a b2se mefalica, sendo o pa.pel con- desde que não se augmentaram as suas 
vertivel a cac1a momento, sera, dadas certas font9s de producção paralellarnente a essas 
circumsfa ncia~, uma boa moeda, isto é, som1,nas fabulosas de nurnerarfo que appa
moeda-papel e não .papel-moeda, como infe- reci~Lm de subito na. circulação. 
lizmente temo;;. O ,S1i . SEABRA-Vamos aos algarismos. 

0 S~,.: AMP~ILOPHiO E OUTROS SRS. DEPU· 0 ,SR. AFFONSO COSTA-Mas o que V. Ex. 
TADos ao apares. quer que prove? 

O SR. AFFONSO ÇosTA-Ma~ ~ão chegueiª 1 O Sa . SEABRA-Que havia uma emissão 
conclmr, Sr. Pres1\len_te, o _:iinile que quero demasiada 
estabelecer entre a s1 tuaçao que a·traves- · 
saram os Estar1os Unidos, na época a que me O ~R:. AFFONSO Co3TA-Prova-se pela de-
referi, e a situaçã.o que no momento actual pre?taçao da moeda, pelos factos. (Trocam-se 
atravessa o BraúL rnuitos apartes . ) 

O SR. SEABRA dá um aparte . O \SR. SEABRA-E' preciso provar que os 
500.000:000$ de papel-moeda então em cir
culação eram superiores ás necessidades do 
momento, comparando ainda esta somma 
com a do papel-moeda emittido na Italia, nos 
Estados-Unidos, na França e na Russia. 

o SR. AFFONSO COSTA-Não; analysarei a 
situação de 1834, que escolhi ; V. Ex. ten:1a 
paciencià e deixe que eu escolha a época que 
entender. de acwrdo com as con veniencias do 
fim do meu discurso. Tenho necessidadP. de 
manter uma orientação, e não posso fazel-o 
acceitando a direcção que V. Ex. pretende 
apontar-me . (Apartes .) 

Sr. Presidente, quando em 1834 derram:i,
ram-se essas grandes corrente.'l de papel
moeda nos Estados Unidos, os possuirlores 
desses tituloH, na faina de lucros fabulo.•os, 
fizeram subidos movimentos de crefüto, gros
sas encommendas de materiaes e de generos; 
mas, no rnomeuto da importação, dos paga
mentos ao estrangeiro, sentiu-se a depreciação 
de uma moedft que não representava um 
valor real em nuro, e dahi as difficuldades, a 
baixa do cambio, o retrahiniento do credito e 
a crise pavorosa que avassallou aquelle paiz. 

o SR. AFFONSO COSTA.-Eramsuperiores; e 
quer a prova ! Quando eram fançados em 
circulação estes milhares de contos não se 
augmentavam proporcionalmente as fontes 
de producção, nem o trabalho industrial do 
paiz ! · 

O SR. SEABRA-V. Ex. pergunte ao Sr. Ser
zedello Corrêa que, quando ministro, emittiu 
aindi+ uma porção de milhões. 

O Si:t . SrmzEDELLO COJ'1.RÊA-0ncle fui isto~ 
A_eqissão de bonus foi de 80.000:000$, e não 
foi no meu governo. 

O SR. SEABRA.-Mas foi v. Ex. quem au
torizou. 
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o SR. SERZEDELLO CoRRÊA- Depois, isto 
não foi papel-moeda, porque papel-moeda 
com juros só na economia poli tica de V. Ex. 

O SR. SEABRA - Só na economia politica 
de V. Ex., e foi admirando o facto que lem
brei-o hontem aqui. 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA - Lembrou 
mal. 

O SR. SEABRA - Lemb1'ei bem, a emissão 
de papel-moeda com juros. (Ha outros apar· 
tes.) • 

o SR. AFFONSO COSTA - Mas, Sr. Presi· 
dente, quando se considera que o papel
moeda foi emittido em quantidade fabulosa ... 

O SR. SEABRA - Vamos á prova. 
o SR. AFFONSO COSTA - Chegarei lá. 

·1 .. quando se rememora que essa pessima 
moeda lançada em circulação era superior ás 
necessidades do meio, bem facil era prever 
os resultados. 

o SR. MOREIRA ALVES -Ahi é que está, é 
necessario V. Ex. provar que a quantidade 
do papel era demais. (Ha outros apartes.) 

o SR. AFFONSO COSTA - Vejamos; moeda 
como VV. EEx. sabem é o titulo que confere 
a quem o possue o poder de exigir uma certa 
somma de serviços na phrase de Mocleod. 

Ora., si o conjuncto de serviços que podiam 
ser exigidos da actividade do paiz não au
gmentou na razão da emissão fabulosa que se 
fez, fatalmente o papel-moeda, nesta despro
porcionalidade, havia de depreciar-se. 

o SR. MOREIRA AL YES - Mas quem disse 
a V. Ex. que não augmentou ~ 

O SR. AFFONso CosTA - Os factos, as ta
rifas das alfandegas e as notas de exportação. 

o SR. PAULA RAMOS - Não, esses dados 
protestam contra a affirmação de V. Ex. 
Basta a incorporação da grande massa de 
libertos e a grande massa immígratoria que 
entrou no paiz ... 

o SR. AFFONSO COSTA - A questão é de 
proporcionalidade. 

o SR. p AULA RAMOS - Basta essa grande 
massa de libertos, substituída pela grande 
massa immigratoria. 

O SR. SEABRA - Não insisto nisto. 
O SR. MoREIRAALVEs - Não sei si V. Ex. 

ouviu o discurso do Sr. Paula Ramos. 
Elle sustentou o contrario do que V. Ex. esta 
~dfir mando. 

o SR. AFFONSO COSTA - Da mesma ma
neira que o Sr. Seabra sustentou theses que 
estou contestando, com a opinião do autor 
a quem S. Ex. segue em muitas questões. 

o SR. TIMOTHEO DA COSTA - Depois o as
sumpto é controverso. 

Camara V. IV 

o SR. AFFONSO COSTA - Demais, Sr. pre
sidente, além de todas essas opiniões r espei
ta veis, além de toda esta série de escriptores 
notabilíssimos, todos accórdes em affirmar 
que as emissões dl:l papel-moeda influem ne
cessariamente e muito nas oscillações do 
cambio, além de todos esses ensinamentos 
theoricos e praticas, fallando muito alto, ba 
a propria e eloquente opinião dos interessa
dos nos nossos negocios no exterior, a palavra 
dos nossos credores, a opinião dos gran
des capitalistas estrangeiros que nos em
prestam o seu dinheiro, que attestam, dizem 
e affirmam que a causa da baixa do cambio 
brazileiro decorre exclusivamente do abuso 
das emissões. 

Para provar com segurança e firmeza esta 
minha asserção, tenho o prazer de ser auxi
liado neste momento pelo meu illustrado e 
nobre collega, cujo nome peço licença para 
declinar, o Sr. Amphilophio, um dos bri
lhantes ornamentos da bancada bahiana 
(apoiados geraes), um dos homens que em as
sumptos financeiros se impõem nesta Ga
mara. Pela fineza e especial favor de S. Ex. 
tenho em mão •.. 

O SR. AMPHILOPHIO - E' bondade de 
V. Ex. 

o SR. AFFONSO COSTA... documento da
quelles capitalistas, que nos fornece argu
mento forte e poderoso a favor da these que 
tenho sustentado. 

o SR. AMPHILOPHIO - E' um telegram
ma dirigido pelos nossos credores ao Go
verno. 

o SR. AFFONSO COSTA - Fallam os Srs. 
Rotschilds & Sons em telegramma dirigido 
ao nosso Governo em 1892, justamente na 
época das especulações da bolsa a que alludi 
nu inicio de meu discurso, quando a febre do 
jogo e das emissões tinha attingido ao seu 
auge, quando o credito se manifestava de 
uma elasticidade espantosa. Os banqueiros 
respondem a uma communicação do nosso 
Governo em que este explicava a nova situa· 
ção politico-financeira : 

« Acceitamos a vossa asseveração quanto 
aos acontecimentos politicos .» 

Quanto á crise política, os banqueiros nada 
oppuzeram; quanto á crise financeira, accre
scentaram : « Permitti, porém, que discor
demos das razões apresentadas quanto á fi
nanceira, devida principalmente ao temor de 
vossas emissões de papel-moeda, que são consi
deradas muitíssimo prejudiciaes ao credito 
elo Brazil e a todo o paiz. » 

Penso, Sr. Presidente, que são bastante 
eloquentes, que são bastante significativas 
estas palavras de Rotschilds. São os nossos 
proprios credores ••• 

29 
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O SR. AIIIPHILOPHIO - Que nos teem acom
panhado na boa e má fortuna. 

o SR. AFFONSO COSTA- ... que felizmente 
não nos teem regateado favores em todas as 
crises por que vae atmvess.rndo a Republica, 
que pedem permissão ao nosso Governo para 
dizer que a má situ,;ção fin 1nceira em qme 
se encontra h()je o no~so paiz é filha do abfüo 
do pap '1-moed<t. 

~rite esta 11sseveraçfio jurliciosa dos pro
prios banqueiros estrangeiros, me pnr ·ce que 
enfraquecem e cabem todas as suhtilezas e 
todos os artiflcios qne se possam empregnr para 
se querer fazer vencedora a proposição de que 
o papel-moeda não infiue na desasratda baixa 
do cambio. 

O SR. AMPHILOPHio-Elles teem a compe
tencia e o maximo interesse em avisar o 
nosso Governo que não faça emissões, por
que elles são os nossos credores. 

o SR. AFFONSO COSTA-Para salvar este 
paiz do descredito e do estado oe depaupera
mento em que se debate nesta asphixiante 
crise economico-financeira, quaes são os re 
medios que pode;nos empregar, não direi 
~ara salvar de vez porque isto seria impos
s1vel, mas para melhorar a situação, remo
vendo tantos embaraços~ 

Augmentar as fontes de producção ; ter 
bom senso ; auxiliar a lavour11 ; fomentar a 
agricultura que de tantos recursos carece, e 
fazer com que o capital immobilizarloauxilie o 
trabalho que é, em nos~o pa1z, como em toda 
a parte, uma das primeiras funte~ de riqueza. 

Depois fazer com que sPja uma verdade a 
cobrauçabem fiscalizada e severa de nos,:a ren
da pubhca. de modo que a receita urçada cor
responda perfeitamente á receita arrecadade1, 
para restabelecer-se o equilíbrio orçamenta
ria real e effectivo. 

Assim, Sr. Presidente, dous caminhos tem 
a Gamara dos Deputados a seguir na erner
gencia em que nos achamos. 
. O Sn. TrnrnTHEO DA CosTA- Ha um outro: 
e a economia. 

o SR. AFFONSO CosTA-Chgarei la. Primeiro, 
fazer progredir as industrias nacionaes ... 

o SR. AMPHILOPHIO - Não emitti mais 
nenhuma cedula, nem mesmo de 500 réis. 

O SR. AFFuNso CosTA - ... e recolher. o 
mais breve possi vel todo esse papel n uilo 
que nHda valle e que tem sido a causa de 
nossa rui!la, d.eixando em .circulação apenas 
o necessar10 ex1g1do pelas c1rcurnstanJias do 
commereio e da nossa praça, restal1elecendo 
assim a confiança que o dinheiro do paiz 
deve merecer. O outro caminho o mais 
pratico para nós, aquelle que mais' á mão se 
nos depara para minorar essas difficuldades, 

e o unico, ~ cor.tar despezas, umas superfinas, 
outras ad1ave1s; fazer de>apparecer estas 
verbas extraorclinarias, serviços extrava"an
tes, outros extem~o1·aneos, de modo que, 
pou~o ~·pouco, segumdo esta politica de pro
tecçao a lavoura, ao commercio e á industria 
ª? lado d'.1 política de economias bem entf'n'. 
didas, nos possamos, depois de um lapso de 
anno~ ter con;.Pgu1do a ~··luçã? desta m gna 
qu 1·stao. Cum eífe;to, nao s_era de um golpe 
que consegun·pmos este de.-iderat1;m de tanta 
magnitude e .de C••nsequencilts tão futurosas 
para o Braz1l; mas o exemplo iniciado hoje 
na Camara dos Deputados, terá imitadores 
no futuro e o paiz ;;e 11 vra.rá deste máo-e,tar 
que nos acabrunha, desse dedalo em que se 
pPrde o credito e se compromette o porvir de 
uma grande Nação. 

Ora, Sr. Prfsidente, neste intuito lan
çemos as nossas vistas para o orçamento 
da receita e despeza, que nos apresen
tou a illustre c_o1umiss~o. a quem, diga-se 
de passagem, nao se pode regatear elog'ios 
porque, ao menos, manifestou boa vonta'. 
de em seguir esta política de econoruias 
(~olitica que nã? foi inicbda pela Commis'. 
sao que confecc10nou o Orçamento do Exte
rior, que limitou-se a copiar a proposta do 
Governo e só posteriormente aos nossos bra
dos acceitou algumas emendas suggerirlas 
p~la opposiç_ão), não podemos regatear elo
gios a esta 1llustre Commis:<ãO que, coj não 
envererlou com passo lirme no caminho das 
econnmias, ao menos mo:>trou boa vontade 
e uma orientação mais patriotica. 

A' primeira vi~ta, ao lançar os olhos sobre 
este orçamento de despeza deparamos Jo<>o 
íl.e frente com as rubricas sob que figuràk 
as segmntes verbas : 

Juros, amortização e mais 
despezas da divida ex-
terna ... _ .............. . 

Idem, idem dos empresti
mos nacionaes de 1868, 
79-89 ................. . 

Idem i•1em da divida inter-
na fundaíl.a .... _ ...... __ . 

Pensioni:<tas ..........•.•.. 
Aposentarlos. _ .... _ ... , .• 
Dlffdrença de cambio ..... . 

17.393:978$000 

6. 8 IO: 800$000 

23.360:94'2$000 
4 253:831$000 
3. 5110 : 000$000 

100.000:000$000 

t~do snmrnando a grande importancia, de 60 
mil contos, o qu<> quer dizer quasi a metade 
r1e todas .ª~ rendas que a União póde arrecadar 
no exerc1c10. 

o SR. CASSIANO DO NASCIMFNTO- Mais de 
metude si calcular a 7 l/'1. o cambio. 

o SR. AFFON50 COSTA- Sr Presidente 
quanilo nós estamos convencidos de que sÓ 
ha um me10, a economia, de sahir dessas dif
ficuldades_financeil'as, é triste ver que não 
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póde ser diminuída nem uma só r1ess:1;> ver
bas, porque são destinadas a dPspez,, s necPs
sarias e imprescmdivei~, que poderão sei· re
clamad:1s até pelo que de mais forte tem urna 
nação estrangeira, até pela bocca •los canhõe~. 
porque são destinadas ao pag·arnPUto de ju
ros de dividas contrah1das no exterior. 

Hontem, quando me occupei dos sete mil e 
tantos contos distri buidos sob as rubricas 
-aposentailos e empregados adrfülos ás diífe
rentes repartições-salientei bem o abuso que 
se tem feito do art. 75 da nossa Constituição, 
que só admitte a;iosentadoria como uma 
recompensa áquelles que se invalidaram no 
serviço da Patria, e não como premio a sf>rvi
ços eleitoraes, a juízo caprichoso dos que go
vernam_ 

Quanto a esses addidos a differentes repar· 
tições, nós podemos fazer alguma cousa e 
nesse sentirlo hontem tive occas1ão de justi
ficar uma emenda, obt'igando o Governo a 
nomeai-os para os legares que forem va
gando de preterencia a novos funccionarios, 
de modo que, si for cumprida a r1isposição 
contida na emenda proposta, nós teremos, no 
fim ele poucos annos, conseguido diminuir 
essa avultada verba ele 4.000:000$1JOO. 

No orçamento ela despeza, ha, Sr. Presi
dente, uma rubrica de 73:000$, que não se 
explica nem se justifica. 

Admiro mesmo que a Commissão, que no 
relatorio que nos apresentou fez alarde de 
ter realizado cer-tas economias, não se lem
brasse de df\saggravar o Thesouro desHa 
verba de 73:000$, destinada a um serviço de 
natureza municipal. 

Refiro-me ao Laboratorio Nacional de Ana
lyses. 

A propria Comrnissão reconhece que esse 
serviço é de natureza municipal; porque então 
não tomou a resolução de supprirnir a verba 
destinada a esse instituto e limitou-se apenas 
a consignar que podia ser supprimida, sem 
tomar a responsabilidade do acto ? ' 

Accret-ce ainda que a municipalidade desta 
Capital, compenetrada do seu dever .de in
speccionar os generos alimen ticios que são 
destinados e vemlidos á população, creou 
um laboratorio de analyses com os mesmos 
fins.desse que devemos supprimir. 

A minha admiração, porém, vae além 
quando vejo, Sr_ Presidente, que o Sr. Mi· 
nistro da Fazenda, em seu relatorio, em vez 
de aconselhar a política das economias, 
que S. Ex. tanto preconiza. em vez de pedir 
a suppre-são da verba destinada a esse labo· 
ratorio, pede, pelo contrario, o augmento de 
funccionarios. 

De maneira que o Sr. Ministro da Fazew'a 
Dr. Bernardino de Campos, não contente de 
manter ao lado do Laboratorio de Analyses 
da municipalidade, um outro estabeleci-

mento com fins ir1 enticos, custeiado pela 
União, quer ainda augmentar o seu pess{1al. 
gravando ainda mais o Tllesouro publico ! ! 

O SR. Lmz ADOLFII0-0 laboratorio munici
pal nào existe ainda. 

o SR. AFFONSO COSTA-Si é desta maneira 
que os próceres <la actual situação política, 
os que teem a grave responsabilidade do Go
verno, pretendem salvar o paiz, nós da oppo· 
sição po~ernos nos vangloriar de estar cum
prindo com mais devotamento e esforço pa
triotico o nosso dever . 

o SR. LUIZ ADOLPHO - Não apoiado. 
o SR. FRANCISCO TOLENTINO - Apoiado. 
0 SR- AFFONSO Co.<TA- Comparando, Sr. 

Presidente, o orçamento que a illustrada 
«ommissão dirigiu á apreciação da Gamara e 
a propo~ta que a es~a mesma Commissão, 
por sua vez, dtrigiu o Minbtro da Fazenda, 
vê se que a Comrnissão se vangloria de ter 
realizado uma econo•11ia de 3.754:000$, que 
deviam ser destinados ao pagamento de 
juros de apelices, que ainda não foram emit
tidas. 

Mns, Sr. Presi~ente. essa economia não é 
mais do que urna ficção, porque, nas actuaas 
circumsta.ncias do paiz, o Governo será for
çado a emittir es,as apolice:s e os seus µo,sui· 
dores irão necessarif1mente receber os juros 
correspondentes, que lhes são garantidos, de 
maneira que esse allivio de tres mil e tantos 
contos, que nos apresenta a Cornmissão, não 
terá realidade. 

o SR. LUIZ ADOLPHO - Tem. A emissão 
não se ha de realizar. 

o SR. AFFONSO COSTA - Oh 1 não se ha de 
realizar, porque ? A emissão de apoiices não 
está autorizada? Está ! E muitas de,sas apo
iices não estão depositadas no Thesouro ? 
Estão ! 

O Governo está em apuros ; as difficul
daites sobem e elle lançará mão dessa a.uto
dzação, decretac1a por lei, e as apolic1•s serão 
vendida~ e os possuidores desses títulos irão 
f11talmente receber os juros. 

o SR. LUIZ ADOLPHO - o Governo abrirá 
o credito. 

O SR. AFFONso CosTA - Ah ! E' justa
mente essa abertura de credito qae nós de-
vemos evitar. · 

o Sa. LUIZ ADOLPHO - Maior abuso é COJl· 
ceder credites para despezas que não se 
realizam. 

o SR. AFFONSO COSTA - Sr. Presidente, 
um bom orçamento, além de muitas outras 
qualirlades que lhe são peculiares, exige tres 
que lhe são primordiaes, essenciaes e sem as 
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quaes não se póde admittir, sem compro
metter os creditos do parlamento que o 
discute e vota ; deve ser claro, exacto e 
escoimado de deficit. 

Este orçamento que se nos apresenta tem 
essas qualidades de clareza, exactidão e reali
dade? 

Vejamos. Não as tem. 
Este orçamento não é escoimado de deficit-s 

porque diz que realiza uma economia de 
3. 000: 000$, quando ella não se dá. 

O SR. FRANCISCO ToLENTINO - lsto quer 
dizer que elle não é verdadeiro. 

O SR. ÂFFONSO CosTA - Este orçamento 
não é claro, porque concede autorização para 
o ministro abrir 86 creditas, sob diversas ru
bricas, o que não é regular; e, finalmente, 
não é exacto, porque contém em suas dispo
sições autorizações incongruentes, incompa
tíveis com as leis federaes e municipaes,como, 
por exemplo, a conservação do Laboratorio 
de Analyses na Alfandega desta Capital. · 

O SR. Lurz ADOLPHO - Este era um ser
viço· que já ha muito corria por conta do 
Governo Federal. 

o SR. AFFONSO COSTA - Sr. Presidente, a 
continuar assim, si as proprias Comrnissões 
vão abrindo mão dos seus direitos de descri
minar nos orçamentos, todas as verbas, dis
peza por despeza, autorizando aos miniFtros 
abrir um sem numero de creditos, desprezan
do de tal modo os orçamentos; si vão abrindo 
mão dessa prerogativa que a Constituição deu 
áCamara, de limitar e regular as despezas, 

para que orçamentos ? 
o SR. TIMOTHEO DA COSTA- Para que Con

gresso, para que Gamara dos Deputados ? 
o SR. AFFONSO COSTA - Ora, é realmente 

edificante isto, Sr. Presidente ! 
Diz a illustre Cornmissão, no fim do pro

jecto de orçamento, nas disposições transi
torias: 

«E' o Governo autorizado: 
1°, a abrir, no exercicio de 1898, creditos 

supplernentares até 8.000:000$ ás verbas in
dicadas na tabella que acompanha a presente 
lei, etc. 

Sabe a Gamara e sabe V. Ex. quantas ru
bricas contém este orçamento? 36. E sobre 32, 
o Governo poderá abrir creditos extraordina
rios, o que quer dizer, um novo orçamento, 
sem limites de credito ! ! I 

o SR. LUIZ ADOLPHO - Em todos os minis
terios. 

o SR. AFFONSO CoS'l'A-A' vista disso, onde 
está a necessidade de um orçamento ? Para 
que a discriminação de despezas, si a Com-

missão autoriza o Governo a abrir creditas a 
quasi todas as rubricas votadas 1 

Desta fórma, Sr. Presidente, não seria 
melhor que a Commissão determinasse -
Art. I. ° Fica o Governo autorizado a gastar 
o que quizer e corno quizer? 

o SR. TIMOTHEO DA COSTA-Abrindo os cre
ditos que precisos forem. 

o SR. AFFONSO COSTA-Não ha abuso maior, 
infelizmente, entre nós, do que este dos cre
ditas extraordinarios ; é uma vergonha l 

o SR. LUIZ ADOLPHO-ÜS creditos são para 
despezas que não podem ser limitadas. 

o SR. AFFONSO COSTA - A Commissão, a 
quem a Camara, todos nós conferimos, (em
bora que ella fosse nomeada illegalmente pelo 
Presidente), a autoridade de confeccionar o 
orçamento da despeza e receita, não deve ser 
a primeira a abrir mão das prerogativas do 
Congresso, determinadas e definidas na pro
pria Constituição. 

O SR. Lurz ADOLPHO - V. Ex. está usando 
dessas prerogati vas. 

o SR. AFFONSO COSTA - Estou defenden
do-as. 

Não quero molestar o relator da Commíssão, 
mas julgo que isso é uma ironia de S. Ex. 

A Commissão francamente não faz orça
mento, porque votamos 22 rubricas. sob as 
quaes serão feitas despezas e, no emtanto, fica 
o Governo autorizado a abrir 32 creditas sup
plementares e extraordinarios. 

O SR. LUIZ ADOLPHO - Em todos os minis
terios, já disse. 

o SR. AFFONSO COSTA - o que é mais, 
Sr. Presidente, é que os ministros nfo se li
mitam a abrir creditas a essas rubricas con
signadas nas deliberações do Poder Legis
lativo ; vão além; gastam por sua conta, sob 
rubricas extinctas pela lei orçamentaria, con
tinuando a manter serviços abolidos pela 
Camara. 

E a prova disso foi exhibida hontem pelo 
Sr. Alcindo Guanabar~ e não me furto 
tambem ao desejo de exhibil-a novamente. 

o SR. TIMOTHEO DA COSTA - Haja vist~ o 
que se está fazendo no quartel da Brigada 
Policial, inclusive a capella. 

o SR. AFFONSO COSTA - A prova de que os 
ministros deste bemdito Governo não se limi
tam a abrir creditos sob as.rubricas con
signadas, e vão além; fazem despezas, que não 
estão autorizadas por lei, lançando mão sa
crilega ás arcas do Thesouro, quando o 
Poder Legislativo prohibiu ; a prova disso 
temos nos creditos que veem appensos a este 
orçamento, para serem approvados por nós. 
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o SR. FRANCISCO TOLENTINO-E os creditas, 
que estão na ordem do dia. 

o SR. AFFONSO COSTA-OS Srs. ministros 
não se contentam em abrir creditas supple
mentares a verbas autorizadas; abrem cre
ditas para pagar despezas feitas com ser
viços prohibidos, que elleR manteem, como a 
vinrla de immigrantes, quando a verba des
tinada a isto foi supprimida pelo Congresso 
na lei orçamentaria . 

o SR. LUIZ ADOLPHO-Eram immigrantes 
que já tinham vindo, e o Governo, portanto, 
tinha de pagar. 

o SR. AFFONSO COSTA-Eu contesto esta 
affirmação de V. Ex. porquanto observo que 
as datas em que foram abertos esses creditas 
são di:fferen tes. 

O SR. URBANO GouvÊA-0 Governo tinha 
de pagar essas quantias, em virtude de con
tracto que havia com a Metropolitana. 

o SR. AFFONSO COSTA- Mas o contracto 
foi rescindido. 

o SR URBANO GOUVÊA-Já tinham embar
cado lá. O Governo foi obrigado a respeitar 
este contracto. (Ha outros apartes.) 

o SR. AFFONSO COSTA-Não colhe o argu
mento, porque os creditas foram abertos. um 
em 23 de abril de 1896, outro em 14 de 
maio, outro em 12 de julho e outro em 14 de 
setembro, do mesmo anno, e parece.me que 
nesse espaço, o Governo teve tempo rle sobra 
para evitar a vinda de novos immigrantes, 
P?Upando assim ao Thesouro uma despeza 
nao pequena, cumprindo, além disto, a lei 
que o Congresso tinha vofado. 

O SR. URBANO GouvÊA-0 credito é aberto 
na occasião do pagamento, o que não quer 
dizer que o immigrante chegue nessa oc
casião. 

o SR. AFFONSO COSTA - vv. EEx. não 
querem que eu tenha razão ; mas lhes per
gunto agora, a que vem um cr ~ dito de 
500:000$, sob o titulo de - civilização de 
selvicolas nos Estados do Pará e Amazonas? 
Quem viu essa civilização~ Que:n viu a real 
applicação desse dinheiro 1 

o SR. LUIZ ADOLPHO-Nós temos Tribunal 

mar si o respectivo relatorio do Tribunal de 
Contas já tenha vindo á Gamara 1 

Bem vê V. Ex. que, explicar a abertura 
do credito de 500:000$ para a civilização dos 
índios do Amazonas sem que ninguem saiba o 
destino desse dinheiro, sob pretexto de que o 
Tribunal de Contas terá bastante autoridade 
e criterio para fiscalizar essa despeza, poderá 
ser tudo, menos defender o Governo, com 
razão que não póde prevalecer. 

Sr. Presidente, já me vou sentindo fatigado 
e tenho muita pena de não poder contiuar a 
dar mais desenvolvimento a certas observa- . 
ções que pretendia fazer sobre assumptos 
de tanta magnitude e importancia ; por isso 
vou resumir o mais possível, attenta a pre
steza com que vão correndo os ponteiros deste 
relogío e mesmo por ver que a Camara 
tem já o espírito bastante fatigado. (Não 
apoiados.) 

Sr. Presülente, encarada assim a situação 
financeira e economica. do paiz; apontado, se
gundo a minha humilde opinião, o meio mais 
facil de remover as graves difficuldades; ana
lysado superficialmente-porque nãotivetem
popara mais-o orçamento da despeza, que á 
svosa consideração apresentou a illustrada 
Commissão deürçamento, seja-me permittido 
que analyse a política do actual Ministro da 
Fazenda e examine os meios que elle tem 
engendrado para salvar, como é do seu rigo
roso dever, o paiz desse estado de abatimento 
que é causa das desgraças que nos ator
mentam. 

o SR. AMPHILOPHIO-Não póde fazer im
possíveis . 

o SR. AFFONSO COSTA-Mas, tem indecli
navel responsabilidade de mostrar ao povo 
que tanto quanto é possível fazer, tanto 
quanto lhe permittem a sua actividade, in
telligencia e conhecimentos, elle tem feito 
para resolver essas difficuldades e remover 
esta situação em que nos encontramos . . 

Para acudir ao perigo, o que lembra em 
seu relatorio o illustrado Ministro da Fa
zaníl a 1 

No systema presidencial, que nos rege, os 
ministros não veem á Camara, mas po
dem vir. 

de Contas, e esse vol-o dirá. (Apartes.) O SR . AMPHILOPHio-Podem vir. E' uma 
o SR. AFFONSO COSTA-Contra estas provas consequencia do art. 29 da nossa Consti

esmagadoras de que 0 Governo actual não se tuição, que não tem congenere na Consti
limita a gastar muito, mas vae além, con- tuição Americana. 
tinuando a manter serviços prohíbidos pelo O SR. AFFONSO CosTA- No systema pre
Congresso, insurge-se o nobre relator da Com- sidencial, os ministros podem vir á Gamara. 
missão, . dizendo-me que temos Tribunal de Ha dias. nesta Casa, não se votou a questão 
Contas. Mas, então,pergunto ao . nobre Depu- da constitucionalidade ou inconstitucionah
tado, esse mesmo te1buoal tem cumprido o dade dessa merlida, votou-se apenas a inop
seu devei.· 1 Pois nós não estamos discutindo j; portunidade de tal medi.da. (Apoiados e 
o orçamento da despeza e póde alguem atfir- apartes. ) 
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O Sa. AMPHILOPHro-Resalvei a constitu
cionalidade da medida. 

O SR. Aí'íFoNso CosTA-Si não é da pratica 
do noi;so systema que os ministros venham á 
Camara respunder as interpellações que lhe 
possam ser feitas pelos differentes Deputados 
ou lembrar quaesquer medidas que aos 
mesmos parrçam necessarias para a reso
lução das difficuldad~s tlnanceirus do paiz. 
comtudo a Constituição clarameute estabe
leceu que elles podem e devem correspon
der-se com as Commissões da Camara, sobre 
assumptos administrativos, pessoalmente ou 
por meio de mern,agens. 

Em cumprimento a essa _disposição, temos o 
relatorio do Exm. Sr. Dr. Bernardino de 
Campos, Ministro da· Fazenda. 

Vt-jamos o que lembrou no seu relataria, 
apresentado ao Sr. Presidente da Rep11blica. 
S Ex. para minorar esta situação afilictiva 
que tantos cuidados desperta a todos os pa
triotas. 

Sr. Presidente, a primeira cond.ição para 
que o Governo determine, obre e providencie 
a respeito da solução da questão financeira é 
ter o conhecimento scientifico e pratico dessa 
questão e o actual Mimstro da Fazenda nem 
nos pôde nizer qual o estado actual das ren· 
das publicas! 
. E' S. Ex. mesmo quem confessa, no seu 
'.relatorio, que não é ainda completo o ba· 
lanço geral da receita, no exercic10 de 1895, 
por lhe faltarem sete balanços :parciaes de 
diversas alfandegas! 

Si o Exm. Ministro da Fazenda não 
tem em suas mãos os relatorios precisos 
para o balanço geral da receita de 1895. como 
poderá conhecer o estado real do Thesouro 1 

O SR. AMPHILOPHIO- Elle deu o motivo. 
o ~R .. AFFONSO COSTA-A culpa não pode 

recalnr d1rectamente sobre o actual mimstro 
mas recae indirectamente; indirectamente 
el!e é responsavel por essa falta, devendo, 
mandar responsabilizar e•ses funccivnarios 
que não cumpriram em tempo o seu rigo
roso dever. 

O SR . AMPHILOPH10-V. Ex. sabe si o Mi
nistro mandou ou não responsabilizai-os 1 

Depois, consta-me que alguma~ dessas re
partições, ou todas as especificadas; quanto a 
pessoal, estão muito distalcadas. 

o SR. AFFONSO COSTA-Sr. Presidente, 
qual a medida que S. Ex. o Sr. Ministro da 
Fazenda lembra para a solução da questão 
financeira~ 

S. Ex. garante ex-cathedra, com ar de 
quem está proferindo u 11 a prophecia. que já 
foram iniciadas as medidas tondcmtr•s a sol
ver essa que~tão; e por maiores esforços que 
empregue, nao encontro essas medidas salva-

doras, a não ser·em as relativas ao arrenda~ 
mento das estradas de ferro,medida que julgo 
desastrosa e funesta. 

Mas o que é interessante é que o actual. 
Ministro da Fazenr1a, sem que nos aponte os 
recurses de que o Congresso deve lançar mão 
para solver as difilculdades por que atravessa 
o paiz, diz, como si tivesse assim resolvido a 
questão. 

«Retirada da circulação, com os fundos 
creados na respectiva lei, a porção de papel
moeda que a estorva, expurgadas, tanto 
quanto for possível, as praças do Rio e de 
Santos dos elementos que a perturbam o 
cambio deve necessariamente subir. 

Assim, elevada a taxa cambial e resta
b8lecido o equilíbrio orçamenta.rio, a situação 
financeira melhorará, tanto no interior 
como no exterior.» 

Ora, Sr. Presidente, isto é realmente'uma 
descoberta sui generis ! E' isto mesmo o que 
nós queremos! Queremos justamente melho
rar o me1·cado do cambio, r1cstabelecer o equi
librio orçamentaria, resolver a questão fi. 
nanceira ! 

o SR. AMPHILOPHIO- Entrando o ouro, por 
virtude do arrendamento, o cambio melhora 
e, melhorando o cambio, os encargos do l Go· 
verno c1.iminuem. 

o SR. AFFONSO COSTA- Lendo este topico 
do relatorio flo Sr. Ministrn da Fazenda, no 
qual S. Ex. enuncia as questões como re
medias, em lagar de apontal-os, lembrei-me 
de um conto muito pertinente ao caso. 

Havia além mar um rir.o proprietario de 
campo . muito av-arento, que não gostava de 
pagar o salario de seus empregados, e só o 
fazia depois de impacientadm·a demora. Dado 
certo mo11 ento, a cousa subiu a tal ponto, 
que um nesses serviçaes, o mais intelligente 
e aomesmotempoo maisdesembaraçado,pro
eur·ou o amo e d1sse-lbe : Senhor, nós esta
mos cançados de trabalhar. vós não nos pa
gaes o nosso trabalho e nestas condições não 
podemcs absolutamente continuar, vbto como 
precisamos de meios para manter as nossas 
familias e de roupa para cobrir o nosso corpo. 
E então, qual a resposta desse avarento ~ 
Chamou o seu mordomo mandou agricul
turar o campo, semear o linho, deixai-o cres
cer, limpal-o.colhel-oe c1epois tecei-o, afim de 
qne os rnus fieis servidores fossem pagos e 
ficassem satisfeitos ! 

Boa providencia ! 
E' justamente remrdio semelhante que o 

Sr. Ministro da Fazenda aponta : melhore-se 
o cambio, removam-se as difficuldades finan
ceiras e o paiz entrará em uma época de 
prosperidade. 
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. o SR. URBANO DE GOUVÊA - A fabula não 
é pertinente ao caso. ' 

Os SRS. AMPHILOPHIO E LUIZ ADOLPHO
Não é. 

o SR. AFFONSO COSTA - Emquanto os po
bres servidores daquelle avarento esperavam 
o tempo propicio das estações, o preparo das 
terra.s, o c:escer da planta e o tecer, emfim, 
do fio, c01tados ! pasi;avam as mais tristes 
penurias e soffriam uma nutlez extre1na. 

Tal é o remedia do Sr. Mini.-tro da Fe1-
zenda ! Emquanto não se removem as d1ffi
c1:1-ldad!'s financeiras, emquanto a taxa cam
bial nao melhorar, o paiz que vá á garra. 

o SR. AMPHILOPHIO-No dia 4 de setembro, 
a planta estará muito crescUa. Nes~e dia. 
termina-se o prazo da api·esentação de pro
postas. para o arrendamento · das estr .das. 
A fabula que V. Ex. acaba de referir não 
é pertinente ao caso. 

o SR. AFFONSO COSTA - A attenção que 
me mei'ePe o illustrado coll6ga, Deputado 
pela Bah1a, o Sr. Amphilophio, um dos talen
tos mais briJhantes deStH Casa (apoi,,do ), um 
dos que mmto honram este Congres-o, pelo 
extremo mteresse com que se bate dedicada-. 
mente pelos negocios da patria, me força a 
responder o aparte com que S. Ex. me hon
rou, a respeito elo arrendamento das estra
das de ferro . 

Direi a S. Ex. e tambem ao Sr. Ministro 
da Fazenda. q ne espera o arrendamento das 
estradas para então solver as d1fficuldades do 
Thesou:o. fazer subir ? ca:mbio e crear para 
este pa1z uma verilade1ra era de regeneração 
politica e financ<->ira, que as esperanças de 
SS. E Ex serão frustrh d,1s. 
. Dar-se· ha então, desde que o arrendamento 
se realize, a mesm>t situação que se creava 
no tempo do imperio por meio do;; empres
timos. 

Emquanto o Governo tiver na Europa ore· 
sultado do arrendamento, emquanto elle tiver 
ouro destinado_ ao pagamento dos jur s da 
nossa d1Vlda, nao ha duvida que o cambio 
melhol'ará, manter-se-ha em estado favora
vel, porque o Governo não irá á praça em 
busca do ouro de qUfi p1·eci,ar ; mas o ouro 
esgota-se e, esgotado o pro'1ucto do arreo
darnedto, o paiz voltará á:; circumstancias 
em que ora nos achamos, porém mais pavo
rosas ainda, porque se vê privado até dos 
proprios nacionaes. (Ap oiados e não apoiados.) 

Isto ha de acontecer fatalmente. 
Ainda neste mesmo relatorio vejo um 

t.recho que dá a nota predominante da nen
huma preoccupação que o Governo liga ao 
bem pu btico. 

Alguem rtltquereu a S. Ex. permissão para 
cunhai' 15.000:000$ de prata , 

As leis pflrmittem, o Governo podia per
mittir, sujeitando-se o pretendente ao estalão 
da moeda de pr·ata que corre, obedecen 10 ás 
leis e regulamentos e indemnizando-se o Esta
do das despezas feitas. 

Ora, o Governo indeferiu essa petição, não 
sei sob que pretexto ... 

o SR. LUIZ ADOLPHo-Era prejudicial ao 
Estado. 
. o SR. AFFONSO COSTA- ... talvez simples
mente por preconceitos de economia política. 

A-sim, Sr. Presidente. vou terminar depois 
de ter, embora pallidamente, pintado a meu 
modo, de accordo com os ensinamentos de es
criptores notaveis, a situação financeira do 
nosso paiz, a cujo futuro prospero e risonho 
devemos votar todas as nossas energias. 

Em resumo, ficou provHdo que a situação 
financeira actual é suPcedanea da situação 
creada pelo pas~ailo regim.en, felizmente abo
lido a 15 de novembro, muito aggravada de
pois na Republica , pelo abuso das · emis
:sões do papel-rnneda. e depois ainda mais 
peta imprevidencia deste Govi>rno, que não 
sabe nem póde, naturalmente, salvar este 
paiz, tão prospe«o, tão cheio de capitaes in
explorados, prometterlores, em futuro pro
ximo, de grandes riquezas. 

Não é a flivida externa que nos deve apa
vorar, não é a divida de uns tantos milhões 
sterlinos que nos deve amedrontar. 

o SR. AMPHILOPHIO-Apoiado. 
. o SR. AFFONSO COSTA-Não é tão pouco a 

divida interna que deve prender a nossa at
tenção, povoar de sombras as nossas noites e 
de sobresalto o :;omno dos patriotas. O que 
nos apavora e nos tira o somoo é a inercia 
do Governo e a indifferenç<1 a que se entrega, 
entreganrlo tambem o paiz. 

A divida extl'.lrna irá sendo resgatada,desde 
que forem sendo adoptadas as medidas ade
quadas, desde que a producção do paiz for 
augmentando, e, como consequencia; for me
lhorando a situação cambial no estrangeiro. 

T· ·dos os paizes atravessam épocas anor
maes em situação identica a esta que en
frentamos. A França devia quantias fabu
lo~as; a Allemanba tinha debitas ex:traordina
rios; a R•1ssia devia sommas etevadissimas; 
Purtugal hoJe extorce-se ao peso de uma di
vida que lbe absorve as forças, e nós ai nda 
não cltegámos ao paroxismo do desespero. 

Todas as nações devem, e mesmo a divida 
em certas condições é a. prova de que a nação 
tem credito; não amesqulnha, pelo contrario 
engrandece. 

o SR. AM)?HILOPHI0-0 agio do ouro é hoje 
275,75-depi·essào de 73,03. Uma libra. custa 
3:3$:100, um franco 1$335, ao cambio de hoje. 
V. Ex. deve notar que já é muito. 
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o SR. AFFONSO CoSTA-Apezar da tristeza 
com que a realidade dos algarismos nos es
maga, apezar do pasmo que ás vezes causa a 
comparação dessas cifras, repito: as dividas 
externa e interna não devem ser o unice e 
constante motivo de preoccupação; ha outro 
maior-a falta de governo. 

o ISR. AMPHILOPHIO-Papel-moeda. 
o SR. AFFONSO COSTA-Dividas contraheni 

todos os paizes; li mesmo algures que as di
vidas de paiz a paiz, de Estado a Estado, de 
individuo a individuo, constituem como que 
as cellulas e ramificações deste grande orga
nismo que se chama na sociedade-mundo 
commerciá.I. 

Assim tenho esperança de· que o nosso paiz, 
este querido Brazil que nos foi o berço e 
deve ser o nosso tumulo, não está perdido 
(apoiados); não chegou ainda á condição des
esperadora em que se viu a França depois de 
esmagada pelas armas prussianas, conde
mnada a pagar uma somma fabulosa de con
tribuição de guerra, um!j. extorsão; contra a 
qual ainda hóje brada a civilização,quando até 
as mulheres patriotas offereciam na balança 

. em que se pesava a divida da patria as suas 
proprias joias e os seus haveres. . 

A esse estado momentoso ainda, felizmente 
para nós, não chegóu o paiz; porém para 
evital-o é mister tino pratico e administra
tivo, lealdade e patriotismo do Governo, e 
essa lealdade e patriotismo não podemos es· 
perar do actual Presidente dâ Republica, que 
cuida mais da eleição do seu substituto do 
que da situação extrema de nossa Patria. 
(Não ,apoiarJ,os e apoiados.) 

O Sr. Prudente de Moraes empenha-se 
mais porfiadamente em derrocar o pedestal 
em que se levanta a memoria do Marechal 
de Ferro do que da situação triste q11e atra
vessa a Nação, mesmo porque a s. Ex., âs 
glorias immarcessiveis do Marechij.l Floriano 
não deixam dormir, como a Themistocles 
roubavam o somno os louros do glorioso Mel
ciades. (Muito bem, muito bem; o orador e 
cumprimentado por muitos Srs . .Deputados). 

Comparecem mais os Srs. Albuquerque 
Serejo, Amorim Figueira, Pedro Chermont, 
Matta Bacellar, Rodrigues Fernandes, Eduar
do de Berrêdo, Bezerril Fontenelle, Ildefonso 
Lima, João Lopes, Frederico Borges, Augusto 
Severo, Trindade, Coelho Lisbôa, Coelho Cin
tra, João Vieira, Pereira de Lyra, Barbosa 
Lima, Martins Junior, Moreira. Alves, Miguel 
Pernambuco, Juvencio de Aguiar, João de 
Siqueira, Angelo Neto, Arthur Peixoto, Ge
miniano Brazil, Olympio Campos, Neiva, 
Jayme Villas-Boas, Castro Rebello; Tosta, 
Paula Guimarães, Adalberto Guimarães, 
Eduardo Ramos, Galdino Loreto, Torquato 
Moreira, Irineu Machado, Aleindo Guanabara, 

Timotheo da Costa; Erico Coelho, Agostinho 
Vidal, Urbano Marcondes, Campolina, May
rink, Ildefonso Alvim, Francisco Veiga, 
Cupertino de Siqueira, Augusto Clementíno, 
Nogueira Junior, Arthur Torres, Pa.dua Re
zende, Lamartine, Casemiro da Rocha, Fran
cisco Glycerio, Urbano de Gouvêa, ·Carac
l:)iolo, Mello Rego, Alencar .Guimarães, Brazi
lio da Luz; Lamenha Lins, Lauro Müller, 
Guillon, Apparicio Mariense, Francisco Alen
castro, Rivadavia Corrêa, Pinto da Rocha e 
Py Crespo. 

Deixam de comparecar com causa partici
pada os Srs. Vaz de ~ello, Fonseca Portella, 
Theotonio de Britto, Elias Martins,Marcos de 
Arl}ujo, .Torres Portugal, Apollonio Zenaydes 
José Mariano, Herculano Bandeira, Euclides 
Malta, João Dantas Filho, Leovigildo Fil
gueiras, Jeronymo Monteiro, Xavier da Sil
veira, Augusto de Vasconcellos, Ponce de 
Leon, Gonçalves Ramos, Leonel Filho, An
tonio Zacarias, Oliveira Braga, Xavier do 
Valle, Leoncio Corrêa, Plínio Casado, Victo
rino Monteiro e Azevedo Sodré. 

E sem causa os Srs. Urbano Santos, Gue
delha Mourão, Thomaz Accioly, Francisco Sá, 
Malaquias Gonçalves. Araujo Góes, Rodri
gues Lima. Aristides de Queiroz, Raul Bar
roso, Alves de Brito, Sil-\ta Castro, Ernesto 
i3razilio, Deocleciano de Souza, Barros Franco 
Junior, Bernardes Dias, Paulino de Souza. 
Junior, Almeida Gomes, Monteiro de Barros, 
Octaviano de Brito; Telles de Menezes, Ro
doipho PaíXão, Gustavo Godoy, Costa Junior, 
Bueno de Andrada, Adolpho Gordo, Alfredo 
Ellis e Possidonio da Cunha. 

O Sr. Presiden.te---Tem a palâvra 
o Sr. Cupertino de Siqueira. 

O Sr. Cupert,in.o de Siqueira 
'-Sr. Presidente, ouvindo hontem o discurso 
que, sobre o Orçamento da Fazenda, proferiu 
o representante da Bahia, distincto professor 
de economia política, notei que S. Ex., no 
desejo de defender planos passados e até fu
turos do Governo, porque S. Ex. nos annun· 
ciou um desses planos futuros, fel·o citando 
algarismos que não representam nem a ver
dade nem os factos . 

E como não é a primeira vez que tenho, da 
tribuna da Camara, procurado, em relação a 
certas questões muito discutidas aqui, resta
belecer a verdade, sem que todavia ella fique 
consignada, venho mais uma vez reproduzir 
dados algarismos, que já tive occasião de ler 
á Camara na legislatura passada. 

E' um erro, Sr. Presidente, que invadiu 
todos os espíritos, que os obsecou e que não 
ha forças de argumentos, nem de~lgarismos 
que leve á convicção esses espíritos. 
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Neste assumpto, Sr. Presidente, teemiiec- O SR. CuPERTINo DE SIQUEIRA- V. Ex. o 
cado não só diversos representantes da Nação diz porque J,ê porque é capaz de provar. 
como o honrado Ministro da Industria em do- Sr. Presidente, diz o meu nobre collega 
cumento apresentado ao Senado e que con- que me aparteia, que a Estrada de Ferro 
stam dos Annaes daquella casa. Central, nestes ultimos exercícios, tem dado 

Não basta, Sr. Presidente, em contrapo- deficit. 
sição a tão pertinaz insistencia e erronea Vou ler os ultimas exercicios para S. Ex. 
affirmativa os documentos publicas, dados e E' ainda mais um argumento da publici
relatoi'ios officiaes. dad-i e da notoriedade, pois que no mom1mto 

Não,não basta; as affirmativas reapparecem, mesmo em que venho combater falsas 
reproduzem-se os erros, são combatidos hoje, affirmativas ainda se as repetem. 
demonstradas as suas inexactidões, para sur- Qual o exercicio (dirigindo-se ao Sr. Au
girem no dia seguinte nos mesmos terI)los, g11:sto Olementino) que V. Ex. quer que eu 
destituídos dos mesmos fundamentos, falhos leia ~ 
de provas e ele verdade, e até procura-se, O SR. AUGUSTO CLEMENTINO - De 1894 
como hontem ouvi em aparte dirigido ao hon- ·a 1895. 
rado representante da Bahia, destruir alga
rismos, factos comprovac!os em documentos 
publicas e relatorios officiàes, allegando-se 
uma falsa notoriedade e unia publicidade 
suspeita. · 

O honrado representante da Bahia, o il
Iustrado Deputado Sr. Seabra,sustentando as 
suas theorias economicas e financeiras, con
cluiu que, para remediar a actual situação 
do paiz, só ha dous meios : o augmento da 
producção e o arrendamento das nossas es
tradas de ferro; e para justificar esta segunda 
parte, porque a primeira-o augmento de 
producção não precisa de justificativa, S. Ex. 
citou algarismos falsos. 

Disse S. Ex. que Íf'to é a base da reorga
nização das nossas finanças, e entre os argu
mentos de que lançou míi.o para justificar 
esta segunda. parte, allegou S. Ex. que as 
nossas estradas de ferro, principalmente a 
Estradà de Ferro Central do Brazil, repre
sentam ó deficit. 

Venho mais umà vez contestar esta prL'PO
sição com os dados officiaes, com os relatorios 
apresentados pela Secretaria da Industria. 

Por estes relatorios, Sr. Presidente, se ve
riâca que, de 1858 a 1895, data do ultimo re
Iatorio apresentado, porque o actual ministro 
aind~ não se dignou mandàr a esta Casa o 
seu relatorio, razão pela qual não me posso 
referir ao relatorio de 1896, por esses relato
rios, dizia, se verifica que a renda da Estrada 
de Ferro Central, de 1858, data de sua inau
guração, até 1895, data do ultimo relatorio, 
eleva-se, conforme se vê á pag. 307, deste 
relatorio (mostrando) a 340 .672:234$638, 
sendo a despeza neste mesmo período de 
230.000:000$, em numeros redondos. 

De maneira, Sr. Presidente, que a renrla 
liquida, neste período, isto é, de 1858 a 1895, 
segundo se vê ainda á pag. 313 deste mesmo 
relatorio, isto é, a differença entre o custeio 
e a sua renda bruta, é de 110.894:792.$336. 

0 SR. CUPERTINO DE SIQUEIRA - De 1894 
a 1895. O nobre Deputado, Sr. Presidente, 
não põe em duvida que a Estrada de Ferro 
Central tenha dado, em exercícios anterioras 
a 1894, saldos, pois que dispensa a sua 
leitura. 

Entretanto, acho mais conveniente Iêr um 
decennio, por exemplo, de 1885 a 1895, para 
ir até a monarchia. 

A página 313 do relatorio do Ministro da 
Industria, apresentado em maio de 1896, se 
encontram os seguintes dados : 

1885. sendo bruto, 12.260:685$756; custeio, 
6.342:990$810, renda liquida 5.917:694$946; 
1886, renda liquida, 5.088:938$411; 1887, 
renda liquida, 3.717:487$612; 1888, renda 
liquida, 5.692:815$648; 1889, renda liqui
da, 4.168:336$006; 1890, renda liquida, 
2.857:158$773 ; 1891, renda liquida ...... . 
3.998:643$483; 1892, renda liquida, .........• 
2.747:398$407; 1893,renda liquida,913:939$249; 
1894, renda liquida, 723:512$872; 1895, de
ficit, 66:700$733. 

o SR.AUGUSTO CLEMENTINO-Sessenta e seis 
contos de deficit. O nobre Deputado verá que 
os saldos vão desapparecendo successiva
mente, havendo já no exercício de 1895 um 
deficit de 62:000$000 (*). (Apartes.) 

o SR. PRESIDENTE-Attenção; quem tem a 
palavra é o Sr. Cupertino de Siqueira. 

O SR.CUPERTINO DE SIQUEIRA-Admira-me, 
Sr. Presidente, que o mais enthusiasta pre
gador do descredito daquella estrada seja o 
honrado Deputado por Minas, meu collega de 
districto e representante da zona que ella 
atravessa. 

o SR. AUGUSTO CLEMENTINO- Porque co
nheço as condições da Central. 

O SR. AUGUSTO CLEMENTINO- Mas nos ul- (•) Jã está publicado 0 re!atorio ultimo, oude se veri-
timos exercícios tem dado deficit. fica que em 1896 houve um saldo não pequeno. 

Camara v. iv 30 
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O SR.CUPERTINO DE SIQUEIRA-Admira-me, 
que S. Ex. tenha coragem de ser o pregoeiro 
da diminuiçii.o das renda~ da Central (Tro
cam-se muitos apartes. Soam os tympanos. O 
Sr. Presidente reclama attenção), quando si 
S. Ex. for analysar a causa desta dimi
nuição vae encontral-a na zona que S. Ex. 
representa, é o prolongameFJto que a atra
vessa, não sendo ella ainda sufficientemente 
rica para dar resulrndos, dfertanrl.u ext1'aor
dinariamente as rendas rla estrac1a que dimi
nuem constantemente. E' uma accusação por 
consequenci:.J. aos interesses fü1quelles que 
S. Ex:. representa; S. Ex. vem provar a 
necessidade de não construir estradas na
quella zona. (Trocam-se muitos aportes. Soam 
os tympanos. O Sr. Presidente reclama atten
ção.) 

S. Ex. advoga a causa contraria áquelles 
que lhe deram o manf!ato. 

Admira, Sr. Presidente, a facilidade com 
que S. Ex. procura defenrler já não agora o 
Governo, mas os defensores do Governo. 
(Tracam-se muitos apartes. Soam os tym
panos.) 

o SR. PRESIDENTE-Attenção ! Attençã·) ! 
Que.m tem a palavra éo Sr. Cupertino de Si
queira. 

Continuo, Sr. Presidente, a clesempenbar
me do compromü,so que tinha tomado nesta 
Carnara de restabelecer a verdade dos factos 
em relação ao assumpto. 

o SR. TIMOTHEO DA CoSTA.-A argumen
tação é inatacavel. 

o SR. CUPERTINO DE SIQUEIRA-Penso que 
provei que os algari~mo~ citados hontem 
nesta Casa não eram verdadeiros e provei 
lendo documentos officiaes. 

Em relação ao de.fi,cit de 1895, não é difficil 
explicar que a Es'trada de Ferro Central 
póde voltar aos seus antigos saldos. E' sim
ples, a renda bruta da Central em 1895 foi 
de 27.945:283$000. 

. Esta renda é ?btida com uma tarifa orga
m~a,da quando trnbamos o cambio a 27 e que 
foi executada a um cambio de 9, e é rT•m 
essa renda que se ha de fazer face ao custeio 
da estrada, as compras de material ao cambio 
de 7, 8 e 9 e o salario de operarios tres vezes 
mais caro e ás despezas de funccionarios 
c~josv~mciment?s é duplo~ as vezes triplo: 
E aqm que esta a ex[Jllcaçao da depressão da 
renda liquida. 

o SR. BARBOSA LIMA dá um aparte. 

o SR. CUPERTINO DE SIQUEIRA- De certo, 
Sr. Presidente. além deste pbenomeno geral 
produzido pela depressão cambial, hão con
corrido para a reducçã.o dos saldos da Es
trad~ Central suas administrações pouco eco· 
nomicas. mas, nenhuma causa tem actuado 
com tanto vigor e energia como a baixa do 
cambio. 

Os arleptos do arrendamento, esmagados 
deflnte do8 algarisn\'os. não podendo contestar 
9ue o augmento do deficit pam justificai-o é 
improcedente e destituido de verdade recor
rem até aos artificias ponco decorosos' e com
promett~dores da publica administração do 
nosso pa1z. 

Os amigos do Pre;;iidente da Republica rli
zem que os dados ufficiaPs ~ão falsos, e alle
gam que se devem computar como custeio 
ila estrada os creditas extraordinarios vota
dos pelo Congresso, e que alli não figuram. 
Para provar que nãr tem razão o sophysrna 
vou c0mputar durante um decennio o< cre
rlitos extraordinarios votados e utilizados pela 
estrada; e mr•strar que ainda com estes cre
ditas a estrada tem dado saldos. 

Em JR85 o capital rla estrada era de 
96. 879 $0~ O ; a sua extensão era de 724 ki
lometros, e a sua renrla de 12.212:000$000. 

Dez annos depois o capital era de 
160 .. 000:000$. Houve, po;rtanto, um accres
cim~ de 60.000:00G$, pa·a elevar a sua ex
tensao a 1. 154 kilometro;.; e a sua renf!a a 
25.Ll00:000$. Para este augmento de ca
pital, e nelle estão incluídos torlos os creditas 
allegados, obtivnam-se mais 430 kilometros 
de estrada, trafegaram-se mais 316.000tone
ladas de mer ·adorias e a renda elevou-se de 
13. 000:000$000. 

Tenho, Sr. Presidente, cumprido o meu de
ver, restabelecendo a verdade dos algarismos 
dos documentc·s officiaes negados pelos pro
prios 8migos do Governo, que acham que es
ses algarismos são falsos. Eu aqui sou um de· 
fens('r da lealdade arlministrativa. 

o SR. AUGUSTO CLEMENTINO- Não sei como 
a di:fferença de cambio possa influir no custeio 
da estrada. · 

O SR. CUPERTINO DE SIQUEIRA- Está en
ganado; o custe10 não é o que V. Ex. sup· 
põe. O custeio não é· feito sómente em moeda 
nacional e ainda que.? fosse seria feito hoje 
p~lo triplo,. V. Ex. nao pensou no que disse, 
nao refletm mesmo, porque si tivesse feito 
não me daria ei;oe apar·te. 

o SR. RoDOLPHO ABREU-Mas durante a 
administração do Sr. Vespa~iano, no tempo 
do Marechal Floriano Peixoto, em que se 
elevou ao .dobro o ordenaclo da 1° e 2" serções O SR. AUGUSTO CLEMENTINO- o que é fa
nem P?r isto a estrarl.a deu deficit. Logo. si i· ct.r• é que a estrada está dando deficit e é pre
ha deficit_ e~te,, tem estado ltgétdr_.' sobretudo cirn rucor;'er-se ao The:;ouro para fazer pa-
a admm1straçao de alguns Srs. chrectores. gamento a Central. (Ha outros apartes.) 
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0 SR. CUPERTINO DE SIQUEIRA - ,Não 
respondo,repiilo o aparte do nobre Deputado, 
porque estou certo que S. Ex. por si mesmo 
se convencerá do engano que momenta
neamente elabora. 

o SR. AUGUSTO CLEMENTINO dá um aparte. 
O SR, CuPERTINO DE SIQUEIRA-Uma vez 

que o nobre Deput»do é o primeiro a declarar 
que não 11isse semelhante cousa, a repellir de 
s1 essa affirma tiva, me rlispenso de responder 
a uma proposição que S. Ex. repelle. 

o SR. AUGUSTO CLEMENTINo-Eu disse que 
o cambio não tem influído para trazer deficit 
á estrada. 

o SR. CUPERTINO DE SIQUEIRA- Perdão. 
meu collega, é a mesma cousa. E' um outro 
modo de dizer a mesma cousa. 

o SR. AUGUSTO CLEMENTINO dá urn aparte. 
o SR. CUPERTINO DE SIQUEIRA - Penso, 

Sr. Presidente, ter restabelecido a verdade 
dos f ctos. 

Não vim trazer para a dis1mssão o arren
damento da Central e a razão porque sou 
contrario, dil-o-hei em occasião oppurtuna. 

O SR.SERZEDELLo CoRRÊA-Mesmo por que 
não foi collocado no terr erro rlo deficit. 

o SR. AUGUSTO CLEMB]NT!NO - Apoiado; 
estou de accordo com V. Ex. 

o SR. CUPERTINO DE SIQUEIRA - Não é no
vidade sobre o assumpto a divergencia entre 
V. Ex. e o nobre Ministro da Viação. 

Já naquella occasião V. Ex. pensava de 
um modo e o ministro de outro. 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA - Perdão ; não 
tenho nada que ver com o pensamento do 
Sr. Ministro da Viação. Discuti o assumpto 
como base de plano financeiro e deante da' 
declarações expressas, positivas e claras do 
Governo, de quA era impossível contrahir um 
emprestimo sem garantias. 

o SR. CUPERTINO DE SIQUEIRA- Perfeita
mente; era V. Ex. então o relator rla receita 
e nessa occasião V. Ex. sustentou o arren
damento sob um ponto de vist·1, quando era 
ferido sob outro ponto de vista. Este é o 
facto. 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA - o arrenda
mento não foi pedido pelo Sr. Ministro da 
Viação mas pelo Presidente da Republica que 
considerava medida aliás indis pensa vel . 

O SR. CUPERTINo DE SIQUEIRA- O Sr. Pre
side11te da Republica chamou o Sr. Ministro 
da Viação precisamente por causa das suas 
idéas sobre tão importante assumto. 

o SR. AUGUSTO CLEMENTINO-A honorabi
lidade do Presidente da Republica não póclfi 
ser posta em jogo. 

o SR. TIMOTHEO DA COSTA-E' cousa curiosa 
essa defe:;;a do Sr. Presidente da Republica 
quando não está sendo atacado. 

O Sa. CuPERTINo DE SIQUEIRA- Termino 
aqui o restabelemmento da verdade. Si esti
vesse presente o illustre Deputado pela 
Bahia, professor de economia politica, pe
deria permissão a S. Ex. para entrar em 
seara alheia e dizer que em relação ao modo 
por que o nobre Deputado pretende resolver 
a situação estou em perfeito desaccordo com 
S. Ex. S. Ex. quer que seaugmente a pro
ducção e quer arrendar as estradas. 

Muitos outros oradores, com a mesma com
pe;;encia, indicaram outras medidas, e ellas 
se resumem, 8egundo me parece, na falta de 
producção, conrorme o nobre Deputado pela 
Bahia, no excesso rle papel moeda, segundo o 
nobre Deputado pelo Pará, na exploração da 
bols,, na falta de confiinça nas instituições, 
nos deficits orçamentarias. 

Si s~o todas estas causas que concorrem para 
nossa situação, para remedial·as todas seria 
necessaria uma medirla que as abrangesse to
das. Só vejo um meio para remover todas de 
urna só vez e que tomo a liberdade de lRmbrar 
ao honrado úeputctdo pela Bahia, recordando
lhe que assim como para fa_zer a guerra é 
necessario dinheiro, dmheiro e dinheiro; as
sim tambem para levantar o nosso credito, 
re~tabelecer a confiança, solver as nossas 
difficuldades economicas e financeiras o que 
precisamos acima de tudo, primeiro que tudo 
e sobre tudo, é de governo, governo ego
verno. (Muiw bem, muito bem.) 

Vem á Mesa, são lidas, apoiadas e enviadas 
á Commissão de Orçamento as seguintes 

EMENDAS 

Ao proje0to n. 54, de 1897 (Orçamento 
da Fazenda) 

Substitua-se o art ... - Continuam em vi
gor as disposições dos etc ... pelo seguinte: 

Art. O Governo não poderá nomear para 
as vagas que se derem nas differentes repar
tições p11blicas, pessoas estranhas emquanto 
existirem addidos. 

Esses empregados irão sendo aproveitados 
nas vagas que occorrerem, ainda que pas
sando de uns para outros ministerios, re
speitada, porém, a sua categoria.- Consií!e
rando-se rla mesma categoria, ainda que sob 
diversas rlenominações, os cargos que exigem 
habilitações ignaes ou tenham iguaes ven
cimentos.-Serão consideradas nullas as no
meações feitas fóra destas determinações. 

§.-0 provimento elos cargos que por lei 
forem de livre nomeação do Governo, não 
está sujeita a estas prescripções. 
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Art. R' pl'oh\bido imputar :i. quM>quer 
rultri~ do orçamenr.odespeza que ndln.s não 
esteja comprehendidâ., segundo as tabelln.:s 
explic;tti vas' da. p1•oposta. e u.s o.tteuçõcs nella 
feitas pelo Congresso. 
.-Art. Continúa. o PodP.1' Ex·~cuti\·o auto· 
riz:tdo a conce•ler o premio Je 50$ por tone
·hda a.o~ n:wios quo forem C•ln~truidos no. 
Ropubh<:.1.. e cuja :~1·q0t'3.\;l» seja su pet"ior & 
101> toneladas. ;io l•·nrlo pm'O. t!~So lim :i.bl'ir 
os e1·editos t'\Ue íorem HL'Ct·ss:i.rios. 

Art. Au :'llini~tel'io da. Fazenda i'l".l'ÜO 
t!esdc .iii 1\e,·oh·id~ to1los os proprios n:i.cio· 
nacs, nctualtn~n10 :i. eirJ.!' dosoutr.~ rn111i~u. ... 
rios, nos qun.es utLo C'!lV'j~in ln.scaltada .. ~ re1m.r
tiçiies publlQS ou SUl!.tt depeu,lend:i." pa.ro °' 
fins dett>ru1inClJO~ nô nrtiic<~ <lr·~UI lei. 
S~la fa .... ~~ ·IC:I, 14 de :1;;osw du 189;. -

Cotil•u Crni ,..._ 

D••.staq un.~ pari\ CC\ll~litu i1" proJl'ctr. ~m ~"· 
~rado ia <lísposlt;Ji11 qul'> u :i.rt. ui:~u.la L"Ull
tmu:i.r ~m ,·l:ror :t Jel u. H•l R. :i.rt. 12. tio 
1~3 e que diz() ~ulrit(!: 

Art. 1::. 1':' rcvl;.'01':1.lÜI. no <'iter.;iclo :i. :iu· 
tori1.'l.~"1io co11~i:,!n:i.ln. no :irt. !~ d:L lei n. :ttl. 
do 30 de •lc:te111brú 1le lll'.) l, p.1.1·a U.1 uici;aç;io. 
pelo Gov<>rno 1la imJ.lOrt:um:a. •.te 1. 424i:3::::J$;:rJ 
com o Estado do Rio de Jn11e11•c, p:"ll\·•·11i.,11to 
da. ga.1'1•ntio. de juros do 2 •/ .. p:1g"~ i Com· 
paolli~ Emprezaria da continua~·llu ria, E~· 
trada de r·erro D. Pedro II, que nui.is ta~lt:! 
passou ao domínio da ~:i.t.~"i.o. 

Sa.la 1las sessões. l·I de agosto de J:-,97 .
Coelho Cinh"a. 

da :i.lfandega pela de-Delegacia Fisc:!.l-snb
stimindo·sc igu~lrnente a d1.mominaç-;i.o de
inspector pel.."l. de-del<'gndo fuscal. 

Sida. •las sessões. 14 t.le agosto de lSOi .
Lauro JJlullm• . 

O""°'"· "Lni..: A.tlolohn decl11rn q1w 
Yem <ll'foti•!llt" o projN:to de 01·..,::1.mentó 1h1 
que ú 1•ol:~tor. não ~~ occup11u10 por em
qum1to o.lo~ 11,M1mptos qU•• iut.A:•reurronwrnente 
1or:~111 ~r:17.iJ0>< a 11ebnt.e e que u:i.o se ro·la· 
cion:i.m com· :i. materi:i. sujeit:r. ao estudo o 
o bsl'r\"l'lç:io tl:I. 1 ::1 uUl.l':I.. 

Comt\~al'".i ~.\lient:1.ndo a clev:i.\·iio que "~ 
il\u~trr~ ora•IOrt,"1. qul.' o pn'l.-c•hm•m. d~·rnm 
li d1scu~:iu, tr.1.t..'l.111!0 co111 11t1rnmn. pipn.cl.l:i.•I•• 
e ~ru•liçíi1) ()li cli\"t~~~ ~umptllll qu11 Si! 
pn!ndmn :w ol'l;llm+mrn. oru. cm 1lob.-it11, 

~luit•) embo:-:t su pn~tcn1!11.. t!l11nn ji clls~. 
IAtnl\t' ~m ((lll!'ild~ro('ão 1\ 1):u•ll} Jlura11um~' 
thooric:1. ·l•·fi{'11\"<1h·i1h prorlcic11tt!m••111.t; l"ih" 
r,.füri•IC)! 0111•'•)1'(\~ • .,rn occ:l~i:io OJIJ10rtum\, 
Jm·o •k•ii.le J:'L 11.fllr111:1r •1110 e•l:l om pleno 
aC1Xirt!1• com 11.'i i1leas emittid-L' Jido U<)bt'l• "''" 
p~~cntanto p.'\l':\.C11sc. 1> ~r. ser;r.e-lello corr~. 
q tt:i.nto :10~ m:t[es ioro J uzido~ pt•la~ oxco~~1 ~·:ui 
crai~>< ti\! pa pr.l-moo1la (' om J e;o.ccon.lo, 
port:1.nto. ('(,Jlll os seus ili u~:res C'lllega..'>, Sl'S, 
Se.1.b!'n e Felisbt!llo FN>ire. 

Vae comec;ar a justifica~1lo •1estu or1,11.meoto 
rospo1; lendo iis obscn·:u;üc,; foi tas pelo 8L'U 
illustro collE.'ga de Co:nmis>'ão, o St•. Urbano 
Santo~. 

Já teve occ:isiit0 de expor os motivos por 
<JUO foz ;~ fMUcç;'i() da. Yerb:L deSt\uada ;~o pa
gnmento rle juros e nmOl'liz,"\Çii.o dos empres-

• t11nos n:u~ionnes rle 1$6.q. 1879 e ISS!l. um dos 
Deduz..'l.-se da v~rba c!_o n. X-Alfandegas- pontos impugno.dos pelo iJonrn.tlo D~puUl.do :i. 

nos te1·mos d:i. let n. 3;,8: art .. :!··: a impor- quem re~ponde. 
tancta de or•knados dos mspcctores (compu. Asseorura. que 0 Govei•no niio ~acha.rã em 
furl?s ~em do~s t~~r\'º.s cios v~nc:1~e~tos). yor 1 clilllctiWades com a verua Jll'oposta; com ella 
lhe~ ,er, nos _r.ernu2s da lei c~~t .. L. de~ Hl·l j tica.riL !iti.b:lita.olo •t pa.;;a.r 0~ juros e amnrti
apenas as g1•at1tic:1çocs tle exerc1c10. l 18:000$. zacão inte;:;ral •\•JS cmpi·estimos 1le l!fü8 e 

~ªr/~esma. rubr1ca.-Alfa.nrlega de
9 
~:.Paulo, 1 18;9 e juros do ompl'e,tírno de lfl8ll. 

30. J, Ss. nos .. trrmos ~o,decreto n. -.;>16, que 1 A outra <:\!Usura. do nobi·e oeputaJu foi não 
roformou es,a repo.rt1çao. ter o orado1· consignado verba parn. os juros e 

Sala d:1.s sessi.ies, 14 de agosto do 180i .- ornortizaçiío <lo cmprestimo contrallitlo pela 
Coelho Cintra. Estr:vli:. de Ferro Ot~te ele Mim~~. hoje :i cargo 

Da. verba do § XI - Delegacia.s Fiscaes
deduza-se a irnportancia de !:17:200$. cornpu
ta.ndo·se ape11as a verba necessaria ás "rati· 
:fica.ções d.os delego.dos, 11os termos d'tt. lei 
n. 358, art. 2°. 

Safa das sessões, 14 de agosto de 1897 .
Coelho Un'ra. 

do Tllesouro Nacio1w.l. em virtude do cO!l· 
tracto celehr:i.Jo com os Sl's. Rotscl.iild. 

Este assumpto foi submettido i1 eonsidera.· 
ção da Cocnmiss5.o e uo honrado Sr. Ministro 
<la Fa;r.enda. po1·Que a verba coosw.ute da fa. 
bella. coosignava. o pagamento em papel, 
quando el1e e fdito em ouro. E e:sto. YerlJa fi.. 
gura no orçamento <la Viação com. a quautia 
de :!.:568$X24. 

,\ UT"eci<m 'o a.inda os argurno:itos d() íllustl'e 
Ao n. 10-Na conrormHa.ile das alterações l Depttta<lo rio tocante is .-lllllnl11·gas de P<11·a· 

:propo~tas pela. Cornmissão de Orcarnentv, n:~"tui., Cor.·umbú. e S. Paulo, o oro.dor re· 
subStitua..se: em S. ·Paulo , a denominação futa-os, mostmndo quão infundado~ silo eiles 
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o bam ns.~irn o outro vonto Jo discurso ile 
S. Ex. . cm que attri!ou~ :i. bn.ixa du caroliio 
i\s 11os~(l.5 prodil!ulidades. 

Dernonstrn. 1.1uc nfio foram sómnnte t.'l.os 
prorlii:i.!id11de>~ que c1•cat·n.m ns i;ra11dc,; dítfl
•~llhlo.cl es em que n paiz se Yc. e como curiosl· 
.!ade li! a rc.•peito algum: al:m.rismos que em 
~ua nudez. 1·evclam as cnu"'~ da. crise actu:i.l. 

A•h•crticlu de que a. ora. ia 11do.•nta•l11., o 
tir:i•Jo~ p~r. quo su [he m:\11tcnha :~ p;ilavr:r. 
na prolCitn:l ;ie.•s:io. arhn de co11tinu1u• :i. re
~pond.JI" n.o~ diV<'fliO.~ Or:l•IOl'cs que -liscutinr.m 
a. 111:1.tct·i:i. ern •leb:it.c. 

O Mr. Pr4'>dclcntt'! - PrcTlno n 
Y. ~:x . que :1 hora O"t:°l tcrmlnnd:i.. 

1i l'at. Lnz .\1.l01.f'110-Poo;o a \'. E:t. que 
:n" ronservc• n 11:\ht.\"J'll J'llr:i. cnnUnu:ir nas 
111i11h:Li cuni1iJt•r:,o;õe< no pri:rl<•iro .lia. de 
M~•~:lo. 

O ~·~· Prnc.<;tJ>i>.'\TI'! - O nobra O..•pU!lldO 
.:,er.\. :i,r.tc111lido. 

Fica u. ili.;ctt~ l\din..?11. ptla hora.. 
P;l.SSl!.·Sc :i. hora ile.•timiJ:i. :10 exper!l<mtc. 

O Sr. l " !11. .. (.l''•tiu•io prooodo à lei· 
ttm~ ll•l seguinte 

Ollicios: 
Dn Sr. Deputatf,1 Lco\"i!!illlo Filgudrn.q, du 

lt<lje. communk:mdo que. '{Wr ter íallcci1lo 
pc.<>.<o:L de s11:l lhmili!L. deixa. ole comp:ir<!.:cr 
:is ses..;o.""IC!>.-ln!eirad:t. De;;:uwjc-se. 

Do SI" . Deput:L lo Cincinatc Ce:;ar da Silva 
Hro~a . de 10 J<• cor rente. communica.ndo qnc. 
pt•t· molcsti:' cm pesso:i. de rn:l !ll.mili:t. n:io 
tem pJdi• lo compare<.'el' ás sessõcs.-lnleimda. 

r>o Sr. l " Sccrct1nio cio ;:;en:\llo. 110 hoje. 
r"mctll~n·lo a usta. Gamara. o projccto du Se· 
na•lo, regulando os c~os em que o Pret,ito 
8uspendcrá a.s leis e resoluções do Coosel ho 
::'lfuoicip:.t! do Distr icto Fet.Jel'al. opponrlo·llws 
-ceio. - . .\.' Cnmmhsã.o de Constituição. Legis· 
la.ção e J ustiç:i. . 

Do Mini>:torio rla .Justiça e 1\'Pgocios Intc· 
riore~ . tle l1oje, enviu.ndo a seguinte 

vemo i·emovar p:i.ra log:i.r oonvenien te os 
corrP.ccioua.es alli existcnws, fvmm estes tm
zido~ p:m1 a en.~n 1le Detenção, visto não 
dispor de outros estabelecimentos onde pu
dessem c11mp1•ir o resto das ponas que llles 
h<w it1m sido impostas. 

l.1.11to. depois, attenta. a fulta. de.espaco no 
edi!lcio cita•lo, foram os :1llu·iidos delinquen
tes pt\r~ :i. Ca....a do Correcçio, donile ultim:i.
mentl'! ti~emrn de volt.ar par:\ a lleteuçio. 
pot· con\'011iencii\ tio tão importante se1•v i~-o. 

Acooteco. porúm, que. confvl'lllc as con2-
1111111icaçõe:; reccbiclas no Mini:;tcrio tl:i. Just~ 
e ~e.:0<~illll lnU!rio~ e constantl!ll d0!3 ofllcios 
do Cb<lfe o!e policill 110 l)iStl'ÍCtO 1''edert1.l. de 
16 do julho. 7 11 11 cio corrente mcz de agosto, 
j 11 nto-; em cópii. todOll os OOl'l'\.'CCiODBe:I do 
•1ncu1 ><e t.r!\ta. :mtei Jo cumpridAS ll!l SCll· 
t<'nç.''-'' conil.imnatcriu. forant postos cm U
b4•r;lnde em ,·irtudo d•• luill<tu-<otpiu c:once
diolo ptoln C<orte d.l• A ppelfa.çiío. 

Supprimlcl"l. C\llllO loi, a. Colonla Corrcccio
nal 1los ll <.1US Rios. tleiXl•ll Jc :;or ap11Ucavel :\ 
pi~n1L c~t·4t11 ida no .:ut. 3• tio 1 lecl"l'to legi1W,... 
ti\'o n. 1.n. •lo li do julho de UW3, paro a 
c:orr4~ii.o 1ielo lrab.'l.lho •• r~ vadios, v~
butl'IOll 11 ~i.pOOil'llS. 

A• ,. i~t.'\ 1 lo cxpo~to, :i. nCC<!<'liid:t.do (to um:i. 
medida. Jcgislati\11. neste p."lrticul•lr im~ 
in•lccl111n.vclmenlo; convtn•lo ser •lcsile j:i. 
sulisr.ítui•l<i 11. p1~ n:1. do dt.-cret.o de 1803, de 
ffi(lj\O que o !'odcr Juclicia.rio não tenho mo· 
ti\·o p;L1't1. pr;•lcrlr scntenç.'LS inexequi\'eis 
na.~ ci1'C1tmst.ancias. 

E llS$illl, teoho :i. honr:L 1lc submettcr o • 
assumptl> ao Congres.."O ;-..·aciomll, que resol
Ye 1-:l como melhor par«.-cr. •le accor<lo com o 
sy:>tcm:i. penitE'nclario :i.doptado entre nós, 
~lici1nnolo tambem vossa íllusira1fa attoo~·lo 
par:l. o IJ Ull :i. es.~ respeito vem tn<}ncíooo.do 
no Rela to rio do l\linistcrio da Ju,,;tiça e ~e· 
:,:oeios Interiores. 

~apitai Foder:LI, 13 de agosto do 1~97. -
Pr1akn1c J. de ,1Jorat?s Barro.t. P1·esitfontedu. 
Repnbllc:i.- A • Commissão de Constitui\•iio, 
Lo~islai;üo e Justiç<\. 

Do Zl!iuister io da. Guerra, de boje, enviando 
a seguinte 

MEXS.1.GE~I 

:IIENSACiEM Srs. 'Membl'os do Cong1'(1SSO N:tcion:i.L-
A necessi<la.dc de restabelecer a ordem e 

Srs. Membl'os do Congresso i.\':i.cional - tranquillidade publica no interior olo Estado 
Dascando·se n<L dete1•mina.r;ii.o do § 5··, do do. Bahia., onde, como sabeis. numeroso bando 
a.rt. 2" d:i lei n. 420, ele 10 de dezemb1·0 de de füna. ticos coinmetti;.i. depredaçües e cou-
1806. o Poiler Execntivo, por decreto n. 2.432. t1"3Stll.Va a accãoda,,; a.ntori<lades. detarmiaou 
de 12 de .ia.neiro ulr.iino. clecla. l'OU extincta. a 

1 
o ,.,Govoruo :i. o.br~r pelo decre0 n . . 2.474! de 

Colonia. Conecciona.l 1!os Dous Rios, e. como i., de runrço u[t1mo, um credito ext:ra.ordmo.
.segundo a mesma \t isposíção, devia. o Go· rio da. qua.utia de 2.000:000$, desW1a.d.o a. oc· 
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correr ás despezas extraordinarias com as 
operações militares contra aquelles fanati
cos. 

Tendo·se verificado ser insufficiente o refe· 
rido credito, torn0u-se in·iispen~avel abrir 
um outro de igual importancia e com a 
mesma applicação, o que fiz pelo decreto 
n. 2.578 desta data. 

Ambos esses actos constam das inclusas có
pias, e, em conformidade do disposto na ul
tima parte do§ 4° do art. 4° da lei n 589, de 
9 ae setembro de 18."0. venho submettel-os á 
approvação do Congresso Nacional. 

Capital Federal, 13 de agosto de 1891.
Prudente J. de . Moraes Barros, Presidente da 
Republica.-,-A' Commissão de Orçamento. 

Da CommiEsão da Associação Protectora das 
Viuvas e Orphãos dos .Bravos de Canudos,de 
hoje, convidando a esta Camara para assistir 
á reunião que se realizará amanhã, 15 do 
corrente, na qual se assentarão as bases da 
dita associação.-Inteirada. 

Vae a imprimir o seguinte 

PROJECTO 

N. 73-1897 

Autoriza o Go·vemo a abrir ao jjfinisterio da 
Marinha o credito de 200:000$. supplemen 
tar á verba-H ospitaes-n. t 6, do art. 4° da 
lei n. 429, de 10 de dezembro de 1896 

Em mensagem de 10 do proximo pa~sado, 
solicitou o Sr. Presidente da Republica o 
credito de 2il0:000$ paraoccorrer ás dPspezas 
com a reinstallação do Hntigo Hospital da 
Marinha e ao custeio do mesmo no correr do 
actual exercicio. 

Pelo decreto n. 330, de 14 de novembro 
de 1895, foi antorizarlo o credito extraordi
nario dG 257: 152~5 18 destinarlo á reconstruc
ção do ret'ericlo hóspital. que soffrera serio~ 
estragos durante a revolfa rle 6 de setembro 
de 1893 e acquisição de medicamentos, rou
pas e demais objectos neces,arios. 

Acontece, porém, que este Cl'edito, apeza1· 
de ser aberto em 18 de abril só foi reg-istrado 
pelo Tribunal de Contas em fins de dezembro 
de 1896, pelo que, nos termos da lei n.2.348, 
de 25 de agosto rle 1873, ~ó vigorou dura .. te 
alguns dias do exercício de 1895 e todo de 
1896. 

Devido a esta circumstancia, foi :'.pena.s, 
utiliza.da a somma de 74:200$ com a recon
strucção elo hospital, restam.lo, port .. nto, o 
saldo de 182:952$518 p<tra ser applicado aos 
aperfei~'oamentos, roupas, laboratorios, mo
bilias, etc., de accordo com a respectiva au
torizaçiio legislativa. 

Ora, acontecendo que, nos termos do § 1° 
do art . !8 da lei citada n. 2.348, de 1873, a 
despeza autorizada em lei especial e que não 
se elfüctuar no propr10 exercicio ou no im
med1ato, não poderá. ser paga sem nova au
torização. dada em lei do orç<tmeuto; e consi
derando que a de que se trata acha-se per
feitamente comprehendida nesta restricção e 
é de notoria urgencia, pela sua propria na
tureza, a Commissão de Orçamento é de pa
recer que seja concedido o credito solicitado, 
como supplementar, comprehensivo não só 
das despezas acima referidas, como das do 
cu~teio, no exer.·icio vigente, accrescendo a 
circumstancia de que o hospital já foi rein
stallado em 29 de janeiro proximo passado e 
fornecido do que fora possi vel para poder 
fnncciunar á custa da verba-Hospitaes-, que 
est•i quasi esgotada e ]9recisa ser restabele
cirla, afim de que não sofl'ram os serviços que 
por t· lla correm. 

Assim, apresenta o seguinte 

PROJECTO DE LEI 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. 0 E' o Governo autorizado a abrir 

ao Ministerio da Marinha o credito rle 
200:000$ supplementar á verba-Hosp1taes
n. !6 do aI't. 4° da lei n. 4~9. rle IU de de
zembro de 1896. fazendo para isso as neces
sa1•ias operações de credito. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões, 14 de agosto de 1897. 
-Francisco V fjiga, presidente.-.Mayrink, re
lator .-Paula Guimarães. -Miguel Pernam
buco. -Urbano Santos. -Belisario de Souza.
Paulino de Souza Junior. 

O Sr. Presidente- Não havendo 
nada mais a tratar, designo para seguuda
feira, 16 do corrente, a seguinte ordem do 
dia: 

Votação do projecto n. 12, de 1897 (proje
cto n. 184 A, de 1896, substitutivo do de 
n. 184, de 1896), reorganizando os corpos de 
engenheiros e do estado-maior do exercito 
(3° discus,;ão); 

Continuação da 2• discussão do projecto 
n. 54, de 1897, fixanrl.o as despezas do Minis
terio da Fazenda para o exercício de 1898; 

3° aiscussão do projecto n. 32 B, de 1897, 
redacção para 3" discussão do prc~ecto n. 32, 
do corrente anno, que fixa as fürças de terra 
par-a o exercício de 1898; 

2• discussão do projecto n. 49, de 1897, 
autorizando o Governo a abrir ao Ministerio 
da Justiça e Negocios Interiores o credito de 
202:882$119, supplementar a varias verbas 
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do art. 2° da lei n. 429, de 10 de dezembro · 
de 1896; 

2• discussão de projecto n. 50, de 1897, an
torizando o Governo a abrir ao Ministerio da 
Justka e Negocios Interiores o cre Hto de 
90:000$. supplementar á verba- Diligencias 
policiaes - n. 14, do art. 2" da lei n. 429, 
de 10 de dezembro de 1896; . 

2ª discussão do pr ojecto n. 56, de l 897, 
autorizando o Gover-no a abri r ao Ministerio 
da Just11;a e Ne>!ocios Interiores o crPdito es
pecial de 105:600$ para pagamento dos orde
na'1os, no exercício corrente, aos magistra
dos que, havendo sirlo aposentad.ils por de
creto n. 2.056, de 25 de julho de 189:5, obti
veram sentença mandando annullar o mesmo 
decreto; 

2ª discussão do projecto n. 47, de 1897, 
providenciando sobre o preenchimento dos 
claros existentes na força naval; 

Continuação da 3• discu~são do projecto 
n. 176, de 1896, r,formando o Codigo Penal; 

2" discussão do projecto n. 142, de 1896, 
autorizando o Governo a reorganizar diver
sos estabelecimentos militares de ensino, com 
voto em separado do Sr. Thomaz Cav1tlcanti; 

2ª discussão do projecto n. 75, de 1893, dis· 
ponrlo sobre conscripção militar; 

l• discussão do projecto n. 63. de 1897, per
mittindo que os alumnos da E,cola Polyte
chnica que se matricularem de aceordo com 
as exigencins preparatorias do regulamento 
de 1874 concluam os respectivos cursos pelo 
dito regulamento; 

l • discussào do projecto n. 'f!.7 A, de 1897. 
declarando isentas de contribuir com um dia 
de soldo, mensalmente, para o Asylo de In
validos, as praças do batalhão de infantaria 
de marinha, do corpo de officiaes marinhei
ros e do de marmhe1ros n .. cionaPs; 

l ª discussão do projecto n 19 A, ile 1897, 
dispondo sobre a contagem da prisão preven
tiva que o official ou praça de pret do exer
cito tiver soífrido antes de !ler condemnado, 
no cumprimento da pena; · 

' Discussão unica do projt>cto n. 167, de 
1897, autorizan•io o Poder Executivo a con
ceder um anuo de licença, com ordenado, a 
José Joaq 11im de Negre iros Sayão Lobato, 
chefe de secção da Secretaria da Industria.. 
Viação e Obra.s Publicas, para tratar de sua 
saude onde lhe con vier; 

Discus;:ão unica rio projecto n. 55, de 1897, 
autorizando o Governo a conceder um anuo 
de licença, sem vencimentos, ao teleg-ra
phista de 2' classe da l{epartição Geral dos 
Telegraphos Sylesio de Oliveira. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 15 mi
nutos. 

72" SESSÃ.o EM 16 DE AGOSTO DE 1897 

Presidencia dos Srs. Arthui· Rios ( presi
dente), Fonseca Portella (2° ·vice-presidente) 
e Arthur Rios (presidente ). 

Ao meio-dia procede-se á chamada, á qual 
respondem os Srs. Arthm· Ri• •s, Julio de 
~1ello, Carlos de Novaes, Alvares Ru liião , 
S1lv~ Mariz, Carlos Marcellino, Albuquerque 
SereJO, Serzerlello Corrêa, Theotouiü tle 
Rritto, Luiz f'omingues, Guedelha t\1.m
rão, Eduardo de Berrêdo, Henrique Vn.1-
ladares. Fra;1cisco Sá. Marinho de Andrade, 
\ u g-usto SevPrO, Ta vares ne Lyra, Fra11chco 

Gurgel, Trindade, Ermirio Coutinho, Afionso 
Costa, Rocha Cavalcanti, Geminiano Brazil, 
Felisbello Freire, Seabra, Francisco Sodre, 
José Mul'tinho, Heredia de Sá, Oscar Godoy, 
Timotheo da Costa, Raul B , rroso, Fel i ppe 
Card so, Beli-ario de S;,uza, Nilo Peçanha, 
Leonel Loreti, Julio Santos, Almeida Gomes, 
Mendes P 1 mente), João Luiz, Carvalho Mou
rão, lldetbnso Alvim, Luiz Detsi, Jacob da 
Paixão, AHredo Pmto, Alvaro Botelho, Anto· 
nio Z11ocharias,Lamounier Godofreclo, Rodolpho 
Aureu , TheoLOnio 1e Magalhàes, Nogueira 
Junior, Manoel P'ulgencio, Lind· ·lpho Caetano, 
Eduardo Pimentel, Rodolµho Paixão, Galeão 
Carvalhal, Luiz Flaquer, Casemiro da Rocha, 
Domiugues de Ca,tro, Adol pho Gordo. Fer
nando Prestes, Cesario de Freitas,Eduardo da 
Fonseca, Alfredo E1!1s, Paulino Carlos,Ovidio 
Abrantes, Alves de Castro, Luiz Adulpllo, 
Xavier do Valle, Alencar Guima1 ães, Bra
zilio da Luz, Paula Ramos, Francisco Tolen
tino, Marçal Escobar , Apparicio Mariense, 
F ranci:;co Alencastro, n. ureliano Barbosa ,Pinto 
da Rocha, Vespasiano de Albuquerque, Py 
Crespo, Campos Cartier e Cassiano do Nasci
mento. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e posta em discussão a acta. 

O Sr. Jt...ft"ouso Cos~a- Sr. Pré
sidente. é praxe fazerE>m os Deputados rerla· 
mações sobre publicações feitas no Diario do 
Congresso relativamente a assumpto trata<lo 
em sessões anteriores, na hora em que é 
sujeita á discus$ão a acta de nossos traballlos. 

ue accordo com este precedente, Sr. Presi · 
dente, venho fazer uma rectificação. 

Quando n·~ ~essão passada eu acc1Jsava a 
illustrada Commissào de Orçamento de abrir 
mão de graw'es e importantes prerngati vas 
que a Constituição Fetleral outorgou e com
rnetteu ao Congresso, eu dizia que era precizo 
levantar um paradeiro a essa uova invenção 
de um orçamento occasional ao lado· do orça
mento real que nós votámos. 
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Referi-me então,Sr. Presidente, á hrga fa. 
culdade que é concedida ao Poder Executivo 
de abrir cre1Htos sob uma quantirlade enorme 
de rubricas, e para provar a minha asserção, 
eu notava que no orçamento que discutimos o 
Governo é autorizado a rlespeoder os dinhei· 
ros publicas sob 31 rubricas, ao passo que 
nesta mesma lei garante-se ao Poder Ex· 
ecutivo a faculdade de gastar sob 36 titulas. 

O Diario do Congresso porém, Sr. Presi· 
dente, não publicou correctamente as minhas 
palavras neste ponto. 

Tratando se de numero, Sr. Presidente, 
julguei-me na obrigação de fazer esta recti
ficação, sem de nenhum modo querer accusar 
o corpo tachygraphico, assim como de redac
ção de debates, contentando-me unicamente 
em ver esta minha rectificação publicadl!. no 
Diario do Congresso. 

Em seguida é approvada a acta da sessão 
antecedente. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente- Não havendo 
numero legal para se proceder á votação das 
materias encerradas, passa-se á materia em 
discussão. 

E' annunciada a continuaçãoda2ª discussão 
elo projecto n. 54, de 1897, fixando as despe
zas do Ministerio da Fazenda para o exer· 
cicio de 1898. 

O Sr. Presidente-Continúacom a 
palavra o Sr. Luiz Adolpho. 

O Sr. Luiz Adolpho-Sr. Presi· 
dente, na sessão anterior eu dizia que os 
paizes, como o nosso, que apresentam um 
deficit orçamentaria consideravel, que teem 
um excesso do despeza sobre a receita., não 
porlem nem effectuar o resgate do papel
moeda, nem tão pouco amortizar a sua di
vida, quer externa, quer interna. E mostrei 
então, Sr. Presidente, que as diversas ten
tativas de resgate effectuadas no antigo re
gímen não tinham produzído resultado 
algum ; mostrando tambem que, si de um 
lado se effectuou o resgate rle uma pe
quena somma, por outro, emittiu-se sempre 
somma superior, dando este systema em re· 
sultado elevar-se sempre gradualmente o 
papel-moeda até 1889. 

E' verdade que na monarchia nunca as 
emissões chegaram a algarismo tão elevado 
como no regímen republicano. 

Ní esturlarmos o que foi o resgate do 
p~.pcl-moer1n, e n, amurtizacito rla 1livida pu
lilica na momwchia, veremos que, apezar de 
Jigur;.Lr clant e cxpress<tmente nos contractos 
a clausula da amortização, esta nunca foi 

realmente eífectuada, porquanto, si ella era 
cumprida durante cinco ou seis annos, no fim 
deste prazo era quasi sempre contrahido um 
novo emprestimo, não só para saldar os juros, 
como tambem para eífectuar as amortizações 
atrazadas. 

Mas, Sr. Presidente, apezar de tudo isto, 
parece-me, nós não podemos atirar pedras 
sobre os estariistas da monarchia; é uma ma· 
nifesta injustiça attribuirmCls todos cs nossos 
desastres á herança que delles recebemos. 

O SR. AFFONso CosTA.-Não ha nenhuma 
injustiça. 

o SR. LUIZ ADOLPHO-E é, Sr. Presidente, 
porque a situação do Brazil no dia 15 de no· 
vembro de 1889, quando foi proclamada a 
Republica, era uma situação prospera. 

o SR. AFFONSO COSTA-Era fictícia. 
o SR. LUIZ ADOLPHO-Perdoe; não era uma 

situação fictícia, não era uma situação acci· 
dental ; ella provinha de medidas financei· 
ras tomadas p1·ecedentemente, tal como a 
reducçãoda divida publica fle 6 para 5°/o, 
que foi uma operação capaz de acreditar 
qualquer financeiro de qualquer dos muitos 
paizes adeantados. 

Mas não era só isto, não foi só a reducção 
da divida interna. O emprestimo externo 
de 1889 determinou o abatimento dos juros 
de titulas que haviam sido emittidos com 
juros mais elevados. 

O imperio, força é confessar, senhores, rea·· 
lizou tambem certas reformas importantes, 
figurando entre ellas a abolição rla escra· 
vidão e teve contra si a guerra que sustentou 
durante cinco annos, conservando o que é 
hoje nossa herança, a integridade deste paiz, 
mantendo o BI azil honrado e respeitado no 
exterior. 

O SR. NILO PEÇANHA-Pagando indemniza
ções fabulosas á Inglaterra. 

o SR. LUIZ ADOLPHO - Sim, senhores, de
vemos á monarchia serviços que não podem 
ser esquecidos. Permitti que um republicano, 
que nunca se filiou aos partidos monarchicos, 
que delles se conserv :u sempre intransigen· 
temente separado, venha dizer estas ver
dades. 

Nós, republicanos, devemos assumir toda a 
responsabilidade da temerosa crise que atra· 
ve.ssa a Republica, firmes e resolutos ; as re
criminações neste momento não teem cabi· 
mento. 

Mas, Sr. Presidente, si a tentativa de amor· 
tização no tempo do imperio não pôde pro· 
duzir, na escala correspondente, a reducção 
da nossa divida externa de 30 milhões ester· 
linos om 1889, é força confessar que esta é a 
situação em todos os paizes que não teem 
saldos orçamentarias. 
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Assim succedeu na Inglaterra e nos Esta-
dos-Unidos. · _ . , 

Só quando os Estar1os-Unidos cluigar_am a 
uma granr1e prosperidade, conseguindo apre
sentar saldos cons1deraveis, fvi que aqµelle 
:paiz pomle amortizar a sua divida exte~,na e 
interna. · 

O SR. Nrn:i PEçANHA-V. E~. chegue a 
uma conclusão : vamos restaurar a mo
narchia. 

O SR. LUIZ ADOLPHo-Responderei ao nobre 
Deputado. _ 

Entendo, Sr. Presidente,_ que nós não po
deroos resgatar o no~so papel-moeda ·em
quanto não tivermos saldos orçamentarias ... 

O SR. GALEÃO CARl'ALHAL-Apoiado. 
O SR. Luiz AnorJPHO- ... assim como en

tendo que todas as medidas tendentes ao res
gate do papel-moeda serão infructiferas. desde 
que não- consigamos melhorar a situação 
financeira. , 

E isto é o que succede em todos os paizes . 
Na propria America do Norte, só depois de 
guerra de secesoão, depois de reduzir-se con
sideravelmente a sua despeza, é que alli se 
procedeu á conversão dos títulos onerosos 
que eram de 5 a 6 º/o a 3 l / 2 °/0 • 

o SR. CASSIANO DO NASCIMENTO dá um 
aparte. 

o SR. LUIZ ADOLPHO-Dizia eu, Sr. Presi
dente, que a situação de 1888 a 1889 não_ era 
ficticia, era prospera, resultante de medidas 
sábias e de condições satisfatorias daqueHa 
época. 

O SR. AFFONSO CosT A - V. Ex. assim está 
defendendo a politicado imperio. 

O SR. Lurz ADOLPHO - Quero mostrar que 
a Republica recebeu uma situação prospera e 
que é nüsso dever restaurar estas _ condiçê\es. 
Em 1888 o nosso meio circulante achava-se 
francamente tendendo ao par, a situação era 
clara. 

Desde o principio daquelle anuo, a ascensão 
do cambio era rapida, e eu,Sr. Presid·mte que 
sempre fui inimigo do papel inconversível, 
da moeda fiduciaria de curso forçado, e que 
espreitava uma occasião para propor medidas 
que me pareciam convenientes, publiquei 
naquella occasião no Jornal do Commercio 
um trabalho sob o titulo « Reforma do sys
tema monetario». Dizia eu. (Lê.) 

Isto é de 1888. Vê V. Ex. que estou cohe
rente com as minhas icléas. Em 1889, as con
dições ainda melhoraram. Tal era a àffiuencia 
de metal no mercado que eu, preoccupado 
com fixar o regímen metallico aconselhava ao 
Governo diversas medidas tendentes a fixar 
no paiz esta circulacão. 

A cunhagem do ouro recebido nas Alfan
degas e a suppressão do imposto sobre amoe

camara V . I V 

dagem foram as merlidas que aconsel liei,ten
dentes a fixar no paiz a moed11, metallica, rne
did»s - cle algumas das quaes o Governo utili
zou-se; porqne a experirncia téin demon
strado que, _desde que haj;1 uma pequena os
cilação no papel-moeda abaixo do par, a 
moeda tende a . escoar-se. (Apartes.) Ora, 
Sr. Presidente, esb era a situação do mer
cado monetario em 1889, a praça regorgi
tQ,va. ele meio _circulante, o ouro era cotado 
ahaixo do par e o papel tinha agio sobre elle, 
quando começaram a vigorar os bancos de 
emissão. 

A Camara sabe perfeitamente .qué estes 
bancos já vinham regulamentar1os do tempo 
da monarchia"' Foi o Sr. João Alfredo quem 
firmou o· p1·imeiro decreto a respeito e o 
Sr. Ouro Preto modificou-o, na · parte refe
rente aos bancos de emissão sobre moeda 
metallica. Si a lei tosse executada como de
vera., não havia prejuizo nenhuma. porque a 
emissão sobre a.police obedecia quasi que a.os 
mesmos principias estabelecidos ·nos Estados 
Unidos para cii'culação semelhante. V. Ex. 
sn be que nos · Estad.os Unidos _a lei que re
gulou os bancos de emissão estabelecia_ con
dições que nós quasi que copiamos para os 
bancos de emissão sobrf base de apolice. E' 
assim .que a importancia da emissão era alli 
de 90 º/~dos titulas depositanos; entretanto 
que aqui a emissão era equivalente a este de
posito, mas o.;; bancos eram obrigàdos a 
preencher os depositas caso os títulos des
cessem abaixo do par. Não havia, pois, in
conveniente em fazer-se a emissão . sobre 
a polices com.o se fez, e devo dizer a V. Ex. 
que não foi esta a causa que determinou 
o desastre financeiro de 90 a 93 ; o erro foi 
permittir a emissão sobre o_ triplo do ouro, 
com a dausula de que a moeda só podia ser 
trocada á vista, si o cambio se mantivesse a 
27, durante um anno, nos t ermos do decreto 
n. 848. 

Este foi o defeito da lei ; os bancos com
prehenderam que lhes era licito metter em 
circulação notas que não eram obrigados a tro
car, e eram os principaes interessados de que o 
cambio nunca chegasse a 27.Era portanto, um 
systema novo , o papel-moeda com todos os 
seus defeitos e com curoo forçado, pois a 
tanto equivalia a ' clausula de se manter o 
cambio por um anno a _27. Dahi todo o mal, 
porque o ouro que servia de base á emissão 
não tardou a ser utiliza·lo pelo Governo para 
emprestar a outros bancos que iam em1ttir 
sobre este capital ; de maneira que a emis
são de alguns bancos se fez a descoberto, e o 
Governo não t ardou em lançar mão dos las
tros, de sorte que em pouco t empo ficou a 
circulação onerada com mais de tresentos 
mil contos de p:1pel inconvei•sivel, sendo o 
ouro gasto e ficando no Thesouro apenas pe-

31 
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queno numero de apolices em· deposito. A zedello, si o nobre Deputado por Sergipe não 
emissão de notas, que em 1889 attingiu tivesse com a sua palavra emprestado autori
apenas a 178.000:000$, elevou-se em cerca de dade a uma theoria,que reputo perigosa para 
tres annos a cerca de 700 mil. Em 1888 a o paiz, e si o Sr.Seabra não fosse lente de eco
massa de papel circulltnteera de 178.900:000.s, nomia politica e não pudesse dár entre os 
sendo em notas de pequeno valor 22.000:000$ seus discípulos curso a theorias que reputo 
e em notas de 5$ até 500$-156.000:000$000. funestas ao credito publico. 

Obtive esses dados de um trabalho que o SR. SEABRA-Vou agora receber uma 
deve existir no Thesouro, é verdade que não lição 
subscripto pelo humilde orador. 

Devo declarar que o charlatanismo e a igno- O SR· LUIZ ADoLPno - V. Ex. ha de per-
rancia muitas vezes se enfeitaram com tra- mittir que eu expenda o que tenho lido, pro-
balhos meus. dueto de convicção. 

Vou ler uma pàrte deste trabalho para Disse o nobre Deputado que as emissões 
mostrar qual era a base que eu propunha de papel-moeda não influem sobre a taxa 
ao Governo de então para entrarmos em franca cambial· 
circulação metallica. Ora, a historia do papel-moeda prova o 

Comprehende a Camara que, desde que a contrario. 
nota estava acima do par, era muito facil a Desde que John Law emittiu em 1719 os 
nossa circulação ficar estabelecida sobre base celebres títulos da Companhia do Mississipi, 
metallica. Não havia difficuldade nenhuma, desde aquella época até hoje o papel-moeda 
ao contrario do que actualmente se dá. tem produzido os mesmos. resultados que a 

Dizia eu nesse t rabalho. (Lê.) celebre jogatina da Bolsa aqui determinou. 
· Eu apresentara ao Governo dous alvitres, Quem ler a historia franceza daquelle pe-

ou de retirar as notas de 5$, emittindo moe- riodo e a comparar com os factos aqui oc
das de ouro em substituição, ou de deixar as corridos verá que as mesmas causas produ
de 5$, e outras, mediante uma base metallica ·ziram entre nós os mesmos males. 
no Thesouro, mais avultada neste caso. Esse O SR. SEABRA-Note V. Ex. que se refere 
projecto me parecia bastante exequível, por-1 aos excessos. 
que não havia necessidade de se atirar a 
moeda metallica na praça, desde que o nosso' O SR. Lmz ADOLP~ro-Vamos ver o que se 
meio círculante estava em condições tão li- passou 0~10 nosso .Pª1~· ()' . • 
songeiras. O ar.,umento e o sebumte . 

O SR. TIMOTHEo DA CoSTA- V. Ex. deve «As emissões teem sempre produzido in-
mostrar que era exequivel naquella occasião; fluencia sobre a praça ; pelo contrario o 
hoje não. cambio por vezes tem subido.» 

O SR. LUIZ ADOLPHO - Logo que a moeda Ora, este argumento não procede. E' facto 
se depreciasse, o Governo tinha o recurso de verificado que, logo que as emissões são lan
receber em ouro os direitos de importação, e çadas na praça, produzem um allivio mo
poderia, portanto, ter um stock no Thesouro mentaneo, as transacções se desenvolvem, ha 
da quantidade necessaria. um certo bem-estar, póde mesmo o cambio 

O governo daquella época não se utilizou accidentalmente subir, porque o papel
dessa idéia, porque, mezes depois, fez um con- moeda ainda não produziu todos os seus 
tracto com o Banco Nacional para a retirada eifeitos. · 
do papel-moeda mediante certas condições. A estes factos succede a reacção, podendo-

Cito este facto, apenas para provar que as se comparar a acção da emissão do papel
minhas idéas a respeito do meio circulante moeda á da injecção de morfina em certos 
são as mesmas. Hoje, tenho a mais profunda doentes. 
convicção de que todo o nosso erro, todo o Ha doentes que se habituam de tal modo 
vicio da nossa circulação, proveiu da grande ao uso da morfina, que, quanto mais a utili
quantidade de papel emittido, sem a menor zam, mais necessidade sentem de seu em
base, com clausulas de conversibilidade irri- prego. 
sorias, quando o cambio estava abaixo do par. O mesmo se dá com o papel-moeda: quanto 

Passo agora a me occupar da theoria, que mais se emitte mais necessidade ha de emis
aqui vi expendida pelo nobre Deputado Sr. sões (apoiados), de sorte que si as emissões 
Felisbello Freire e sustentada com rara ha- produzem realmente certo allivio momen
bilidade pelo illustre Sr. Seabra, de que as taneo, depois vem a reacção e o facto é que a 
emissões de papel-moeda nenhuma acção tem a taxa cambial tende a baixar cada vez 
sobre a taxa cambial. mais. 

Eu não trataria deste assumpto, que já foi Stuart Mill diz quo o valor (h moeda está 
proficientemente desenvolvido pelo Sr. Ser- na razão inversa da sua abundancia, 
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O SR. SEABRA-Quando nilo houver no] finalmente, de maio.r quantidade de meio cir
paiz ouro ou prata, de que deve lançar mão culante. 
o Governo para os pagamentos 'I Não. nego, não c.ont~sto; porém, o que con-

O SR. Luiz ADOLPno-Do papel. Eu não teeto e que ? meio circulante .actual, isto é, 
sou inimigo do papel, mas do seu excesso na queº.:' 80~ mi~ contos q~e existem em cir-
circulação. cu laça? nao seJ am demasiados. 

Em um estudo interessante sobre o cam- Aqm se tem feito estatística reduzindo 
bio, do engenhe iro Wilemann, encontra-se tudo que diz respeito á renda das alfandegas 
um diagramma mostrando a grande influen- ª-Ot~ro e ~em se notado que esses algarismos 
eia das emissões sobre a taxa cambial. sao mfer1ores aos do tempo da monarchia. 

Vê V. Ex. que desde 1860 até 1889, se- . Isto prova que o novo movimento commer
gundo este diagramma, o cambio obedeceu a mal nao se elev;ou e que o nosso meio cir
pequenas oscillações ele alta e de baixa culante !lctual e exaggerado para nossas 
porém, de 1885 até 1889 o cambio vae su'. tra.nsacçoes. 
bindo em marcha progres;;iva, e de 1889 até Ora, Sr. Pre~i~ente, estou habituado a 
1894, que é o anno até onde chega este dia- estes estudos positivos e mathematicos e não 
gramma (mostrando), á proporção que as comprehendo .como, ao passo que crescem as 
emissões vão sendo lançadas na circulação 0 nossas necessidades de ouro para pagar as 
cambio vae baixando de müllo consecuti;o mercadorias, tenhamos, por ontro lado, como 
mas. se!_ll discr~pan~a, porque as pequena~ um dos me103 para p~ga~ a nossa divida, essa. 
variaçoes drarias nao podem ser aqui consi- grande massa de me10 circulante sem causar· 
gnadas. lhe depreciação alguma. · 

Diz o .autor que ª. linha nzul representa a Desde que. ha dous equivalentes, um que 
taxa media do cambio a 90 tlias sobre Lon- s~ conserva lixo e o outro que augmenta con
dres, e a linha vermelha representa a taxa sideravelment~, claro está que a depredação 
media annual, que corresponde á quantidade de um c:enes e fatal. . 
do papel-moeda necessaria á circulação sobre l~to e o que a theoria de equivalencia 
a base de 11$ por habitante. ensrpa. . 

P'.l'rece gue o autor citado, que é enge- Nao P_9SSO admittir que, sendo as nossas 
nhe1ro, nao toma em consideração a nossa transacçoes as mesmas e tambem as nossas 
população. Mas não ha tal. necess1clades, tenhamos a massa do papel-

Aqui está um quadro bastante significativo, moeEa excede~te quatro vezes á de 1889. 
desde 1~60 até _1895, por onde se vê que a . Nao ha duvida que a m_assa do papel-moeda 
nossa circulaçao vae augmentando pouco a e exaggerada esendo assim qual o meio de se 
pouco até 1889, mas de 1889 até 1895 a cir- verifica:r o facto? 
culação augmenta de uma maneira extraor- O agi o do. ouro é o unico meio. 
dinaria. O ouro e, como sabem, o padrão ou o 
A~sim, o papel-moeda em circulação, por metEo para os valores. . 

habitante, que em 1889 era de 13$909 passou Nao podemos, po~tanto, admittir que au
em 1895 a 49$316 ; a taxa cambial que era g~entando a quantidade do papel-moeda no 
em 18~9 de 27 1/4 baixou em 1895 a 10 1/16. P~1~· este se ~onserv~ quasi nas mesmas con-
0 ag10 do ouro vae tendo a seguinte pro- diçoes de eqmvalencia em relação ao padrão 
porção : fixo em ouro. . 

Em 1889 nenhum . em 1890 19 º/ . em Para ~omprovar nosso acerto, basta mos-
1891 65 o;' . em 1892 126 º/ '. º i893 trar a c~1se_docafé. 
134 ;/,. ; e~' 1894, 168 'o;.,; e~ '18~W devi~ o cafe hoJe. tem me,n.or ~oder a~quisitivo, 
es~r acima desse numero, porque aqui não ti3~e ~~~fedpi~erraqubet e precisodmaior quan· 
esta completo o er o ouro e que care-. cemos, 

Ora, Sr. Presidente, e.sses algarismos Assim, Sr. Presidente, os factos ue riós 
mostr.?-m perfeitamente a .mfluencia que as estamos presenciando a alta dos pr2 8 a 
em1~soes exerce~ so~re a circulação: elevação dos salario;, as ditficuldad~s' da 

E. claro que nos na? podemos explicar con· União e o augmento das despezas publicas 
ve?ientemeu t.e a. razao !lºr que em um pa~z tudo isto é o resuitado de termos um mei~ 
haJa um me10 ?irculante qu~ em 1889 ele- circulante vicioso, de termos uma moeda 
vou-se a 198 mil c?nt~s e seis annos depois ruim que cumpre resgatar. Consumimos 0 
passn. _a ter um me10 circulante, quasi qua- lastro, consentimos nas emissões e 0 nosso 
drupbcado d l · · - f · . ever lOJe e, nao azer recriminações mas 
~a v~rr1ade, Sr. Presid~nte, póde·se dizer, t ea.t~tr de faz 13r o resga.te, mo~ trnndo ~e es· 

e este e o ;1rgurrn·uto prrnc~pa.l, que o paii tarno~ na. :\Jt.n1»;. d~. ,1;.o .· t;:i." . q 
tem prosperado, q1.ie ;v,; J'ela.\;oes er.1m.:1'.ercüJ.c,s O :-;1 ~ . i, \ h t -\ i'lO 11., : , , . , , >J •"NH' v t;, 
teein·se de~en vo.l v J1 tn , q·u0 t~ Ue n~·tn ;"~~-!= t~~. }H \;c ~ -~;·t':' rH_1~ Hu ~; 1: 1 _.-;q·· 1_i J•i;:~ ; ,_ ~ ;j J:: _: .:. ~~-~ ;.;,\ .. :,.r ---- ., ~ 
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O Sn.. Lmz .ADOL!'HO-Vou ir.dic<\r algumas 
ro-edidas e nfio :;ei :;i \'V. EEx. co11cordarão. 
(U) 

Emti.m, S1•. Pr'!sidente. G$ta é 3. opinião c11! 
todos _os ;rntores que te~m tra.t:i.•lo da. intlu, 
enciôt do papel-moei.la ~obro :i. ci1•cu1acão. Eu 
poderia. in$istir n~stc ui;~umpto e mostr:1r 
que n'. "bis-toria. do p.'1.pel·rnccd;L ê uniforme. 
que elle tem pt'Olittzi•lo os mesmos 1-treit.os 
·aqui e tuml.>em n:4 !tl'publie:~ Ai•;:entiua. 
onde se rvi obri:.:udo lL l"cbar u. llol:>.'1., e im· 

. ,por direitos subrc :L ~xportaç•iu 1lc motn.es e 
out1'3.s medidas. 

·· Sendo nss:m. o q1rn ,; 11!!0.!.'>!i;Lrio. imprc:;cin· 
divcl,(• :tÇab;u-~m ooit~ Je papel-rm.1e•h1.. 
e po.rn isto o que ur::o ,; t"lU1hbrur o or
«Unento. Qual o mciv •le t•1uillbt:l1' ~· or· 
çnmento ·t 

t:.r St>. f11rCT.\1"1 - Em11reetilnú:1. 
O :-õtt. Lmz ADolJ'Uo• - O~ C!IUJ>l'fStim~. 

qu•! SÜ.{• um m~lo i111lic..J1> (! i-<>;:uí••u multa~ 
vezes, r.à() proiluir111 o~ ~lfciCns que se ~pe
ram, tecm ell'l'ltos p:1...;so~!ros.m•' mci0$ 11ro
tol:itorior;, M difficuld31les não são resol,,.id11!! 
mas adi11d11s. 

Os meios ollrcctos s:i.o: roduct:io da clcspo::a 
publi_cn. pela supp~o de ~ervicos nüo in
ais~nsa.vl!is, SU~pens.:1u da a.1nort.i1.açiio Ja 
di-.çida. "xteroa e do empre:;timo 11actono.l •IC 
1879. Eu 'recln.ro que estas iJéa.s s;io ~x"ln
sívnmente minh,1~; nã.·• consultei 11 ningu"m 
e.portanto, a. responsabilidade destas mtdi1lat< 
é ;;..JilJcnte inialltt. Esses meios são ainda: a 
reconv11r,;iio das apoiices <le 4 "/ .. ouro pa.ra 
titulas de 5 "/ .. papel. meilianto: bonitlc;içãú 
riuoavel a seus po~suidorcs. suppres.~o ou 
rel'orrna d<L lt:í do rno11tcpio e da. compul~oria 
rlas classes armadns; cxtens:.io dos impostos 
interno$ de consumo a todo~ os productos da 
in 'ustrbi. nacional. 

Os meios indLrectos ~o: animnt' a pro· 
ducçiio dos cercaes, dc~<:nvol~·e1· a. induslria 
nncional. .. 

Estes sfi.o os meios de equilibrar o or~:i.· 
mento. fü:iuilibl'ado o orçamonto, o que crm
vecm é cre •l' um impost•) addicionHl, reser
vado exc:l1:sivamente ao resgate do p;q:iel
_moeda. Para augmentar es;;a nmortiw.çâo do 
p:lpel-moo~a não ~e deve emittir titulas em 
ouro, por<1ue o:; titul<1s em ouro sã.o a. ca.usa. 
da n~sa m;~L situação financeira, pefos com
promissos que trazem . 
. _,Q SrL . CASSIANO DO N,\SCI:l!I:;:>To-V. Ex. 
foge á questão.: o que é preciso é cobrir o 
defi~it; nã.o póde pagar dívidas quem não 
tem o nec~ssario para. subsistir. · · - , . _. 

o SR. LUIZ ADOLPUO~Mas,para ess:i. amor
tiza~i;o <'o papel-moedti, t1.eve-s ~ _ cr·car um 
fundo piua. o qual podem set' utiliza.dos o~ 
seguintes meios. (Lê) t.s apolices · existentes 
no Thesouro Nacionatque servü·a.m ué lastro 

pa1•a n.s cmis~ües na ~ommi~ total de \JO.ll31 
conto$ r1e réis. 

Ha. aind:i._a divida do &1.nco di'.l. Republica. 
que monw. 11. l59.Hl0:11oo:;;ouQ. · 

o ::::R. CA~~IA:"O DO N.\:>Cl)l1'::'>1TO- Nfio ha 
tal, o banco olo·1e laojo muito meuos. · 

o SR. Lutz Auot.Pno-Com Pstes rccurws 
e com o irnpo::.to u'..lrlich•nal. que deve sm• 
crea•lo Cúm o fim especl<1-l .1e rc~g-.ltar o papel 
111ueda, creio qu" poderemo~ Sll.hir tla <\rm
C!l sitmL~o (•m jlUB nos :a.ctm.mo~ . 

Tal vez c.-tr:i.nh~rn t!SS:IS medidas que p1·v
pvnho. pc•r co11sidcroi·c111 n.lgumn:i uc11as 1i1.· 
di1!:1CS, mll.S Oll 1'CpUtot'$..ol:l.S mc-!idMdo. tno.ior 
1:~'CeS.~ldaJu pu~uu :~ ~ituai:W> u ;...-ravo e cu 
moi;trei jà. quo l~ •lc(tt:iú annunl!'s 11 uo ae toem 
succe-'idu Slo de 70 11111 oonto1. O que Ul"'.,"C é 
1."1Uiht.r:ir u or~ata•·Utu ., tt\•pois tr~\t.:Jr do 
tirar •la. ciNul;i;;;io ClllO ex1.-c~ do pnpcl· 
mocJo., pol'llUu CldWnoa dispcudendu n1111 un.l· 
nwnt.is ceut11 o tautJS mil C1111to.<1 d.i ditr .. ro11~ 
dr.1 cambio, e l"l!O ropre.i;enta 11~.!a. wcnosquo 
a tct\-a pa.1 te dn. nv~<.a recef ~. Ora. um Jiaiz 
r1uc tod s <1~ 11.111108 cob~ inlpostos e que ô 
obrigadt• o. a.tlra.r pela ja.nelln fóra. uma. ~ 
parte d:~ su:i recl!ita. por cau~~ da.. depn.oei:~· 
ç:io ••e so:1. moeita.. i! u 10 p.'liz que se acha. 1m 
mais deploravel sltaaç;io l1n1111ceíra. Não ba 
paí:z: neuhurn que se ache na:; nossas actuae:i 
condições. 

o :St~- ROOOLPIIO p AtXÃO-A Republica 
Al'~entina. usta 11uasi mu; rnesm;i.s. 

O SR. Lurr. AooLrao-Nii.o, h;i .umll pc
qut:>na d1:!l"eret11:a. : o ag10 o tle 295 e o nosi;o ú 
t!u 21;!3, a. di!f1;:rt:n~ e apenas de l2 pouto~. 

Sr. Pri,s1dente, te1·miuando, eu teni•O <• 
di~et· que a. nossa situa.c;ão é gra,·e, que tQdos 
nós, go\'erni.sw.s e oppvsiciunbt..i.s, t.eLUOS 
cud~t um a nos."U. quota de re:;µon;;abilidudc 
uas circumstuuc;ias actuaes. 

O que devemos mustrat', uns e outi-os. é 
<1ue c;;w.mos oll~posios <L enfrenta.L· a. situac;:iío. 
a mostr.J.r a.céndratlo pi•triO\ismo J?B.t';l. en
frentai' as necessidade,; ela c1·iso actual. (Jíuiw 
(l,ni.) 

O Sa. PAur.A RA~Ios-Que o. Gamam corn
prehenda as .lioa.s intenç•3es da opposiçil.o. 

Veem à Mesa., ~ão lidas, apoiadas e en
viad<l-S a Commissão de O!·ca.mento as se-
guintes ' 

~rENDAS 

Ao pl'Ojecto n. 54, de 1897 Orç.a.mento da 
Frzemla: 

Ao _n. ·x:-Alí::rndP-ga.s-Em vez de 3:600$ 
para a.luguel aomfal da. ca.sa. da. Alfamleg;i. 
de Penedo-diga-se: 6:0DO$UOO. -

Sa.Itt das sessões, 16 de a.gosto de 1897. -
Angefo 2'fc10.-Arauj1J Gôes.-Arthur Peixota. 
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AO n. 10: - Alfo.ndegn~ de Pernambuco, 
c•scaleres. pes•oal:-a.ugmente·se dt! í:3:20$ a 
·,·erbu. do pPsso:~l. elevando-se o s:i.lario do:; 
patrões a l :500$ o.nnuaes e a. dos rema.dores 
a 90$ mensaes. 

Sala. das sessocs, 16 de agosto rle 1897 .
Jfn1·tir1s Jwcior. 

Comparecem mo.is os Srs. Silvet'iO Nery. 
Amorim Figneirn. Pedro Chermout. Augustl' 
)[ontencgro. Ma.tt.R. 1!:1.ccl111.r. lt"dri;:lll':> F~r-
1111.n•I~. Anittlo de Abreu. Peolro Borge;. 
Thomaz Accioly. Bcz.orril Fontenelle. J, iLo 
Lo1>es, Jo•li Perogt'ino. TeiXQlra do Sá. Coolbo 
~intra., João Vioil'll... Pcrcil'íl de Lyra. Barbos& 
Limo.. ~IMrtlns Junior. Cornollo da l"ons<'ca. 
:.ligu~I p .. rnnmbuco. Juvencto de ,\guinr. 
João rJe Siqueira. Angelo xc10, Artbur Pel 
xoto. Olympio do C,·m~. koJrlitut!ll Dorla, 
~ei ''ª· Jaymo VIU~ Btias. cn. .. tro RoooUo. 
Milton. TO!lb. Pu.ula Guhnn.rii.es, ,\dal•~rt.o 
1•uiman~. Leovigiltlo . Plli."1.lelras. Eiluar•lo 
R::>.mos. I>aranhOll ~rontl'ril!'gro •. M~~lloo 
~loura, Galdino Lo~to. Pinheiro Junior. Tor· 
quato ~oreira, Alcindo Gua.nabl.ra. Fonseca. 
Portella.. Erioo coelho. A;.'OStinho Y!dal. ~~ 
cl~iano de Sou!l•. Bo.rros Fmnco Junior. 
Bernar1es Din:i, Urbano ~r~rconrles, Pa.ulino 
•1e Soum Junior, Ct1.mpolin11., Mayrink, calo. 
,'!eras, AntoroBntelbo, Francisco VelA Octa
viano de Brito, Cupertino ~e Siqaeil'll., Au
;:usto ·Clementino, Artbur Torres. Olegario 
~Iaciel. Padua Rezende. Lamal'tinc. Gra.na-
1leiro Guimar:ies, Lucas de Barres, Francisco 
Glicerio. A1'tl1ur Diedericksen. Rodolpho Mi

O Sr. Preisidentc-navendo nu· 
ml>ro legal, vou interrom 11er a. tlkcussito para. 
~\> p1·oceder ã. votaçiiu das mil.terias eucer· 
ratl:i.s. 

E' posto a votos e approva.do o seguinte 

REQU!mDI~TO 

Requeiro que seja. nomeada um& commissão 
de ci uco membros pn.ra. q uc, ese11d11.udo os 
dt\'e-l'l!OS project~ apresonta.dos sobre-au
xilios ã la.voura - n:Ls p11..~n. e presonle 
~.;Vo:s legisl11ti ~a..q, tlü sobro elles p.'U'eCCl' • 
n11rcsentan•lo ~~m omendu rn substitutivo as 
111cdido.s quo ach11r convenientes. 

$lll11 d:l,; ~ssôcs. :28 de julho do 1~1.
E•lv.al'fio /lf)mOI. 

o Sr. l~retAhlenu~-Xometo pon. 
o. Commll'Sl'lo oa Srs. Mati:u. ~rachado. Eduardo 
Rnmoi1. Victorlno ~lontelr.... AltreJo Pinto o 
Cornelio da Foni!C!ell.. 

. E"' 11.nnuncinda o. v"~"iO em 3• di~ussio 
do projecto n. 12 A. da 1~7. p:i.recar sobro 
emeodn.s o1l'erecida.i na :~· d!:;cussii.o do J>ro
jocto n. 12 do corrente anno (projecto n.18.& A, 
do 1896, i;u~titu~i vo no de n. 18' de 1896), 
reorganizando os corpos de eni,-enheiros o do 
estado·mnior do e:r.ercito. 

&1o successivamente pO.'ôbs o. votos e appro
vadas as seguintes 

randa.. Urbano de Gouveia.. Hel'menegildo de Art. '2." Em vez de: -segundo a. ordem 
Moraes, Caracciolo. Mcllo Re~o. La.menha. de suas antiguidades. etc., are o fim. diga
Lins, Leoncio Conêa., Lauro Müllel'. Pedro ~e; - segundo a. ordem em que tiverem 
Ferreira.. Ma.rtins Oosta..Guillon. Pos,;ídonio :v.iquirido tnes requisitos e em cada turma 
da. Cunha. e Rivarlo.vio. Corrêa. annuat. segundo :i. a.nti::-uirlade do seu posto. 

Deixàm t1e comparecer, com ca.us:i. pa.rLi..:i· l devendo sempr~ reuoir o sc1·viQo efftlct,ivo 
pa.da. os Srs. Vaz <le Mello. füias Martins, om corpo arregimentado d~~te um :mno, 
Marcos de A mujo. Torres Po1·tugal, Ildefonso pelo menos. no po_sto d~ ca1J1tiLO. 
Lima, Fretlerico Borges.Coelho Li~boa., Appo- Art. 2.• § 1"-!:'Upprrm:i.-se. . 
lonio Zena.ydes. José Mariano, HP.rculano Art. 3~, n. I." Accrescente-se m (lne: -'no 
Banlleir[t, Euclides Malta, Ma.noel Caetano, ma.imter10.... _ .. . 
Vergue de Abreu, Amphilophio, João Oantns § .1• (a.ddlt!vo_l. S?rao desrlel~" considerados 
Filho, Tolentillo dos Santos, Jeronymo Mon- no quadro or~ma.r~ os ?ffic1aes que, sendo 
teiro Xavier rla Silveira A11rrusio de Vas- e~tranumerar1os. na.o estiverem comprehen
conc~llo~ Ponce de Leon' Mo'Oteiro de Bar- di1los nas ilisposic:li~s d.o presente a.t"tigo. 
1•os, Gor{Jo.lves Ramos, Leonel Filho. Fe1·reÍi·a ~. 2." _os capitães e otnci.a.ess~periores ~e 
Vires, Matta Ma.cl13do, Oliveira. Bra~:t, Plinio ar.t11liar1n. Qt!e. exercerem ~llncçoes que n~ 
Casado Victorino Monteil•o e Azevedo Sodré. s~Jarn proprms de. arre~1mentado.>, serao 

' transíer.-idos Jcstlo j:"t. pnm o estado-maior da. 
E, sem causa. os Srs. U1•1Jano Sa.nt0s, Mn.la· arma. 

<1ui:i.s Gonç<:1lnô!~. Moreira Alves, Araujo At·t. (auditivo). os rA'l.pít:ie;; e ofilciaes 
.. -Ckies, Aristides de Queiroz~ Eugenio TOl.ll'[; superioras uos ba.talhüe$ 1le eugenhari:.1. s.erão 

nho. Rodrigues Lima. Irineu M;i.cltado, Pe- do cor·po de engenheiros. 
i·eim dos Santos, Alves de Brito.Silva Castro, 
Ernesto Braúlio, Telles de Menezes. Gus; ·.Assim emendado é appro~ado em :~· dis
tava Godoy, Costa Junior e Bueno de Ari- cms~o e enviado à Cornmiss::i.o ile Redaccilo o 
drada. · seguinte projecto n:_ 12 A, de 1897: - · 
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O Congresso Nacional decret:t: 
Art. L" O quidt•o rle c.1.ua um 1J11:~ ('.fll'po~ 

de engenheiros e do est~dc.-maior 1!0 exE'!reit.o 
1lCl.t.l'íL assim constituido : 

S coroneis. 
10 tertentos-coroneis. 
14 mo.jores. 
40 Cl\Pitães. 
Paragra.pho uniCÓ. Fi~:i. extinct.o o po!!t.o 

de tenente do 0$~0-maior do ex~l'ciro. e<-;;. 
. . . · se.ndo desde jü.. as trnnsreronciii.~ p.ira o pr~-
. enchimento das vni:-ns que:se1lore1u. . 

Art. ! .• As vagas rle c:i.pit.:W,; do• rlótli l'H
t'erldos corpos i>enw proonchidas por tron.~
t'erencia. tlos C11.p\1iies d:i.8 n.rsn:is dü :u-ti
lb&rla. canlllarfo. e !nfu.ntn.rin., co1u •)i; ri~ 
quisltos o.ct11o.lmünte exigido:;. sc~undo a 
ord~m de suas Mtignidndes o sem pl't'jUl7.o 
desw. devendo reunlt' o !ervi.,o <1rr~tí''º 
em corpo r.rr~gimentado dun1.nt.e u111 llnno, 
uo posio de capitão. 

§ l • • Aquelles q u~ depois de promu lit:WA 
a presento lei. adqulrlrem 1\8 l1abBI~ ex
igldu para poderem pertco,-er ~ dous cf• 
tidos corpos, serão pa.m elle.c; trll11Srel'idOll. 
segundo & . ordem em que :1dquirir11m taes 
liablli~ e em cadn turma 3.llrlual, ~
gundo & antiguidade de seu posto, devendo 
sempre reuoil' o serviço dectivo em corpo 
arregimentn.do duranoo um anno, no po$to o e 
capitão. 
- § 2. • Na. reorganizaç:io dos eo1·pos de engo

~heÍl'Oll e do estado-maior do exercito. •lc 
nccordo com :i presente lei, o~ervn.1·-se- ha o 
seguinte: 

a) as vagas de ca.pitã.o, resulto.ntes do au
gmento do numel'O nct1ial, scmio preenchi
das por tenentes do esta.do-maior do exercito; 

l>) as demais vagas serão preeochidas, dous 
terços popromoção de tenentes 1ln est.'l•lo
maior e urn teJ-ço por transferencia. rle ca
pitães das wes armas com os requisitos ex-
igidos actuil.lmente. · · 

Art_ 3. ° Ficam consí<lel'adoa ext1•11.11ume
rarios dos quadros dos respectivos co1·pos de 
armas: 

1°, os officiacs que el:ercerem . cargo~ vi
iolicios ; 

2°, os otncia.es · snperior·e;i. e dlpitães n1·r~
gimentados-das tl•es armas, durante o tempo 
tem que exercerem commissüo esh·anlm <lO 
_ Min.isterio da. G11errn. e com a nece::saria per
missão, níi<> se comp1•ehendendo nesta dis
posição o exercicio do manuato popula.r; 

. 3°, os offlciaes superiores e capiti.M das 
armas ile ca.vallaria e infünta1·ia (Jue ex
ercerem os cargos de inst.ructores nos esta· 

· belecimentos militares d_e instrucção. 
. Art; ~4.• .. Revogam"se ás tlisposições em 
contrario. -

O • .!iõ.-. F.-~i.noi,.,co A..lenca.stro 
-Sr. · l're~idente. eu;·olvendo este pro.k..:ito 
a11g111e11 to e:xtr;wrd i mu·il1 de despeza. e que· 
re11rlo apurai· :l. re,;po11~11.bilicl:Lle tanto ll;1 
oppo~i~ii.o como do GoYcrno, p:im s:i.ber qut>m 
qner fü.ze1· .r.couomias, peço 11 V. Ex. se 
digne consult:l.r ;1 C.'l.lnal":\ sobre si consente 
que :1. vntaç:i.o deste proj•'Ct~1 ,.oj:~ nominn.I. 

O Srt. P1tE.;W1':XTE- O \"<"l]l!Orimcnto 1lu 
nobre Dopnwdo \"~m fi'•t':I. de tempo, po1•
quauto :i. ,-otl1r;:1o e:;fa lert.'l. <i cmrctuüh • 

o ~1·. P1·c~"id<.~014"'-,·\ch:1n11o-so n:\ 
antc-s:i.13 o Sr. An• ... uio Morrirn. <h Sih-n. 
Dcput."1.•lo olei1.o JIO!o I" 11istricto 1le s. l':\11111, 
COU\'ido °' ~rs. :1 ... ,, I.'' ~rct.:1.ri!.111 :1. lr<•m 
l'Cl.<ebi'r o ml?t!mo M!llhor. 

Em &l'guida. "' in tr<>1I u zid<l no J"('Cin to, ti 
pr<!lt.'l junto ã :'olc!Cll. o com11roml11~ r••;.:i· 
men~l o Daputn•lo Antonio Mnre1r:i d:iSilvn. 

O ~··· P1•cp.1lde1u.e-Eiitiio 1lmfas ;u; 
votn1,~; cont!m'm. n. 2• di.icu~o do projr~to 
n. ;:';4. d<' 1897, 1lxnndo as d<:Spems do ~li· 
nisterlo dn (i'azenda. p:im o o:corclcio de l:·ms. 

Tem :t. pn.la\'r.1 •\ Sr. Timotht'O 1/:t Gosto.. 

O Si• Timol.lu~o dn Co~L:' 
eome.::1. o seu di8cur~ rna.nirest.'l.urlo drsejos 
do que se cumpram a~ sa.bins disposições da. 
Constituii;ão de :!4 rle füvcreiro. pllra. que o. 
União niW sej:i. urn:1. imrnaterfa.!i•ladc, cln.,i
sificação que faz s~m exaggcro, attenta n. 
tliscrimiM1,oâo tle reut!a.s em que ~om s1tcri
ficio déll:t Jic:u•am !mm ar1uinboados os fü;
t1tdos. 

l 'M:LtliSSi mos sifo os ünea l'l!O~ r l:t União o 
já o eram uu tempo ua rnona1'Chia, nriunilo~ 
muitos delles ele serviços QUll hoje sú a,pro
vuit.am no~ Esl.<\de>S, razão c.•sn. q 11e 1\cvt~ritt 
;nnnil· p;uoa 'lue mell101· aqui11hoada fosso •t 
Uniiio na dist1•ibulçiio rhs font~s de ro
ceit:~. 

E' tempo rlc :oe preoccuparem todos os poli
ticos de dotar o Go;rerno tio Brazil aos meio~ 
necess.1.rios pM·a vP.nce1• :l3 ili 1 l icu ld ades. r1 ne 
surgem rla. dêlica1la . situaçii/1 ceunomic:i. e 
soei1ü em que se <!ncontr:i.. 

O ort1.dot· não se occupará de tllaoria.s. nem 
dis,ert."L1·ii. Mlwe tts dout['inn.s des~es pheoo
meuo~ füw.nceiros e economícos. n5.o dirii 
tambem dos successos políticos que con· 
cOrrem p;ira. o e8tarlo atnictivo_ do paiz, por
que seria repetii· o que est:i. n;~ <.:onsdenci;i. 
pub!ic.-i. • 

O Go•e\'no, por ce1·to, n:io preciza. . que. 
se Hle diga. que é mister- melltor;i.r o estado 
ffnu.nceiro; meihoranclo o economicb e qne 
fato se consegue augmentant1o a ·prodtier;,ião. 
· Os meiôs de.o.fazer 11ao 03 pede o Sr:. Mi-: 
nistro _da Fazem.la, não os lemot•a a maioi·ia. 
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o or:i.dor não l]Ut7.era. que o Con~-r~s~'-' ~e Lê 11m trf'Cho à<> rclatol'io do nobre Mi-
,,in"isse n econo111i:~ •lc palitos, :iin,la. fllH'> nist.1·0 •l:t F:\znn•l:t p:~r:i. conclt1i!' que S.Ex. 
Jonva.vel sej:~ a p1•eoccu1~u;:<lo que o in~:>ii~t :\ i:•J acha· cont1~Hlicto1•k, comsigo mi?Smo. · 
e<:onomízo1•, o emhor:i reconhei:-11. no not."o 1·a. ()Sr. Pre.~í•fonte 1ln. !{opublica provoca a 
J;ttor rio Orç:i.mento rla. r'azcn1fa gr:tmlo t:om- dcsuuião <los ilrar.ileiro~. a deso.ggregn..;ão 
peteucia. julga. que :i. e:xccpçfio tia me · í•fa 

1 

d· is repn blic.i.nos, promovendo uma crise. po
pl'opostn p:mL diffe'n'nç:tS rle cnmbio. :i.s 1 iticn. qtt·• vei11 ngi,'t':l.var u. ct"ise .financeira e 
c:conomiM p!ldida.s !li.o npparcntes. nn,;:i. econornic:L quo nos ª":>obcit'lxl.. S. Ex. nem 
:»l1rrntam. siquer se prcoccnpa com a fulicidade dos 

.\ Itepu!>lil":i. tom ;..'llSto mcno~ do que :i.1 ilr:\'l:ilíliros. 
uwn."lrchi:i.. e p:tr:i. provnl-o ba."t:L o:m.min:i.r 1- O orador P,'\:'.."."L a occnpar·~e rlo .quadro 
11~ no.~ 1lrosp»z:11; ~ :L t."1.:tn. c:iinhhl C! 00111• 1;:•sol:ulor quci no.~ apresento. u. Ql.p1t.;tl Fc. 
p:lr;tl·n..~ co~ :ig <lo impcirio •. Icvn.n<lo lllll ('Olll."\ •fo·~l.I, no que l.OCll. :LO JO~. Ref!!.ro-so no l:Y8• 
,, d·m~n''<>lnmuuto w•:· "1'•r\"i~~. 0 ai:cr••Sl:imo tc111 .• ildnpl.atlo por mu Sr. Xnnenes o. um 
ol:t popul:1.1;:'lo 0 n i.,'mndo numero do mclho· Si•. '~'.l.\"ll.ncllas.~·''º. vendcrcn;i. pcq_ucnos_ b1!1~e
r:1mcnt<1~ iutroclu1.l1lo~ n~ F..<;t:ulo.•, .~rcnu•l-0 Ws u:: l .OOll l\ is •.om prom10!!, ~1.lhctcii esrn,q 
at1vos ontl!" p:ir;L" HrnzlI. t11w h.\'ndom rui cn110s Jo ll\1111lu1: contendo 

o O!'lldor \':li'. otl'C!rc!et•r n~;,r1!m~ C!UIC!~cl:L~ l• :i~•n:_i." .n•n numero o uma. do.ta •• com o ~lll 1le 
"-~iw.ni. que a dii:u:s. Comtnl!'S\•J 11.S ~·tt.'\l'a. il.•1•hr .1 ;l>'>llclo.. Allttd<! ao A.."lL~O ~tnoru:11.no. 

, . jn;:o t"r4r:•:'' o <!X(>lor:ulor •Ili.li m1galltu..<! dos 
. Ao J'llll.llll. <!n trer:uno. ri llll o J od!•r lnr1~ls- pobrn. o. d.-~pello clns roclo.rna.ctoe:i do Poclol' 
t1Y~ tr••t:i •le cort:i.r d~pl'.zu. n:w p:'l.l<'~fo Judit:i:i.rio: 1 ... l'ore-i;o o.índ11. n.o jogo do bicho o 
;i,;.s1m Q ~ooutl\"fl : li.-ub. . r.-irn prm·a.t-o :10 P:i.ntheon Corop!Mtico. O orador niio 
'.'er-i;e n 11 .. t.-i ~nor~P 1le ~r<?thtos ~ul1ple111nn· ar,rediwu j.i.m:i:~ 1111e 0 ~r. Prudente de 
1.'l.rr.~. :i. que õ~r. _;\fmii;u•o•la Faz•.nt :i. ch~mn :.tornes 0 0 St". H•.'l'IJll.rdino de C.'Lmpos so tor
<'~tl":\-orç:lmo.11t:l.r~o~, l"l•rcrentes :l ~e~v~<,~111 n:i..o1Sem nutor('S J:~ pi;ot.ectJ>'lo a.o jogo; ootra
p;ir:i. ~ 11u:il's o o.c~1me11to .consagr:i.; ~c1 bls unto. SS; EE". L:•ix."U'am um clccreto de
t·~pcc1s.cs e outra.~ com cred1 t-Os es~1al 111tmto concc.'®i.o Jc loteria. um tle cujos bilhetes 
1-111; tal fim ~otarlos. •. . mO!>tro. dn. tribunA. · bilhoto disfü.rcado em 

l ;irece. p<>u;. q11C! ~rn o S!'. M1111stro 0 titulo de :!eguro. O Ol".!t.lor l~ e analyzn. o 
Congrt-s~o e um:i 11ulhtladc.morme11~e quando d~creto QU'-' consta do Hlbete, acreditando 
prot:urava~mp1rar ~sesncto.• na lei. monn.1·· que t:u~s vantn"l!ns são simples promessa.<; 
cluca._de ~S;:iO. re;·o~afa pd~ Rcµubhc=t com iHusorí:i..-;. Qno.nrfo i;:nor:i.n<!ia hou>'esse da~ 
n. ~xtrnccao d~ cori;:tho dê \Sl"\rJo.. . . parte do sr. Pn!Side_nte da Republica. ao assi-
. !:i<?b. o nos.-o re'::tmen •. su ern. c.1s•1s. ~pc- gllat' esse •lúereto. nao a po:le1'1a lrn.ver por 

c1ahss1~1~s pode o ~~Xet;ut1vo alirr:- e1·cd 1tos. po.t'tc do ~r. :\linistro. que estudou o a.ssum
:1tt1·.1bu1ç:LO •lo .Leg1s.lnt1Yo_ _ . pto e clcvi:L tel' rejeitado ~ss:i. pr~t_ençiio. 

E p:u•a a•ltnimr que esses cr<!dtto;: pc1l1llos Es:;;t :::-ocíc,lmln Seguro ele Vula Aux1lm.dora, 
montem ã. cle•ada. cifm de 50.3:)8:6-16$285, verd:tdeirrl explo1-..1,çfi.o <los incautos, não 
nt1-.1·mente qun.nclo.s.'to p~1lidos C<Jlll o p{11crt 1.lrvin. ter exi>'tenciu. legal. sob pena de ter 
1!0 ~r. ~m·nn.r<lino tle ~ampos. um. 1los pro- ·~rnrtieipa'liio nes.se nt~ntado :'t mol':i.l o 
:•a:;an•ltstas cl:t Ropublica e dos mais :<alndo,; St'. P1•csirlentc da Republica. O orador espera 
das necessidades <l.O nosso systema de r,;o- que esse rlocreto st>ja. cas;;ado, a bcm llt\ rnora-
1:e1·no. lida.de rla. Republica. E" mister riue o Governo 

Niio se explica o pedido <lc 11m crc·lito de não se des~·ic das clirectrizes con-venientes, 
5íJO:OOO$ para. a. ca.teehese no Pal'Ú e Ama- pa.m q11e nií.o eomprornctta. o. Republica.. 
z111ms. (Jbiilo b~m. muib> bei11.) 

1~· mi~tei· que b<>jc rn;:i,is do que nunca ' 
'' Congrc...<;;ú Jlscn.lize o Porlet• Pnhlico e {) ~t·, Barbo;..:• I~in1:\ vem dis
r·h:unc o Exe.:1ltivn direcfamente li. contas- i c:ttir o m•çaracdo, na certeza. de que as bo~ 

lia creditas podidos o.ctualmente e ,-ertla- contas. cla.r:t3, publi6ts, fü.r.cm em grande 
1!c·iramente monstruosos e que <\ nossa ú- parte ~ bo:i.3 filmn1:;1s. Moska que o Governo 
rnnçiio não compol'ta, por exemrl1> o - <le 0;,0 tc·m cump:•it!o o ~cu dever, como mnnda. 
~; .llCl0:000$ dcstinad.o à ü1dcmnizaçi'io dü e~- 0 ar-t; 3-1. ~ !", ín (irLAJ, rla Constituição; doi
t1·adas (fo JcrJ'O, o de ~-~o e t<tntos contos p:i.ra. :çmclo :ttt'· 110.ic de n.pl'esflnt.1.r o bal<i.n<:o deli
ª wlicin. üo. Capita.! e :i.ind<l. .(1 '·' ' : :-m:PO<J$ nitiYo Jos cxcrdcios .financeiros passados.· 
J':~m o mesmo tim perl i•fo pelo Mrnistro elo prestando assim ns coufas q_ue, · segundo 
li1teriur. ·· · ·· l aquclle :trtigo, 1levc prcsl:.'1.l' a.o Congresso 

E'. -preci~o qwi o Sr. Pr2si11c·!htll da Rc· Nacion:<L . . _ _ _ _··. _ . 
·-..ubli.;;a nfi.o iuv;i.da. as a.tti·ibui~õ<: s [1o C0n·- Que nem s1que1• enviou ate boJe o relato1•10 
g!'C$SO; s. l~x. nii.o 1~ omuipott:ntc e não é 1 do_Tri1.>:.1p~_l ele Contas. Cri~ic.:J., mostr;i.ndo ?S 
1rrcspo1mwGI. · _ · .·mll.OS eílenos desse :procedimento, e::n_stenc1a. 
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de dous orçamentos parallelos - o normal, 
votado pelo Congresso, e o anormal e abuaivo 
constando de myriade de creditas supple
mentares, extraordinarios e espe '.iaes abertos 
pelo Executivo. 

·insiste na necessidalle de pôr-sa cobro as 
fraudes , appellando ao mesmo tempo para o 
Executivo e para o Congresso, que não deve 
votar licença com ordenado a empregados 
fücaes que se dizem doentes, apezar de jul
gados aptos dias antes em inspecção de 
saude. 

Estuda longamente os creditas extra
orçamentarios, mostrando que o Governo não 
tem sido tão economico quanto o mais ele
mentar patriotismo aconselha. 

Veem á Mesa, são lidas, apoiadas e enviadas 
á Commissão de Orçamento as seguintes 

EMENDAS 

Ao projecto n . 54, de 1897 (Orçamento 
da Fazenda) 

Ao art. 2°:-em vez de-at ·'.! 8.000 contos 
-diga-se :-até 6.000 contos . 

Gupprimam-se as p1.lavras - Exercícios 
fi.ndos - bem assim as palavras: - respeitada 
quanto a verba-Exercícios findos a disposiç~o 
<la lei n. 3.230, de 3 de setembro de 1894, 
artigo li 0 • 

Accrescente-se a esse artigo: 
§ 1° O Governo não poderá abrir credito 

supplementar a nenhuma verba rio Orça
mento da llespezii., a lém 'laqu~ llas que a 
ta bel la junto pI'ccim e autoriza 

§ 2" Na vigencia desta lei não poderá o 
Governo abrir creditos extranr <i inarins ,fican
rlo para esse fim explicitamen te revogado o 
art. 4° rla lei, de 9 de setembro de 1850, e 
dtwendo ser attl'ibuidas á verba-Soccorros 
Publicos-as despezas extraordinarias por 
ventura exigidas por epidemia ou qualquer 
outra c llamidade pub!ic,t. 

§ 3° Nn caso de grave commoção intestin:t 
ou invasão estrangeira.não poderá o Governo 
abrir credito extraordinario superior a 3.000 
contos. que deverão ser attribuidos exclusi 
vamente ás varias rubricas dos Orçamentos 
da Guerra e Marinha , de accordo com as 
autorizações excepcionaes das leis de fixação 
de forças de terra e de mar. 

§ 4° E' prohiliida a abertur<t de creditos 
especiaes não podendo despeza a! o-uma auto
ri zada em lei ser feita i:;em que r{Ü Orçamen
to do Ministerio respectivo existtt clotação 
c01•respondente. 

§ 5° Em qualquer caso, funccionando o 
Congresso Nacional, nenhum credito extraor
dinario, supplementar ou especial poderá ser 

aberto pelo Poder Ex~cutivo, que deverá pedir; 
justiflcani!o-o, a pl'ecisa autorização do Poder 
Legislativo: em tal caso o projecto auto
rizani!o despezas exigidas pelos motivos 
coostantes do art. 4° da lei de 9 de setem
bro de 1850, só terá uma dis~ussão em cada 
uma das Casas do Congresso Federal. 

Sa Ia das sessões. 16 de agosto de 1897. -
Barbosa L ima.-Timotheo da Costa. 

Art. 3. 0-0nd~ se lê-ns. 2 e 4 do art. 8°, 
da lei n. 429, de lO de dezembro de 1896 -
l eia-~e n. 4 do art. 8" da lei n. 429, de 10 de 
dezembro de 1896. 

Na tabella das verbas do orçamento para 
as quaes o Governo poderá abrir credito sup
plementar nv exercicio de 1898, na parte re
lativa ao : 

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores 
- onde diz - Subsidio dos Deputados e Sena
dores-pelo que fôr preciso duraote as proro· 
gações - accrescente-se - até dous mezes . 

Ministerio da. Fazenda - (Tabel!a annexa) 
- Supprimam-se as rubricas - Exi~rcicios 
finflos-e Reposições e restituições-devendo 
todas· <ts reclamações de pagamento, cor
respondentes a essas rubr'icas, ser trazidas 
annualmente ao conhecimento do Congresso 
Nacional, afim de entrarem no calculo das 
votações respectivas no orçamento ordinario. 

Acceescente-se onde convier: 
Art. O Govemo apresentar·á ao Con- · 

gresso Nacional, na sua proxima sessão ordi
naria, o balanço definitivo dos exercicios 
financeiros , de que ainda não prestou coHtas 
á mesrna assembléa, segnndo prescreve o 
art. 34 § 1° in fi ne da Constituição da Repu
blica. 

Na tabella que autoriza creditos supple
mentares: á rubrica - Ministerio <la Fazenda 
- supprima-se no item -Exercícios findos -
as palavras finaes e outras dcspezas nos casos 
do art. 11 da lei n. 3.230, de 3 de setembro 
de 1884. 

Sala das sessões, 16 de agosto de 1891.
Barbosa Lima . 

Onde convier - Emquanto existirem em
pregados addidos ás repartições actuaes da 
União, o Governo deverá nomeai-os. de 
accordo com as suas aptidões, par:i. as vagas 
que se forem <l>rndo nessas mesmas repar
tições. 

Sala das sessões, 16 de agosto de 1897. -
A.ff onso Costa . 

Vem á Mesa, é lida e enviada á Commissão 
de Orçamento a seguinte 
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;riodo orçamentario unicamente, porquan10 
V. Ex. comprehe:ide que, tendo sido creados 

rrirlico que a Commissão:de Orçamento l'C• i)S (:!Upregos. por lei eSpeciaes. ~ô por leis 
·l~i_n. <J. rubrica. n. - :~1 do Orçnu\ento da Fu.- e~P•'Cines poder·ão supprimil-us. 
:ten•la. (p1'Qjec.to·n. 54) que &e inscreve-Ore· ).I:.i.s, quem di~ v-ei:oos pt~ra. ess~ 'fim ê o 
ili tos especiaes - di~crimino.ndo a.s leis qu~. Coni,Tesso, na. lat do orca.menta; púde·se, 
o,; 111•e,·eam e n. import·•ncia. .-1e ca1la cre· p·•rta.nto. conforme foi deliberodo. dar ou 
olito. signit!canilo o,.sa. 11iscriminaçfü> que negar e llesde que póde·se dar ou negar, 
uenhum11. outra 1le~pez:~ atem desU1:> espec:it!· pôde·~o 8upprim1r. 
c:~1!:i..~ ~e po1!crá fazer 1:0 <1xercicio vfodouri.>. Creio que estas considemcões são basto.ntes 
n<'m $<•b a tórm11. 1\e crC<!it<.-s e~peci:11".:1, impu· 1)1).r;i. quu V. Ex. e a. Ce.tnar!I. procedam c:om 
UL\'eis ~ outrns leis niio in•lkallas n4e1ul!lla al)Uelln justiça. o equída.do, 11uo carncterimm 
rubric:i. nem muito menós como ()t'e•litos sup· o •H~no rop1'<lSOntu.nta do principio dn. :i.uto
Jllem~ntnrcs nos c\'G<Ht0:.; especi~ dn. mesma. ridooe. 
ruttricn. St!lo!'Ullllo ~o fez com o <1.ecrew 
11. 2.3u0. de :t2 •li! junho 1fe 1896. O Sr. Prcioildente - A emenda 

11.prQSentad.3. impol'UL l\.'l. su(lp~ do uma. 
S:il:i •1M !ICJ;st~. JG de agosto •le 18:17.- re'Pllrtlçii.o. _ 

IJ11rlJ0-'4 Linur • i) p:i.r:i.gr:i.phQ unloo dtl Al't. 131 do Regi· 

OS•·· Prc•1ddc11tc-O Sr. AIJ'onso 
CO!lt:L eni;lou 1~ M~11. n. t>e;:11lntc ~mcn<llL: 

Ao J>:'\'IJccto n; 5-f. do 18'Ji: 
S:n11pl'im11.-~e n. v~rh:1. .!e 63:-100$. ·l~ti.nada 

no Liil>o.r.1tvr10 Nncfon:d de ,\na.ly.sc-~. 
Sál:L d.u SéSS~S. lG de ll~Sto de 1Stl7 .-

. \//on:w Cósta. - - -

• \ cmencl:L que nca b3 '1c ser fofa, 1ião pude 
ser acceita, porqui- a. tl1spo~iç:io ne!W. contido. 
co1rn~ría o p.i.rogru.pho unico do 11rt. 131 dl) 
Regimento. 

O S:t· Coelbo Cintra - P~o a 
p:il:i. Yra. pela. orde1u. 

O S1•. :i~reu4dcnl.c-1'em 11 p:i.la.vra 
o 11ol>re Deput:uto, 

< • S1·. Coc-Ull) Cino·::.~. (pela 
,,,.rfc,.1 ) - Sr. Pr .. :'<iolent.e. estou certo de 
'IHti Y. Ex. com :i1Jur.ll:~ bcne\"olencia com 
•tu~ costumn. receli!!r as t·cclamaçucs da oppo
~1çiio, so digrm.râ de attender para o facto de 
i::a~os identicos queseteem dado. nel>ta. sessão, 
i~to é, delibe1'ln' ·a C:1.1nara que as l'.!rnen,hi.s 
suppres<iv:i.s de vel'bil.S do orçamento, são 
perfeita.mente c:i.bitlas no artigo que V. Ex.. 
acaba ele cit:i.1•. -- _ 

l~efiro.me ao fa~to ela. emenda apre~ent,tda 
~ob;·e <• suppressiio ela. verl;>:i. d~·stinad;J. a le
~" (:ão da Santa. .. Sé e que a Cama1•,1. por uma 
1 fclíbera~,iio qu::i.si un:i.uime. i·econheceu que 
V. E:i;. não tinha razão, riue a razão estavo. 
llu !:ido d~quelles que enten<liam que com· 
petb. ;i. Gamara dos Dcpt1ta.dos rJropot a 
~11rpressã.o <lc verba~. 

(J facto (la suppressiio de -verbas, como 
fi~ou __ ;i.qui ·demonstra•lo, nio _ importa na 
_~U)Jpre:3síío do emp1•ego; importn. -apenas em 
jfl"lvar o exercicfo de funcções. d~1~ante o pe· 

Ó~in;ir-~ V. jy: 

monto o.indn nü.o ÍQl revop.do e. por me mo
th·o. 11. l!csn. tem o dever (le tll.zel-o ox· 
ecutAr. 

O Sr. i, .. tron.iM> Col!lta Ú"'" ól"<km) 
- 8i-. Pre.;fderice, a. min ba. emenda. estA. re
di~l•llL polo me~mo modo por que o íoi, e. a.pre
~cutoda pelo honrado Ooputado pelo Rio de 
Janeiro. o :r. Erleo Coelho, mandn.ndo sup
prirnir a le:,'l'IÇ(iA) brazileir:i. perante a. Santa.~ 
Se. 

v. Ex., a principio, impugnou a. rereri1fa 
emendn. e aquall~ illmt1-e Deputado appe!lou 
da deei:;iio dei V. Ex. p:Ll'llo a. d~ Cama.ra. e a; 
Ca.m11ra. po1· 100 votos contra 50. ilccidiu'que 
a. emenda est.:L vn. UriS co~diçües de sor ac· 
ceita.. 

Como, pois, vem V. Ex. agem de encontro 
a delil>eração toma.da pel:i. Camo.ra, rejei· 
w.ndo um:i. emendil cuja i-edacçiio e identica 
li 1!0 nobre Dapntatlo pelo Rio de .laneh·o? 

r;;,,tau ~on\·encido de que V. Ex:. refor-
1n;Lri~ a Slla sentença. 

,, l!'õr. P:t·e,.idcntc- Sem desres
peitar a llecis:lu da Gamara. mantenho a. de· 
l!be!'ação que tomei. poi·que eUa. 10i baseada 
na di8poSiçilo i-egimenta!, que e clara e ter-
minante. -

O SR.. A.FFoxso CosTA~ Neste caso ap_pello 
drt. decis:í:o de V. Ex. pilra. a da. Ca.ma.ra. · 

· O Sr. Pl·e;;;ident:e-A indicação 
o.presentada pelo nobl'e.Depu-tado o Si'; Bar- -
bosa Lima, será. enviada â CommisEã.o de Or
çamento para sobre ella emíttí~ parecer, de 
accordo com o Regimento. · 

-- Fica a discUssã.o adiada pela .hora. 
- _Passa-se ;i. 110ra _destinadi ao expediente:_ 

O ·- Sa~. 1'' Secl•C:-t:~rio procede Ó. 
leitum do se~uÚite 

32 
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EXPEDIENTE 

Requerimentos_: 
, Do 1° .te11ente da :i.rm:i.,l/1.. Horacio Nelson 

dG Pa.'\U3, Bn.rros pedindo :t sua. roversã.o ao 
qull.d.1·0 activo dn. :u·mo.d3..-A' Commissiio 1:e 

· Ilf:iri1:t~a. e Guerra. 
Dojui?. de direito aposent.:1do e dccJa.1-nJo 

avuls-0 M..'U'tinio.no Mendes Pereiru. pCtlimlo 
pag:i.ment.odo qu~ lhe ó devido.-A'Commis· 
&1.o de Orç.1mcnto. 

Do Josi\ Cnncio Borges de Arnujo ti out1'<!. 
conservndo~ dn. Es:..ihL Polytcchnica.. ··· JlC· 
diado contagani ·de tempo n :Lt1!!ment11 1lc 
20 •/. dC!l1le QUB tonhn.m com11let~do 30 nnnl'.ls 
.de sor\'IQO.-A' Comml~i.o do F:Lwn•b.. 

O ,..r. PrcMl•lonto-T<'m :i. pala.· 
wa. o ::>r. Francisco Vel~. 

O ~r. F.-nnel~n V~l;.:n -
Sr. Presidente, ''UO j~\ om rnclo o ultlmo inci 
do periodoque o legi~l11.elor coustitulntll Jt1I· 
ROU oostnnte · pa.l'.:\ os tmbalh<>s do COngms$0 
Na.cloual; e como 111.be V. Ex •• c.-;tarno,; 
muitíssimo tLtrazailos nos. n<>sl!OS tr:\bo.fhos. 
sendo que. l'àltamlo · 1100

1 
nas D..lgun~ tlia."l p:a.rn 

tormina.r. nquelle por odo, :ipcn~ coni:egui
mos votar e submetter ü. sa.ncçiio do Pl'esi· 
dentei r1a ReJ.>ublica uma. da.9 leis :inuWLS. 

Refiro-me a lei que fixou as íori;::lS de m:i.r. 
unica. que :lté a.gora. temos conseguitto voto.'!'.· 

Como V. Ex. se ba de lemb1-ar, Si·. Prcsi
dcnde. 11. discussito e vota~;io dess.'l. lei toma
ram sómente tl'es <lin.s de tra.h::i.lhos â. C."l.m:inl 
dos Deputarlos. Mns. muito outra to111 sido :i 
sorte dos outros projectosde leis annuus, su'b· 
metti rlos à. <!Onsiderac:1o da. Cama.r:L. · 

Todo:: o.s (lias nós vemos fi~umr:nas 01•rle11s 
dos trai.alhos parlamentares. a.Iem de v-.i.rios 
cl'editos pedido~ peto l'oú•!L' Executivo, :L tei 
rle Jh:aÇt'iO de fo1·~s de tel'ra, a. lei elo Orça.
mento d:i. Fn.zonda. e a. que fixa a. <lespe7.:i. ilo 
Ministel'io d:i.s Relações Exteriores. 

A demora na votaç:.i.o des!>l!S leis, Si·. Pfü· 
sidente, tem; em parte, expllc:i.çíí.oem •!efeitos 
do nosso proprio Regimento, dc\·ido :i;;: a!te

·racões recentm: que nello fo1·~.m· feitas tJet.i)r
mina.udo que :i.s emenda.~ soJft>am úma novD. 
discussOCo. · 

De sorte que as leis :i.nnu:i.s que, p01• ~na 
no.turf:jza .e irnportanch~,. tinhnm.pelo Regi
mento .duas discussiies. teem actu:~lmcnr~ 
qmtti·o~ além da discussão fl. que sfio sllbmet
tid:i.s as reclacci'.ies de cada nrn:i. dellas e que 
n~m. sempre deitam ele ~er: vel'dadeh~\S 1lis~ 
.cusslíes. . .. : . . ·· · · . 

·.Esse defeito do·nos;;o :i.etmü Regimento tem 
·si.do• .. recoriheei<lo·desde· <Y·anno. iJi;0sa.do. Mui-. 
tos'doSilepUfados que hoje fa.zém p~irte lia. 

5ll:ustr3.da. minoria accemuarürií: jiLe, si não 

me cng;1.no, ·um illustrc Deputa.do por Sri.o 
Pn.ulo Jernbi·•)lt cm 11ma .das sessões do anuo 
J\a&:ado :il~unm.s medidas tendentes a fa~ur 
dcsa.pp;n•ecer esse gra•·e inconnmiontc. 

A experienci:i. tern domonstra1lo_quo nã.o e 
po~si vel con tinu:~rmos uc.sto rcgimen _ .. 

O Sr.. P~oM BonoES-Qulll, o Ropt1lilicano'1 
(Ri.~o.) 

o S1t. Fit.\."\C1sco VEIGA-Ora, V. Ex:. r. 
muito malida:>a. · 
· .como <llzl:\. u~ttl r11gimcn •l•• tormo~ qua
tro discu>Sties em projectos. que, por Slll\ un.· 
turct.a.. dG\'CIU jl:C)r dl4;CUtii1~ e~ vot.1d0l!:. deu· 
tl'<' 1lo perlo•lo Coni;Utucion:tl ou dn um:i. po
<1ucm.'l. prtl~~LQ. 

.\ lem d~ lnoonwni•mt.es ~.sultanlí!!! J:i. \'d• 
t.'tl.~i.o c1ns lol.re n.nrm:!Jl. lllltl lln~ d.t "''!!o.~O. h:i. ú 
\•rlucipal e quo N! rnfi!Nl i\~ m«!llldu..-. complo
moninres. que o trovem., tom •lc nixu flret» 
der à cx~u~io d1~" lei!l'I. 

Nilo õ t.nntbem m:r.io de.<;pL'(!%.lvcl a. ciri:um
f't.a.ncl:\ do a.u~mento d~ d~p~m pul1Ucn.. l'·.;. 
sulbnto llo pro~~ muito dtimol'l&IJ:is. 

E a ó>lltin11&rm<l:i us · n~ tl'l\bnlhos. com . 
n. ~mcncin. com 9no tomos vin•lo, nté o dl:~ 31 
de ú~YA.!1111Jro, uno ~mos vot;ulo um:i. ~ú d:l.'I 
leis que somos ubrig:i.dos n. \'Ot.'l.r. 

N•'!St."I. colljuuctur;i... contando com n. benevo· 
lf'llCln. e auxilio ele muitos D<J11utado~ da. mi· 
uorio.. a.. começn.r pelo !!CU mu~tt·e ehefü. o 
emin~nte Sr. goneml Glicerio. que ieri~ mais 
lllll30CC.~iifo de promt" ÇU<! f!JfeétiV~Lmentc C 
chefü <lc uma oppo,;ição constitucional, venho 
a.pt-esimtar uma iudiC<t\'<Lo â. ;1prcciaçi'io da 
Carnara.. (1om o 1lm de sao;tr t:io ;;r:i.u1le ir
re,.."Ula.ri•l:vlc. 

Devemos todos ~011correr para. isro. e prin
cipalmente oi: illu~tC"CS mcmhroR da minot•i:t 
devem eoncorri•r. 

O S1~. CoEr,Jto Cr:-:T1!A-Porq11c il11mm·m·ll.m 
fauto em api·e$Cllta.:r- os uI'1;arnento~ ? 

O SI!. F1:A.-:cr.,co \'Ert.A-:\o nparLc do no· 
tire DcputarJo, respondo que S. Ex. eo11llece 
os acontecimeut.c;s que tiveram !oga.r n:i. ,Ca.
mam e que nií.o precizo i·elembr;w. 

r~in vista de~s·1~ neont.ocirnento;;, :~lguns tlos 
nosso~ collP.gil..~ •la Commiss<i.o de 01°('11.mnnto, 
qne já tíuham iniciado 0s sc11s t1·a.b,tllios, 1~1. 
tim1·a.m-se e foi :p1;.r isso neecss:u·ia a. Mrnca
çiio d.e novo~ memb:·os. que tlve1'!l.m de estu-
d:~r o assumpto 11ov:une11te. . 
. Nào 01Jst:1nttl e~tcs focon•-enicntcs, lemb11i.c 
l'eia. s. ·Ex. que·a Comrnissiil) j;i apresentou· 
os J)ro.iecLo:i de orcn.mentos de t 1·os ministe· 
l;ios .. E J,JOs~o · ade;wtar quo ei;l:í .. qnasi :L sei· 
assign:i.<loo rel'1tivoao Mirli:sted" d:i. Ma.rinh:t 
o emadetintaili) êstur.!o o llD.tnteri(11· eu da Jt()-
ceita. . . . . . .... ,. . . .. •' ... '. . . 
"P<á·.i.iisü, SI'. Pr<:sidt:ffl<;, teuho bo'1S l'<i:t.i!es 

p;i.1'<~ contar com apoio dos nobres Deputatlos e 
aalguns(los qu11esj:1 podí·esseapoio, e entre. 
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.;,51;;; omustl'e Deptitaolo· pelQ Rio Gram!e ''º 
·süt. o Sr. Cassi:i.no do Na.seiinento, que ne.3te 
mmnent() se o.cha na. minha fronte. _ 

Assim, pois. Sr . Presidente, . para obviiLr 
csse;ma.les oriundosdonosso Regimento, pois 
que niio posso ·atlril.mil·os siniic> ;\. disposiç:io 
~lment.al, apresento a minli:i. indicaçiio, n:'io 
:11\co:1.11t.'lndo idéa. nenhum;i. e· esperando que n. 
illustrn.da. Commissão dH Policia. M intc:J'eSSI~ 
cf1,1 !'.CrVi~ pt1blico, Indique . um moio JIC!O 
qutLl po~og QOl:I :1.ppat"<!lhn.r de mQClo R. oor
re:;pc1nclcr dignnm<!nte :io nOo!so m11.n1!ato, sem 

· q110 cmntud<> baja prejui:r.o llA llacalll'.llçiio dos 
nl\\\l»ODta)S. 

o Srt. LAuM Mur.r.r.1t.-O \~01imento ruio 
ubri,;;i~ nlrigucm a. n1llar. . 

O Sr.. F'rtA~C•~ \'sroA-Sr. Pl'l!lltlllnt.et 
c.~11 ll nilnbo. reconhecida cautela •. uio 1ug• 
,:iro Ide& uli..-umiL; indl«I unlcamcnto o mAI 
qn•• exllte~tamóe no tlm da so.<;isiu> o a.lnd:L 
nin deznOI tiin~ umn. lei mmun, sendo (!Sta.I 
foi.~ t!m numorv mui'" eloVAtlo. 

Sr. l~ld~11te. nem l'il> pódo dl1er que l1 
.impo.'illi•C!l & JDO(l!tln. que sollcit.u1la. Collimis· 
~io 1la Policia. porque nús temos ~xemplo na 
l1niii.o American:i o nó:i nos regemos total· 

· munte. póde-so usim dizer, 1iOlo system:i. 
americano. · . · 

o Congresso Amoricano. V. Ex. saba. tr:Lto. 
ft" intercs..-es · muito m:t.ís elevudos 1!0 que o 
Couirrcsso Br;1zileiro e nt'm por is.."Q elle tem 
:L sm1. ses.iiio tito prolon:,r:lda. como nôs. 

o SR. Ar.CINDO GuANAllAR..\ - O Sr. Felis
loello Freire j i1 explicou este füdo: é porque 

· "~ !leputn.do;; moços niio po1lem fülla1·. (Ri.to.) 
O Sr:. F11A.~C1~co VErcA. - M:i.n1to ú Mesa a 

minha. indica.c;:io. (Muito bec1i, muito licm .• ) 

RcpoJ1licn. T<léi:i.>i:i. ~ubmetto cii:utelo~mentc 
e;:t:\ miuh,i. duvida. :i.o espírito do ·nob1·e :i.utor 
do 1•equeeimeuto e no de V: Ex. , n.cftluzindo 
.miLiS n.;; soguintcs con~iderai,-õ~ para. que 
solire cltns t.'1.mbem a MeSIL ba.jn. por bem re· 
ílccth·. 

O nob1-e Doput:i.do p<>r Mill4S, t.cm em vista. 
n.pres..-;:uo o. d!scusso1o dos or~.&lllentos? (P<nl-S(Z.) 

E' singular 11ue o presidente da commissiio 
tio 01'\'nmonto da. Cll.ino.rn dos Deputados.11ro
va.velm1mt.o com 1\ rcs~nAhilld:1do d(I l~<Aàcr 
cl:i. mnioriu, vcnb:~ pedir. como um lllctor 1to 
lll<'lhor llndiuntnto a.u lois nnnuu, -. olimi· 
nn~o dos pl'CICCIL'iOS antigos d :l diilc~. · 

l'jerr;pl"6 que tlve a bonl'll. de dlri~ir a. maio· 
rl:i. desta. Oi.ali, mais d~ um1. voi recl11mel a 
p~n~ 1101 Dapuàldos Gõl . tr&blllhos da ca-. 
m1.rn.;jil1111.l5 me anlm<'I 11. lndlear J"C',Str!OQISes 
no processo dA di~ •lo orçn.monw. · . 

o Stt. Fll.\X~ VatOA.-Peço a pal&\'TA 
para.uma expllcn.çiio ~. ·· . o Srt. PltASCl!>CO GLICKl\lO- A l'ILzio ~ 
dom oro.· na discussio •lo.o; o~entos d e111 
que a propria malort~ da camam niio tum 
pl"CIJtado 11. Je•idA :ittencio o.o andamento . 
dos tr:Walhos parla1ne11t.i11'e:J, (Apoiados.) 

O S1t. Bl'!r.tnruo DE SoVZA.-Nli.o apolndo. 
O SR.. FttA:-;c1sco Gucii:ruo~ Deviam oa no· 

bres Daput:idos, que promoveram n. sclsão de 
um graut\e partii.lo que tinha. e tem gr&ves 
responS:Lbilidades ncst.o. {.;lllJlar.i... contar com 
a interfürenci:i. daquell(!S que foram e:ipolia
dos da dirccçito rolitic:i.. de um modo irre~u· 
lar e violento. om todos 05 a..'<8Umptos SUJei
to~ n. debate e ti. nossa aprcciacão. (J\poímlcs.) 

Por con..;eq uencín.. Sr·. Pre;;idente. deviam . 
os nobres Deputado;; coot:i:r com :\ dcmor;i. 

Y1•m :i. Mesa, ú lida e envirufa iL C-Ommi~S<'i.O t't:!sultante tla. tlsca.lizaçiio, por· parte rl:i. op-
1le Policia. o. seguinte posiçiio p.'1.rlnmentar. 

!NOCCAÇÃO 

fo1lico que a. Commissão ele Policia, reve:iJo 

·Foram os nobres Deputados amigos 1\0 Go
V"erno os - promotores da seis:1o politica. que 
so deu nn. Ca.mam (11poiatlox ), e sito os res
ponsaveis unicos pet :i.nt.c n. Nn.ç.ão pela de
moro. dos trabalhos legi.:1la.tivos. 

Os S1:s . FRANCISCO Vl~!GA E LAURO MULLER 
dão :\p:i.rtes. · - . . " . · 
· o Sit·: F({ANC1sc0 Gr,1cEri.10..:....Dés<le n ion:ri- ·· 

ç:ur,:içiio do novo re~imen, :t"inJa. não ileu o 
Congre:0so da. Republic.1. . o triste exemplo de 

S11.la nn.s sessões. 16 de n.gosto de 1$97 . .,..- c1eixa.r o . Poder Executivo sem n.s .leis rle 
--F,'<11iciscó Vei!J.a: - ". · · . · ·· meios. ce para couseguir· este·:fim alfa.mente 

o Regimanto interno drt Camaru. nn. parte 
11uo regula a di~cussão e vot..'l.(~1o dos projc1-

. etos tle lei, proponha as medit't.:1.s que julg~\r 
ac-e1:t.'\llas parn;o. fim tle, sem . prejuizó do con· 
Yenrenle ex:ame. ser meaos morosn. :i ncloJJ.ll.•ÜO 
dos projectos tlas leiil :r.nnuas. · 

. . patriotíco e const ituciono.l· jámais preteride-
0 Sr., Francililco Glice....-io ~~ mos restringir _a mais a.mpla.Jaculdade de 

ou/em) ·-:- Tealio dU:viiJas ·.:ii n indicação 1\ 0 discussão nos membros do PN!er Legislativo. 
nobre Deputado por· -Minas · Ge1•aes-püde sei·· :( :lpoiados.} · ... , · ' ·· · .. -. 
remettida. ii. Commissiio··(le Polici:i. · p:i.m que ·. Sr. Presidente. ê a.os nobres neputaclos 11ue· 
.elln. proponb;i. 0:Iterações-de dispo_siçües reg,i-' .n·poiam· o Governo. :quo C.'l.be_ n. rcsp_onsabili-:-- . 
·menfaes que ·'!'egeru a discussão·· dos-.orça· dade·&. demora. havidu.. na discussão dos orça:·._ 
men~ . .. q~ando esta diséu5sao 1á·teve logar· mentos": O uob1;e Deputado, · Presidente da.- . 
a respeito de dous orçamentos da desp_eza. .da. Conimissão de · Orçamento. pre<ic~upo.ndó-se : 
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muito com a organiza~.ão do nÕ1·0 partido, conV'enientem~nte, assim . como .todas as ou
. foi a. ca.pltal do; ·scu-bello~ Esta.rlo~ · abatido.: t1·•..sleis.que fo11em subrnettidiisao seu e:itudo 
nan~o o ~ell po~to no sefo da. Commi::sii.o. e criterio. St>lll emo:i.i·l:(o da pa.lu.\"l'll. autoi:i-

0 .. s ·F . ' v · · wo a · d · zacln. do nobre Deputado por ~Iions, cujo in. 
. a •.. rrAt;ClSCO ElCM. - • '1 poia o, tuito neste dcb.ii.te parece ter sido o ·querer 

e:x:p~ca_t'ei istu. . . intimidar a minoria parla.menta.r,em rel.'\<,;Üo 
·O' SR·. FR,\NCI~c~ GL1CEmo-Ao nobre P·res1· ao julgamento da opiniiio publica. 

dente. ~3. CO.mry11ssao. de Or~fl!.en~o ·alíl1•mo. O Sit. FRA3;C::1SCO VEIGA-A timi1lez tia mi. 
eu\·sa.t1~Ci~ç;u\.a sna ~nierpellaçao_d1rectn.. que nori:~. peço p.'\ra sublinhar e~tas pa.lt.vms. 
o. oppos1ç-.i.o e porfe1t.amen~ . co11st.ltu .. 1onal. .. · . . 
S~j:im 1t. m11ioria que tetn a reSpollllll.bili.twh> 0 !'Jt, FRA~CISCO Gt.tCE~O -1om _ ltcença 
do :.:ove1·110 e o P.xie". l·:xecutivv. tito·p1'..."'0:< p:,r:~ ~ubhl?h:~r .tn~ qu!ll a mtençao do nobre 

.. is regras constitucionnC>S. como nós llcJtnOS: L1eput11110 lazendo 1sw ! . . 
nio H deixe o Exccudvo, repr~t.tdo por O ::-tt. F'tl.\!\C1sc.> Vt:1GA. - Qul\Udtlde que 
UUl a.mig<> d~ nobre,; Deput11o<loi;. lM·Ar por elb Jlio tem é ser timicl:i.. · . 
sentimentos coutrnrlns i ()~P.m eonstl tucl<>- 0 ~n, Fiu.-icisco Gt.teJ.' .,.,._Porque tem & 
nal. o~& parti! dll 01•poslc:i.o pu•!Ament~ e comgom do cu1u11rimcnto "º seu de\·er con· 
do ~ qul' ~ su.~to11t:1. tu'lo W\ ~roer que 5'.ituclo!W. 
11.'\l:im J:i. lhlb& cstrlcta111eJ1tc consUtucionlll. 0 ~ • ,. P '&'•·- t 

. (.~ 1.ioicido,.) · . · ~t. "11.A.~CtSC<l • BtaA. - er1uu. ..... en e. 
· · j>4f!S(I ~ntil' :i.a nobre De1)11f.Ado quo a (/ltt o.1tro.ir '"P""ti:4.) 
op~~ ]lllt1amentar Úl?'".Í COlllO llCU. prin· . o sr~. Ftt4~CISO> c''r.1cmuo - Feitas C)Sta., 
clfÍl\I .1e_,·er concorrer para que as leis UI'(&• coiui<l111'lt.ÇUes, ~r. Pre.ldd~. quo submetto . 

. 1nentar1M !!êjam '\"Ot:l.il:w devldAmente.. aam ao crltorlo ·lo V. Ex .• fJ!lpenlrei o •lc!Spa.Clto da 
· de que o Pl\ller Execufü·o 1e Yt\J& opportu· M~• tc0bre o destlno a dar em rclaçilo n. tndl· · 
· narn!!n ce ho.bilititdo com cs•:i. lei 4 . governar eacão do nobro Deputado pol' Minas lieraei. 
constituclo&lm&nr.e: porque o ·~. pri· Tenho co11cl11ldo. . · · 
melro dC!vcr. c:omo Poder Le;:isla.tivo,é inipe- .· 

-dir ciue o Executivo 35~om11 :1. dfctndlll'll. .·o Sr. Pr&~i<lênte-A 1resn.em obe
finn.nceira.. nttm de niio &eerl!SCentar. com a dioncia. 40 Regimento, jó. decidiu que o. Íl\!li· 
nossa respnnsa.bllrda•1e. as :u-m:t.S dicta.t.Orin~ cação va. i C0111missiio t!e Policia. 
do t1ue '!llc cst:i. Jnocamto miio continu&-
mcnw. ,·iolan4lO ns lei~ de 01·çamento. (J!~itOJ o . Sr. 1"1"nnél.;;eo V~ign (para · 

· apoia~; >leio apoiado.• e apart•1.) . ·w11<t c:r.plii;a.çúo 1'.le$saal)-St'. Presidente. ma~ 
· Assigm1lo este traço 0-:1.ractorislico da. mai~ r-~vilbou-me a. impressão que causou no es· 
ri11 :;ovcrn3.lllentnl : o meio de que lança. m:í.o pi rito do nobre Deputa.do por S. Po.ulo a. io.· 
para. obier os orç;imentos no Conirresso é a dlco.ção innocent.e, perC'eitamente innocent.c. 
eliminação da. taculdalle do di.scutil-os. que apresentei. resultado de desejo patl"iotico 

O Sit. FRA:-\CISCO VEIGA_; Não .'l.poíado, que tódos temos de cumprir o nosso dever; 
nunen. se di;:eutiu tanto: - (T1YJCa111·~ m1<i1os m:u'3.vilhou-me e de'l."O confes..~r no nobre 
<ZJJ(J.rles. Soa111 O$ tymptntos. O Sr. · P1·c$ide111c Deputado que desconheci inteiro.mente a 
rcc/111li.t1 a11cnçt10.) S. Ex •. cujo espirito cord:i.to, morlerado, pt'u· 

deute. tolerante. todos reconhecem. trn2en-
O S1t. FRAi>c1sco GLlCEitto -:-A opposiç;io do-me a convi,.,:5.o .de que não conhe:ia. bem 

pa.rlamentnr protesta que b:ide cumprir com .... 
o seu dever constitucion:i.l, sem prejuízo -da a S. Ex. 
ma.is completa. discussão e ti3Caliz:1.ção de S1•. Presiilente. fazendo justiça. a.o me
todas as leis; decl:i.ranclo.mais que a respon· r ito do nobre Deputfldo, invoquei até o 
so.l>ilida.•le pela rlemora havida na. diseu~sil.o a.nxilio ~aelko e patriotico _de S. Ex.., pr~
U.os oi·ça.mentos .. não, lhe c;i.be ·mas sim á sta.ndo ~ssirn homenagem ao valor , preStlg10 

.. niii.ioria que. di:ro·o com 0 de~ido respeito. o autor1u:t~e ~oral que ~- ~.x. exe1•ce n~s~ 
· não.tem dirigido .bem ecmyeniontemente_ os .9a~ai:a., na.o so entre a. mmoua :como ent1e 
. t!"a.ba.lllos legMativos. (.4.pa,..tP-s.) · . ! m~10ri:1.. onde s. Ex. conta, a. come9ar .pelo 

. Não estou dirigindo a.ccusaçües <i. . maior.ia~ ob~c?-ro . orador, . numeroso~ . admiradores. 
n.em fazen~o· _ recrimiaa.çiJes; . estõu .prol),u.:.: (~po1ados) n~i::i~n~ .que o est imam .·e o a.pr~ 

pndo;.em vista das pn.la.vras do ' nobr~ Oepu'- Clll.m. (A.~? te,<.) . , .• _ . 
· fado nor lllinas Gerfles, a defosa. da opposic:to . Tenho tido numerosas ocl'a.s1ueo, !1ª a.use~ 
par!O:mentar. . · . · ' eia. do nobre Depu!-ado e nos c9lloquios parti-

. .. · -. , ·.· . . · · . ~ cula.1•e:s .com· :i.m1go~ da mrnha. · terra.. de 
. '. 9 Sr.. . Bsi.1sAmo.DE Sou7:".;- Mas elle _nao_ prestar. a. s; Ex. homena.i:em de respeito. a.ll
. a -accnsou. JHa outros apai fos, .) · . __ . _ .llliração, do alto conceito em que _teabo s:Ex.;. 
· · --0 Sit.:: :FnAxc1sco ·· :Güc·e·1úo ~··A· opposiçfi.o como possa provar-- com o te,;temunho tle t\_l· 
- ·-pnrlamentar . lm de cliScutir ' o~ Ol'l.::lmentos :i?uns Del>ut.ados que . esmo presen~.-
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o illu~"tre genernl estã. me con"i•imcerido-<\e 
que eu estav:i. em erro. __ 

o ~1t. FRA:'\C1sco GLIC~tuo-E'. exacto, es-
t'). 1·a. errado. · · . · _ 

Em condição, pe1isem ou não pensem, 
creiam ou oão, .. eu a tenho cumprido fiel· 
mente. porque a Republica pôde ter maiores 
entusiastas, qu1~ são os q_ue a sonb.aram, mas 
não tem ma.is sinceros. · · 

O s·a. F1uNcxsco Veio.\.- V. Ex. rCleebeu- Posteriormente, a. minha posiçüo · nesta. 
me de la.nç-.i, em riste quando cu mendiga'"ª C3Sn, :>em estar unido a nenhum partido; 
o seu concuNO. o seu prest igio. tictcrminQU·~ que uo meu Esta.do os partidts 

o nobre Deput.vlo não t,-.rn tlo miin 11inão 01".,"i\ni~1~scm us suas chapas. excluindo 
pro\·as de muito o.preço á sua. pessoa. de que 1Mlns o meu nome, e :1. esforços <.10 ~migas 
jlodcm 1la.r testemunho h"mons polltieos; meus fui novnm~ntG eleito. 
amigos, o. quem 0:1cra,·eudo ou t~llo.m\o, ~1:m· ~:i.o devo,portaur.o,o minimo r.wor·a.s.Ex., 
pr.i 117. just.i~ u Ql'aci.(·r •lo nobre Dcpu- n niio t<cr, como j.-\ dis~c. o. cx~i\-:t. llene\'Oe 
::i.t\o, · · · lenci•L com que 111e tem tr:itiulo. 

\'l:Jto quo s. Ex. entrou 11:1. miuh:i. vid" Nilo tui. portnnth, ractor da. 11ivisio quo 1<> 
p:1rticulL'l'. dC\'O dodAtar tiue ~ minh;,, via- opt'NU nu-.f& camo.m, o, roplto. si tiYClllO 
J:ND a ~findos nii.o fol ·dntl"rminnrla por mot1\·o· 11.1,:mn \"nl1ment0, OllSO rom1umento niio &IO 
p~líiico. mns pelll neees,i•l:i.do do ir bm>CIU' <lnrl11. 
111inhafam1li.'\.11uc tà~ta"•• ~nL \'Ir pcrnt1· Uma '~ 1hulo. ·'.,.:brei a S. ta:. o quo 
llCCCr aqui. onde ~u·1. cm de osPftrar do meu tempol':\menl.o, d"· 

XC!Sl!ll \'ingem. ~mo, ~ba. o nobro Oepu- n1tnha eiluc::&1,,~'io; dlt.!4 111lnh11.:1 tr:1dlcçUes. quo · 
tado que tivo en~Jo 1!0 preetar n. s. Ex. M me ma.ulrt!llio.i.\'& pelo apolo a.o Sr. PMldenco 
humcnngens da. multa eonside~ que mo da. Republica. 
mo~. nil.o omtante - :i~o '11.ler n:ulo., mu o SR. AT.Cl~llO GVA.~·"'"M - -Netto .pa.rU- -
l;as.t.'\ q110 \"&111& a 1ntet1~1'°. culn.r r~cm~ Justlç;i. ;i. v. a::x. (Apoicldos.) 

l'.u dl~" n_mlgos que. !nesmo à frente da. O ~1t. F1tA:>c1s6o VY.1ti.\-Es'6. mo ouo:iado . 
opposi~ em que se ha.,'l:i. collocado. oppoo ui r to bl s M · ... "l 
!Jç:io not:Lvel iiclo numQro e pelO:! talcilt<k', o s me repu 1c:i.uo r. ore1ra. ...... ~, va. 
:::. Ex. ir1n. prestar é. nossa Pa.trln. novos e rc- _O Stt. ~IOltEll~\. D.\ SIC.n.-Faço li. dec;o.ra-
Jc\"11.0t~s servil;()S. çiw !hrm:il de que sempre reconheCL no 

Fallei por esto -modo. pvrquc n. verdnde Sr. Franci!oo Veiga. ~~~ll •1ue me encontre\ 
nunca. 11. a.baudono.di~toe que s. Ex. ia rcvcla.r co_m s. · Ex. na. ConstLtumte, um bom rcpu
uma. racci 1le sen ta.lento. S. Ex. jà. tinha l."hlo bhc.tno. 
chefo d:L tn:tioria p:trlamt:n,11.r, S. Ex. ia. O S1t. F1uSC!ilco V~:m.\ - ~:io tinha. por 
n;:ora mostrar que su.be ser chefe 1la. QJ>r•o· llm pro•oc:i.r esr.us pal:wr.i.s de bcncvolencia, 
stç<io C'>llSt1tucLoun.l. ;\ im1tac,iio <los chefe~ que. ont1oetan to, :i.graúeço. 
:imericanos. q~e siio ta.mbem chefes de par- · Ma:> o nobre Deputudo, com quem tenho 
t irloi;. . sido a ventura de privar. conhece de ta.l 

Pr'<Jvenções cont!'3. S. Ex •• no meu E.stD.do, ~orle a. minha. e•lttcação politfca. que, sem 
s.·, trab:1lllei paru. 1lc.~f:r.7.el·ns; pt1.ra rlizer nos e11ten•1ermos, s<1oia. qual a. minh;L posição 
que o p.trCi•lo 110 gcucml Glicerio •-·r:i. quasi ~m tal emergencia.. 
in•cnciv(•l . . Fui paro. onde me levnra a minha po-

A minha pnla.\·ra., si alguma. cowa. vale,-si ·siç.ão, porque, homem coasciente, que niio 
pesa n() animo de oJguem. fique certo o nobre tem merito3 outros sioão o .de estar bem com 
flcpntaclo que foi empregada para. evita.r o a. :rua. consciencia., com a. sua organização, 
desastre. S . E~. esW. pre5ente e peço que me com a~ t enrlencfas de seu espirito, poderia. 
ct,Jnteste, si não o procurei divtil'llas vezes, esta.1 -:m erro, na. apreciação do nobre Depu
fü.zen40-lhe ver como se me atlgur:i.va. desas- t1.dG e •lo Presidente· cfa Republica; -_ 
_ tra.da a. situução deante da qm\lnosacha· ·-· Eu tínàa. l\lé _pelo"oobre Deputa.ilo sym;_ 
nmos. · _ · · - . , . · ·_ . pa:.lh3.~- é · amisacte que: não -podia. tor pelo 

O unlco favor que devo ao lllustre general Sr. PresidE:ote da · Republica. a ·quem.me 
e a beuevolencia. com que sempre me tratava, ligam apeuas relações ____ mttito respe_i_tosas e 
porque-a millba. presençit na. .~ma.ra, s; Ex·. diplomat!ca.s,-, "Hno· vulga_rmente se.dir. • . . . --· 
sa.be; e eu já. disse <1a.tribuna, : não e . devida . Não se trata.-;·. ,-:1ortanto, . ·de uma. quesfüo 
á intervenção de partidos, nem do partido.de pessoal. n.:1.. !l~ ·11ma que:;tiio de principios. 
que$. E:t. é chefe, .nem do · P~rtido Ccnsti· · O nobre De~·- rauo !oi; portanto, injustO -
tuciona.l Mineiro . . Fui eleito pa.ra a Consti- para cominigo, 1allanC:o até com .a. -voz um 
tuinte· e· O nobre Deputado .sabe .. em que COO· pouco tl-emula., qu-;, (: cnusa. pouco. commum 
dições_. ·" .. . ·_ . . . ... ... _. _ _ . . : em s. Ex . . Eu o de~~ouheci~- . . __ . . 

Fez-se .a. indicação .-do meu nome pa.r:i a .--Duvidou o no1Jre'l>t:JJL1ta:do dos sentiment os .. 
clla.1a. não : .se exigindo sinã.o a: condição ·. de- puros _-e patrioticos com. _que ·_ a.presentei :a: · 
ácceitar lealmente a Republica.._ · - ' .. indicação. ·7. · · __ · · · . -
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Peço licença. ao híJm;arlo Deput..1.do por Pet·· lencia., si não com a.justiça, e -não recebei· de 
· namhueo~ o Sr·~ Barl!ostr ·Lima.. caral:te!" que .J<1.11ça eú1 riste uma· indicação na quai uão 
se impüe, para iovocar o seu nome, julgaudo ;i.prn~cnto nenhuma idfa. · 
que não !la.verá illlliscrco;J.o em 1rnrrar nm Lembl'\) ao nolm: Deputado que mostr<1nilo 
cQDoquio que tive-com s. Ex. · a indi~>a<;<io ao illuskc PJ'Cslclente da C:umm~. 

. Fa.llandu a I'Cl.Sl'ºito elo proce~:;Q nfümt\- pe1·;:.'llntou-me :::i.Ex.: p~rque mi.o '\pre:ient.\ 
raente l!()guido no:sta. Ca.m(l.ra., om relaÇ<i.o aos jii. crnem.111.:1 r1uc lOrrcspon1l:irn ;i.v ~u pensa
orçamentos. ti\'" a. l!ntisfac;.ão de onvir •lo uurnw '! . 
nobre 0<.>putacl1> idüa inteir·:unonte de accor•lo A S. Ex. i•espouJi ~ por11uu :~ponns delit>}J 
Cl)Ol ws minb;1s o a. \\cclo.nu;ão do que elfe-.:~i· que ~\l temt>dcíu o mal. 
vo.mcntc a. rfü:cl1$to !:!:!peciru 1fa.s emeurlas. do Nr'lo ti 1111:1. :~ prot.cnçào do apre:entar 111t'll1or 
ruoifo por que i;e 1,,~t.-i~· (;17,cono. imporr.;i.\':\ rc1u(..J.io. mas cu cgporavn. quo (\ nobro Depu. 
em o.ugh\Ct1tll.r•t1e mul~J ·o pr.i.Y.u. dentro do t.:1,!o vie:!l!C em ~rrn dn. incc.lidn. por 11li1P 
•1u:d de,·iam ~r \'ot.'\dos QS •"rç&montos. im:apve;tn.. Yi 11uc ~1-ei. m:us rm todo o c:l.liól 

o ::itt. H.u~llO>'A J.1)1';\-E ê!!IO BIU)O, COlllO o procurei pelOll Uld~ l'l!gimcmtnes pmpnr UIU~ 
nnno JIL"'-.'l&llv e uu\1'111.1 n.unn.i. :\ di!Cu~ d!l.S m<:Jhla., ;~fü1s jus~ e l)Uc mi.o ,,xprimP.; 
e1ncmd:ui impor1.n. cru m,.'l.iJS duas disc11llll<.·re8. illíio. do .,,,.,.,,.:1,11. l'Olll" !(O me <liSSI' om 1rn.rt1· 

O Slt. 1-·n.\Nçu;•:o V~11A.-O que ê vci~h-..h• ~ cu~~~ \'' Ex. lllll ~rdnnrà. e;,t..• de~lhiho 
quo " 11•tl!rc DcpUblJI) ,.,,nc()nlou in~lr.t· com qu" ™'3bo du Í"7.<'r est.'1.11 l'Ull•hler:IA,'lle~. 
mente quo i;o 111)(li:~ •im1•litlr.ar. . 

lllllll:Ú1'. liCllilOl'l..'li. ou Ja. l!llblanno U•io "'icli;, dC\'i•lu :1s p:Ll1lVl'llo; ILl'll!!n~ d11111>bre llOJIU· 

l ., r w\,1, c1un 1icr~urbruu a. quem. •"ólDn cu. n~o 
rontar co1n a bm11n'Ol~11c1~ • O!I nolm~ Vepu· llill"'K! o.fo ::muih~ roeu~·;.,. (Sdu "llC>iCMi<.lf). 
tn.dw. e1nlx1ni. ,1rocuri~ na. m1al111. m~ia. r· ., 

. Ungua ("'1n 111111wkt) çonquista.l-a, :diiis em 
um pontu ucuLN ém 'JUO pouemos · irabulhar O~··· ••riuu:-1 ..... •o Glle(~i.·io (}l<•l'n 
em commum. 11111•' a,,tu:n.;111; pr!.<.C.,u' I - Sl'. Pl'Q(lidont<•. 

_ 0 Sn. Tuionr..:o 11_, CO::!TA. _ Nunco.. ser~i o meu disLineto e vclb•:i amigo. de 30 :.u111os 
atra:t:, rol injusto, a.W'ibuh:1dv-me intui~ · ne11tro; ae1Dpro p:irthlurlo. ( /J11011t~it """"'''s.) - t • .,. a;r ... '?llSS1 VO.ll oon ru. ::; • ...x. 

O Sa. FltA,.Cil'CJ · Va:u ;,\.-Eh! como OI! nobres o plienomeno que isc ~18:iOU l!m re.l:u,;:iô an 
Deputados mo ~bem. não n.cooítnnil<> na. nobre Dei>uta.<lo por Minas t~cr-~. ~ rechu: 
boa parteiis pala.vrnsque usel-pooto ueut1'0. a.o se,.uinte: 
Po~ .nüo temos votn.do ~.ui ,tan\llS m~idl;lSI S. Êx. um dos g~ner;,es a quBni estii. cun· 
pol~ticns em ·qu~ oppos1e1onll!tas e ma.101•1a. fiada a direcção ;;overni~br. do pa.iz ••• 
ClltãO de accordo t o ·· F . . v N" · d Que querem os nobres Deputados ? Por- sn.. RA':"Ctoco ElGA- .1.0 apoia o. 
-ventun querem alguma COlllh que niio quer o :;1i. F1i,\Nc1sw OL1c1~1t10-•. foi ~lll'pl'C
a maio1i:i. r !:ii querem llxercer o dü-eito de lmmlido eow o mon ata. !'•e ,Jirccto o oppo1·· 
exame. ui>S que1·emos trunbem. tuuo, e perdeu :~ cri.:mn. S. Ex. até tlcsc<>-

Eu peq.(Unto u.os nolires Depu~ul~s: ~o :;;e_- nheccn o vi;;or <lo mon l1mço. 
n:ulo da Republica. p11r~ent.ura nao OX!Stlrn o Stt. F1tJ1.:-:'cr~co Vim;;;..- Ao contra.riu. 
0 e~1mo acui•:ltlo. euuse1enc1oso o pac1·10t1co ·cu tio 0 ' 
pot· ptr.rte dos membros <la. opposiçií.o dar;uclla. ~ • · 
casa.. de a.ccordo com a. SU;L coneicção e suas O Sti. F.1:w\~c1sco Gr..IcE1uo-... e a. u;itu-
conveniencias poli tiros" Porventu1·a 1teixou rel'.a. de miulla tactic:~ pelo incsrei·aJo do ata
do exi.:>tir dura.nte o impei·io, durante a. H.e- que, pel3. ~01·p1·ez" de que foi Yictirna, ~up
publica, o exame das matel·ias snbmettid11s pondo que nrto seria desco!Jei'to no seu tra.u;\· 
a.o sau conltecimento1 lho político e nas reg-ulat·es manoliras que 

Ent1·eta.nto,. fa.zfam-no sem que hottvesse para isso tem desenvolvido. 
quatro discussües; ba.sta"Va.m duas. Ora, lil.ço. do nob!'c deputad» por :Minas 
. Em todo caso, submetti esta medida. ao Geraes o mesmo couceilo <)no ~ sempre liz de 
ci:iterio dos nobres Deputados. . S. Lx. e que em uma. das ultima:> ~essi:les 1b 

A mim, que apenas lembro e apooto um Cam;~ra externei: um !Jom<:m de cdterio, 
mal que, m.e parece • . cumpre evitar, ma.ravi-- de iotelligencüt, üe S<tber,dee:q}et·íencia.,Jéal,. 
lhou-me ounr o nobre. Deputado fazer refo. '.um homem de c~\pllcid:tde, e1n .summa. 
rendas em te1·mos por demais ardeotes, o que Deste conceito não me ;1n·edei, ;i.pezar 
nã.o devia esperJ.r . de cS. Ex. Insisto neste do resentimento tlo que se a.poi.lerou o noure 
incide11te,.para.que o nobre Deputa.do veja deputado por Minas Gmú~s-. Fa.~o de S. Ex. 
como era. profilnda. e sin.ie1·a a.· ~tüno. e n- o mesmo conceito. Apenas pensei que s, E:i:. 
nera.çüo que tinha por_S, ~x., que scmp1•e não.vcrlaJ.emonstrat· asituaç!Uo,.em que · se· 
autol'izou.nie a acreditai' que, da parte de acllou, qua.ntlo lhe '1.taqu.ei pelo lado mai5 
S. Ex. não devia. cont.ar· siuITo com beuevo· l'r..teo. 
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-. 0 SI~~- P1-u\il'CISCO Y1rn:A-Nestu l~tl'frcul:t!' 
:i minh<t ~ituai,:ão ê i;;-tt:tl.à.1lc q11::i.l•1111·r 1:01-
l~~"lL cm Í•lcnlic;\S condic;i>t'S. 

O ~L~. [•'1,AXCLSCQ_ Guct~1,10-0l'a,- .-inclo a 
i11j11d1< tio 1::rn·1~lcl" cio h"111c111 pul1lit"''• 11i
;,.:11,Jo <JU•J n~lc lt11111c111 rf!tit•1111-~c .<.lo poslu 
lc;.:i,;lativ11, u111 •11w .,sf:t\':L tmnr• .. r;11·i:t11wnt1i.· 
l~ll'ol ir à ea1.it.al 1!1) "'~u· E.~t;iclo ll~llar ''º i11-
V!1'1 !~C.S polith~():i-i rplt: .... :a-liio·a :i••U car;:u ~ 

()-; 11uhr1,,; <l•·vuta•lus •la f,aucmfa l/uruiul!llSC, 
d1t!llHJ11~ f1<1l11 tllu~tl'o i.:rulf!1" •la 111niori:1, •h1-
r:111l•! :1 ultium oldi;iin ~"''"'-"~•\ ·110 llill •lo J1•• 
11-·ii''• :1s:õi111 ""'"'' ·~..; •l··1.ut.i•lus tl•::-.l•• z.:"'''"'"'• 
1•crh!ll<'•!llt•"' ú. "1'1"'"1c::in, fo1-;1111 1•lc:it•"õlr 
:0•1Ud!n cl .. h;;io, 11u lil!U 1-:. .. t:ul.1. 

1~111 •!"''• tk1id, fui :1~:::r.~.;i\'••. :illt1•li11°lo 
.1 c:i"-·um,.lnw·i:L •lo lnr i;lo o 111>1·~ · •lt..•pol:1tl.1 
i""' )t ina" lral11r tlc iulen'-"..;c-:t 1 ... 1itl<-1_11> ·~ 

1\ l-'1i. Hm,\~.\IU\> IW. i-:01.12~-lii1A,\11h; 'lllO ti 
"'':11111('11/u e:;t;t\a t~1lunl:11lo flU"'lll•: ~. l~x. 
l'~lu\·e li"•r:i. 

1_1 :0:1t. 1'1:.\sr.t'iCt• 1_i1.1cm:10 - tJué o uoliru 
.tr·11utn•lo> I"''' Min:11!o ~ c11h~11•lcu •~>m111l;:1~ 
r~1r ruaid du lllll:L ,.~. 110 i;o11Ud<>•lu .:1u;..-.."Crlr 
;1l~Ulll ah·itt'l l~Ll':L tl\'il11r :L ?icl~ão •jUl,I l"U 
"l~H""''' n•"I Parthlo ltu1•11hlit!:mu ._.01\timl. dc11 
·hS:i<t li..':ltc1111111ho; mas cm quu i*i<>•louu;m~lt~L 
•)lltl :O:. t::x. o.;tul'lL uiio ~j:L 11111 •l• 1:! 1•r•icori.'li 
1!0 110\.'o ]ltll.rhclo ! 

o $••. F1:.\~ClSCO VY.111.\ - Niio fui fu.clo1·. 
O S1:.. F1tAxc1:;co GL1c1m1Q- &louconvcn-

o ::;1:; Fr..A;i;c1sco \·1~wA..:.. Isso ,y- iuila. <p.ie~-
L<"io 110 :\;;ua. l 1011 ta • ~ . · 

o Srt . R\ll>Ot.l'l!ll A nrirrn - E' t\IU:L íjllf'.'Sl<1o 
t.IC [lcl<J. _ 

'1 Sr:. FRANc:rsco G1.u::i·:t:.l<J - vê, 110\'taofo 
<1 11t1l11'<• 1)11p11t:ul11 11v1· Min~ 'Jll'-' não tive ~ 
111c111>r inlo111;f11' Ju rnuk":>tal-o, du lovc 1:1ique1• 
·~si oi 1111:11 ill11~trou1!isti11ctoa111igo, cuja.runi· 
~.:úlo 1~·.:o 11,~·~n\~~ 1~u-:1 tlufcmlor com ;~ me:;ina 
l()n;1C••la+h: ~"1111 qnu •loícullo os inlo~ cfo 
meu parti<lo~ •t uer ter a bondade (l(.I rcoonsi· 
•lernr (\ l'<IU JUixo :tllerc:ul:as mi11h1111 p."'ixüeal, 
~a t\o t.ur a bou.Ja.olu 1le ~u,:oilar •XllnO ~tocet'all 
õL" cx11ll~!t'» 111~~ud:u1dn:•1 ~i ain·~• U• 
sim d!M 1111.r111:it1~11l o.seuju11tomcl1udrc, 
t..·n.'1 ~ millor r1ati.~r~.w ctn rat.lmr ~ <i 
11ual•1ucr rt!fe,...,icil\ 11uo p1.1r\~1turG ll\úllid
•1•1t1 o l't'lll.'Cil.u rio ··~ llcpub!Jo. mw em 
r"l.~nu no<. mcins dut.N 1nc.1rdt!:4 u i11~lo
c'uai""• m:.s cm rol:'1.1W ~ l"iucericlado d.'l 
U1i11!1:a. C?!Jtilll!L e do IUNl ~111!1'4 por S. Ex. 
(,'fHilv f11:1.&.) 

v~m :l M~ :~ ~11i11w 

D~:Cl,AltAt,;.fo 

l>e<:laro que mlo tomei parto m, votação 
do proJecto 11. 12. de IS'J7. que rcorgauíza o 
corpo de esta.do mnit)r. 

Sa.ln. da:. ~. IG dé agosto de 18'.n .
Br1rbosa Li1>1t1., 

l'i•fo ,1uu füi u111 tios p1'0111·1lor~>:> Ja :>ei:>iio do 0 s,• .. P&·'!~i<lent.c- Esta.ndo ad.enn 
jtai-tido • t.ula :i. ho:-:1. desigoo pal'3 amanhã a so-
o Si:. F1:.\:--:Ct~CI'\ VP.1,~A - &:ti\ contm 0$ guintc orJem do dia: 

faCt.llÕ <lc q11c \' • Ex. tem melhor conlu~ci- Continuação dn. :!• discussão 1lo (>I'Ojccto 
m1111 lo '/llC e-, rcsl•J tl•L C1111am. n . 54, do lll'J1. Ol".;a.nr.lo ;i.s dcspoz:t.S do Mi-

o Si;. Ft:.\~Cllitl.> 1)1,1c..:i.10- l'iiio creio qnc ni.sl.orio c\rl F111.eml:~ pa.ra o exercício 1le l&.18; 
l"S->t.: tlumio:L:lu por u11t1•0 s.:ntimento siuào 3" •liscus:sii.o do projccto n. 32B,1le 1897, 
a ol,l((_~~ <l•> \lrtUcl\oÍO UO 'tutoritlada, (\ll•: e rcil:i.cçio p:l.l'"J. 3• J.i,;cus;ill) do !ll'Ojceto n. 3:!, 
um prog1~rnmia vasto. Ac1·c,Jito mesmo •1uo 110 corrente :mno. que lixa ilS forças de terra 
o uvllre Depntatlo, si se tmta:;:;e. de urna para o exercicio de 1898 ; 
<1uo~ti:to . pes~0<tl, se sentiria constran~g-itlo <!m 1 2 • oiscu....-osão do projccto u. 49, de !897, au
a1,.u1do11a1· seu antigo amigo o cowpaulieiro tol'i2:1ndo o Governo a abrir ao Minist-erio da 
tio lutas pal'lumenta.res; ma~ não se tmt;L vu Justiça e Negocios Interiores o c:redito de 
de ueuhuma. questão pessoal: era. o iuteresse 202:88"2.$! 19, supplementar a va.rias verbas 
o o ;;eulimonio político qne e:>bva.m em jogo, do art. 2" da. lei n. 429, de 10 de dezembro 
~nteutliamos C)UC regimen pl'es'ille::ich\l !ôm. de 189<>; _ 
!<Jl'ic lo e toma.mos a. attitude que o p~z ili- . 2" discu..'1Siio do :projecto n. 50, de 1897, au· 
teirll conhec~. toriza.nrlo o Govemo a abrir ao Ministe1•io d~ 
Aqn~lles que esta-.:.1m em min(lria. no. di- Justi~'ª e Negocios Interloros o credito de ·'. 

1·ec<;i.io <lo partido n.ppellarnm, regula.- e 90:000$, · supplementiir á. verlJn.-Dillgenci:i.il · 
criostitticion:dmentc; [r, nolire Presi(fonte da 1101iciri.es-n. 14 do art . 2• da lei n. · 429, de 
Cama!'a.- foi 11111 delles) par.• um poLler com- 10 de dezembro de 1895 ; 
{lcteute e legitimo \)ara 1lerimir a contenda . 2" <fücus&io do projeeto n. 56, .de 1897, a.u.
E~se potler pl'onnnei~u-se. a. nosso f;wo1:- _Os tori~ndo o Go".erno :i. abrir ao Ministerio da 
nobres Ueputados, d1senho.Jo de:O:KL d~c1s;i.o, Ju.st1\.'A e Negocios __ Inter1ores _o cr~ito espe-. :. 
umito re~ularn1ente, se constitliirai:µ em par- eia.! 'de . .1 05:600.$ --pa.1-u pag;uueuto elos ordé- -
ti•Jo ditrer•eote; ficarido nós com as · tradições nados. no exercício coITente, aos magis· 
do pnrtido republicano. - -. trados que; havendo sido aPos<mtadllS por 
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decreto n. 2.030. de 25 de julho lle 1895, 
obtinmi.m sentença m aodanliO :innuUar o 
mesmo dec'!'eto ; 

2• <'liscus,;ao do p1•ojecto n. 4i. de 1897. 
providenDi:i.ndo sobre -o preenchimento do> 
claros cxi.:!tentes na fl)rça n:tYal ; 

DI•! 18()7 

Pi·,r.,ir/1•ncia do.< Sr.,. ,Li·tlwr R:fl, (71resi
.Zc1i_l c). Fo.1.•cca /'orlclfo (.:?·• ·vfr.: ·1irco·idcntc} a 
l11lw di: Jfdto (/• ~':.:1·c:t1 1·io) 

Contimmç!io da. 31 t1iscuss:io .10 pro,iccto 
n. 17u. de 1$96, Nforman•lo o Cotlí:;io Ponu.t, Ao me:o-iU:i. proc~dc·::c â ch:\ma,l:i.. :°\ r1u:1.l 
- 2' dl~Ut<!ào do projecto n. 1~2. Je 181.113; i•cspon<lem 11$ ~rs. Arthur Rios . .luli<> de 
autoriz.'\11rlo o t:..,vc!'llo ;L t'COl~:\nir..i.r •li· ~fello. <'::trio.:< ·lc ~o,·a~ Ah\lr•-s Rubiiio. 
\'cr~o:!l c~t:a.b~focimcntos milita.rei; ·le .ensi.10. ~ih~ ~I~~1z. G:i.~lu• ~l:~l't·ttilin<'. All•1111um'l1U•• 
com voto cin .sep:uu.·lo do Sr. Thom:u ea- ~r1:io. 1 hootomo •lc lktlto. Sl!l'l<~lcll·• Cor· 
V1Llcn.11ti; l'\~l. ••ul"lelha ~lourà(1, ll<·urlqu1~ Vall:ulnr<'•. 

:.!• 1\íscu,cs;ão 110 projoc:to u. 'r.i. de lS9S. l'Colro Bor:..-cs. R·•)'.<•rril fuUl-"111\llP. ;\fnrinho 
dlspon•lo tivbrc cuns.;rl 1~'i11 milit.'\r : •lt'J .ln•\r:Ltl<'. ;\ugu~to Scv.~ro. To.":u.ro.i ,,,. 

I• dl~u.W.o 1\u 1.1roj<:!Ct0 11. m. do l~ll7. t~y.r:\, Franc!~~> t;ul"'.tcl, J1J:iÓ Pcro;:rmu. 
peru1itti11Jo que Oll :aharuno~ d:a. t:'l~hl l'ol~·" 1 rin · !•11I~ • . J •.1:1Q de :o>iqucir-.a.. ,\n::<"lO i\~tu, 
tecl111!ca que :f>• muriculamn 1!\~ t\CCO'l'tl11 Arthur l'c1xnt ... lt•~1M ea~·nlc:1u~·. Fdls~llo 
com u cxl,:oncl~ 11reparnc.orh~ Jo rei:ul:... 1-'~lrc, lll)'l~hmé< Dorfa. ~ •. obr .•• Fmnd;.c.• 
mci1t0 1\0 l~i~ ..:11uclu:tm os rc.-;.1~~tm:i; ~''""· ~l:'mH ?~!ti.no. t~u::ttni" Tnurlnlt<l, 
CUl'IO.'i pelo diCO rogul4'11l••nW: ( ·'l.•11" l•U1 111:1ra•~. ,\,falbl-r~l . óluimRr:te:c, 

J• ,\ltCU#Nw •lo pl'llJ('Ct.> o . 2i "· ,,,. tt\lr., l..4'<.i\'li;ll·to i-'•li:uc!l':\11, Plnh ·íN Junlõr. Tor· 
dOl!l:i.rnn•lo l~11tu •lo i-.ontribulr com um •111ar.o )lul"l!lra. Jo.e M111·r ln!~·. lfo~lia 1!0 
dia d~ ~Ido, mensalmente. p:t.ra. o .\sylo 1\c: :'li. ltnul Kilm~. tlcl isnr:o 110 N•U'7.ll.. l-"i>n· 
IO\'&hol~. AS pl'll.~~ do "11 titlbiü.• de iufan· Sl'C~ Porlo l:i . ~i lo l'cça.nlln.. Lc:o1H l.ol~ti. 
tl\rl:l 1!e 111:u·inlts.. do corpo de ofilch1.-! ln'\- Juhl) ~ôl'IW·. ;\lenrlc" l'ir11r111cl. Joio Luiz. 
rinheiros e d 1> do mo.riiabd ros ~onnes: ll·ICf. 111~ 1\h•iin. Lui7. l);or,.1. Juroh •l:i. t>;uxiiv. 
· J• discu~~'to 110 proJl!Cto u. l!I A. Jo 1~r:-• .\!1u•1•0 Bott11!111. 1-'rauci>'Co \'ei::n. ,\ll'rctfo 

dispondo !!Obre n. cont•:;?<'m •.la prisão rirc•·cn· , Pmto. A11to11io 7.:1c1t .. ri:1ii. Rodol ;iho .\hn·u, 
ti\'a que o oíllciAl ou pr31;:\ rlc prot do cxer· J T~!lrs ·'e ~lenei:eii. Throrouio de .\l:i1t.1lb:ic~. 
cl.to tlvcr 80II°r:Jo ·a.nte5 de i;er comlcmaa·lo. · L111·!,1l1>ho C:t1•t:1tlf). E.f1.1:1r•lo f'iluon1cJ. Ole· 
no cJmprhnento rfa pcnn.: ;:;1rio llad,.I. l~0tl .. lpho Paix:io, ,·;aleão C;:ir-

1• diseu~sã•.1 ol1> projeeto 11 . 174. de IS!JG. \'olh:Ll~Lui7. Fl:HJll<ll'. n~n.M•h~1ro li1Li11t:1.r:'i~. 
au toriznndo o P•1•ie?' Exe~uth·o :L :i.1'rir um CtL~ern1ro •l:i. l~Ot.~ hn.. rh>minl-(UPS •le C.n:.:tru. 
crodito ~['eCÍ:I\ Jc 5:;:1:51:?$39ti p:i.r:L pa!{ll- Ado.lpho Got~ll). fo'c •·n:in<lo t>rcsres. Ce.•n.rio tlc 
rnento do que. por scntenç:1 do Po.!1! r J11<li· l·~re1t:1.~: ;\lí1:ot10 Elli~. l'aulin11 C:Lrl(IS, Fro.n
ciario. é a FazcndlL Nacional de,·cJo:~i à cisco 1.t1ce!'10. :\rthur Dicd1~rick,en . Ovi1lio 
Companhia. Brozileirn de P ho;opb:llo ilc Cal ; 1~brantes. II~rmen<'icilúo J ,, '.\lor-.it!S. Carac· 

D!SCU>Sli.OU!licado projecto n. l07, •lc 11'0i . ctol<>. Ahrnc:•r Guimnr~l'!'. Rr:•zilio •ln t.m:. 
:rntoriz:rnilo o Poder Exccuti \ º'-' a couc<:!dc1· Lamcnha Ltns. P:.ult~ lt:1mo~. Fr:i.nci~c·1 Tv· 
wn anuo d1: licença. com orJenarlo, a José l1mtinl>. ; 'nrç:i.L &scobtu·. Po .. •irlonío ·li\ Cunha. 
,,JQ.'\quim de Ne::re1ros Sayii.o Lob:. to. chl!Ír! lfe Appar_iciG M:i.ricnse, 1-'r:rnci,.:co Alencnst1'0. 
ser.cão da Secretaria d:t Industn:L, Via~íto n :\ ureh:i.uo Barbo~a. Vespas'nno de Albuquer· 
Obras Publi~i.s. paro tr:i.t:u- \le sua sa.uàe que ;: Py Crespo. 

· onde lhe oon ~·ie!" ; 
Discus&1o 'ltnica do projecto n . 55, de IS()J, O Sl'. \• Sce1·cta.rio finaliza" cha· 

autorizando o Governo a concoder um anno mada . 
. de licença, sem vcnci inentos, ao tclegra.phbta 
de z• clas>e da Rep.i.rti(,'<1o Ger~•l dos Tele· 
gra.p!:.os Sylesiu do Oliveira. 

Leva.nt.'l.-se a. sessão ú.s õ horas e ·15 mi
nutos da. t.arde. 

O Sr .• João de Siqueira-Peço 
a pala\fra pela ordem. · 

O §õr. Pre~id~nt.e-Ainda. nito eoti 
aberta a sm=siio. · . . 

O SR. .. J ·ÃO DE S!Q'GEIR.A-Desejo apenas 
fazer uma reclaruaçõ.o sobre a chamada.. 

O !!ir. P.-esldcnt~-Presentes 55· 
Srs. Deptitados, abre-~0 a $8SSIT.o. 

O Sr. J o~l.o d e Siq ueira_:.:.Peço 
a pais. vra pela ordem. .-
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O Srt. PnE~IDENTE - Depois da. teíturti. 
e approvaçã.o da. ,1cta, da.rei a pa.la.n·a. ;i.o 
nobre Deputado. 

Ya.e-se lor a a.ct.a.. 

O Sr. ~· SccrcH\rio procccle â. 
leitura dtt. acta.. 

O ~r. 1~1·el'lidcnte - Si nii.o lm 
quem f.u;a observnções sobre a. a.etn, "ºu 
linl-n por 1\pprovnda., 

O Sn. JoÃô t>I!: S!Qtlt:IIU-Pcço a p:i.bvr:t. 
O S1t. \>rut<;\DE.\'Tt.:-Tom a pall\'1'11. o 110. 

bre Oeputoilo. 

·O ~!" ... loü.o d~ ltlolcaut.~irn-Sr. 
Pn>.~i1lf!11to. J•rccu·mo q11fl 11. ~tt\ 1\11. ~'io 
:mtec(.>1l<111t.e i~ : e Peita :i chara:ula, :Ld111m· 
l!t!p~<lnW,dt<?..> 

Or:\. ~la mMei'l'A por IJl16 i:o l(lm íeitõ, om 
d1:1.~ ;~n~riQro8 e p~lncip;1huente hojt>, açba· 
m:»I~. pattce ~er1t\t"D.r-~• q 110 :i ll!õta ,fa. cisa· 
m1Mia. está errada.. ou nella. não "° cu11toom o,,; 
nomes d!' alguns dl;)I s~. Dcp1.1t;l1lo.s. 

!Jcterniinn. o Rogirne:itu. c111 um 1los seus 
artig~. que so proccilu. à hom rci;1menta.l. i 
ch11.m~-.. 1fe to<los os Srs. represt•ntante~. 
alhP de que ~pondam. :i. proporçiío qur:
forem sondo cl1a.m:l.dos pelo Sr. Secret:u-io, 
:iquc!les q uc esti verern presernes. 

or:i.. na. cti11ma..la, a que :~ui ~e tem proce
dMo, parece ser sempre exclnido o meu 
nome. o que attribuo a.o facto delle niio estar 
incluído mi. lb~ fürueciua pela !mnrcnsa. 
Nacional. · 

. Nesms ~ondiq~s. peco a V. Ex. que ~e 
.J1:rne prondeu<J1ar. ahin do que, n:i. lista 11 ... rn 
pelo Sr. Secret;Lrio, sejam contemplados os 
nomes tle to1.los os Deputados. 

O Sr. Pl."C!Õii<lc-ute-Devo tlec!amr 
ao nobre Deputa.d.o qu,. o nomo 1lo S. Ex. 
tem sido sempre c::outempla.do na. a.cta-ou 
como pre;,eate, ou como ausente <i. sessão. 

O ~r. J.>rcsidente-Tem a. pa.la.vra, -
!J;i.ra. uei;:~ci<J urg~nte, o Sr. Deputai.lo Leo· 
vig1lt:o 1'llgueira.s. 

O Sr. Leovi;;;-ildo Fil~uci· 
r:u"' (e_11ra ne90L'io 11rgen1e)- Sr. Presi· 
d··nte. n;.irHou do~ qne go;;tam (to o.llegar- ex
cu~~. por motí VI) tll"l mollll>-tia. ; e, por isso, i11· 
rri"Jº 1~11t:L d(I..; pre~cr1pi;ües do medie<.1. que 
me ~t:~ tral.<~lluf) ha 1Llguns dias. Hontcm; 
porem., no lunwl d" Co .. wicrcio. dl!po.rci com 
urn aru"-o l!Ob :L m:\"C:\ra do cujo n.Pourmat.o 
de11eobri ~lli:utn:t.'! cu.~<; o ••• 

O S::. S•:.\nt~.\-ln1liquo--ns, apon~. 
o si:. L•:o\•1a~r.oo F1wc.:m.u- Alnd11. niio 

ort•tnil:l•i labrieL Ja c:a.l'tl.p11.;:u. (lli4o•J 
~i \'. Ex. aéha. quo urna do:1t1Ld cara.puça11 

e 1 bo·!ho nil l!lL!x,11.. coin~:a.. 
Em. vi~t.'\ d.o>:ill) attiiro. !'O!I fol'~lo 11. ln

rrini;:tr um.\ Jns pl'l.."i!:ri1,,.-.·l('5 do meu medico, 
PRJ'l': rN)u<>rçr a V. 1~x.q111' :t0 tliltllo consut
tAr iL C:\~:t ~1 Ct'lnccdo ur~nci~. com a! tera· 
~~J J;i. Ordem do tllll., ~ra (JUO OU possa fUn
do.motltllt' um rcqul',.ruoeoto. 

C0 1u11 I to :1. V. Ex .. Sr. P!'esiolente. si no 
C."\50 de. não haver 1111ml"l"O p:i.ra \•otar-;e o 
requerimento do Ut'l!enciu., Uca elle preju· 
dica•!o, 011 ~i >'<>hrc a :'otes:i. deve l\car o re· 
qucl"imcoto p:trn. qua.nolo houver: nwnero, 
llfim do 'l ue 11. Camam rcsol va si hoje mesmo •.• 

<> S1•, .Pre"'ldente- Por oro. estio 
presen~~SÕf1!C!1te 9:~ St'S. Deput;ulos; por oon· 
seq_uen~t:i., n:rn lm numero legal pa.r:i. vota.:- o 
re!]U!!rrnienro do nvbre Deputa-Uo. 

O requoriuumto do o.o ln•e Depu~a.do fü:arú. 
sobro:i a ~! .. :;.1. para. sollre •'lle. ser :i. Gamara 
consultada. em oecasiã.o opportuna. 

O. SR. LE\1VtG cr.uo FlLGUEtrtA.S-Neste caso, 
envio a :1\Iosa. o reqncrirrt&OIAJ. 

Y1.• 111 ;'t :'1-Ies~\. e .:i 1 ido u sei,,'1lin te 

Requeiro que o Poder Executivo informe á 
C:i:mam do3 Depuro.d<Js si o que tem deter· 
minado. operaçõ~s mfütares no Esta<:lo da 

·Em seguid;i. é approvuda. " acta du. sessão füi.h!a ó alguma commoçã.ri intestina. que 
antecedente. es~i.a. :11Iectam1o a. segm•im~a da Republica, 

O Si·. l ºSecretario, ao :proce1ler á ch:i.ma•Ta., 
pronunciou o nome tle V. Ex •• que se :i.ch;i. 
incluillo na. lista. ria chama.dn,. 

ORDE~ DO DIA 
ou st apenas se tr().ta de intervençii.o do Go
'i'erno ~ederal em algum negocio peculiar a.o 

1 
m1;smo Est.'t.do. ex-11i de qu:i.Iquer disposição 

E' ~nnunciada. a.continua.çã.o da~" '1íscussiio 1 do :irt. 6" 113. Constituição de ;24 de fcrverefro 
do pro,iccto n. 5-t, de 1897. ti:mn,\o as de;;- .ele 1801 · 
pei.a~ do Ministerío da Fazendti para. o cxer- Sala das sessões. 17 de agosto ele 1897 .-
c1c10 de 1898. L~rrcgildo '· FilgMeines. · 

O Sr. l'...eovigildo l3'11gue;ra."' Os~·. Presidente- Continúa. a"" 
-:Peço a palavr;J. para. negocio urgeate. discus~lio elo projecto n. 54. de 1897, orQ<>ndo 

~m~~ ~IV n 
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as tlespezas do Ministerio da Fazenda para o 
exerci cio de 1898 . 

Tem a palavra o Sr. Franci:wo Glicerio. 

o SR. BELISARIO DE SOUZA- Contamos com 
V. Ex. para essas reducções. 

O SR. NILO PEÇANHA-Si o Governo não as 
executa! (Apoiados e não apoiados.) 

O Sr. Franci@co Glicerio-Não O SR. FRANCISCO GLJCERIO- Estimo ouvir 
é meu fim vir discutir propri.amente o orça- esta decla1•ação do illustre lea_der da maioria. 
mento da tlespeza do Ministerio da Fazenda. O nobre Deputado e seu~ anugos podeip. con
De nossa parte elle tem sido sufficientemente I tar comnosco para o serv~ço da reducçao das 
examinado e discutido nesfa Casa. Venho despezas publicas, pouco importando a S. Ex. 
offerecer, julgando interpretar fielmente os 1 que o Governo cumpra ou não o seu dever, 
11entimentos e as idéa8 da opposiçãoparlamen- comtanto que o Congresso cumpra o seu. 
tar no Congres8o, assim como os sentimentos O SR. BELISAmo i:JE SouzA- Ha de cum-
e idéas do partido que ella representa, protesto pril-o. (Apoiados.) 
expresso, solemne. contra as medidas que o 0 s F. • G s p 'dA te 
Sr. relator da Commissão de Orçamento jul- R .. 1::.ANCISCO LICERIO- r. res;_ oll ' 
gou dever apresentar, como as unicas capazes ª 0PI>081\.ªº vota. ~outra a suspen"ªº ~a 
de conJ'urar a c ise financeira. amort1z~çao da_ d1v1da externa do Bri:z1l, 

r porque isso eqmvale, em seus termos r1go-
O SR. BELISARIO DE SouzA - Peço a pa- rosos, a um pedido de moratoria (muito 

lavra. bem), a uma fallencia por parte da União. 

O SR. FRANCISCO Guc1m10-0 caracter offi
cial que o nobre Deputado por Matto Grosso 
representa na Camara, occupando um logar 
da mais alta confiança política, empresta-lhe, 
dá-lhe certa autoridade, e não é possível, 
regularmente, evitar os effeitos, bons ou máos, 
que suas idéas podem trazer no encaminha
mento de taes medidas e na solução que ellas 
podem ter pelo voto do Congresso .. 

O nobre Deputado, relator do orçamento 
do Ministerio da Fazenda, propõe, além de 
outras medidas, que a Camara ouviu e que 
os nobres Deputados leram provavelmente no 
jornal official, o augmento dos impostos já 
existentes, a creação do imposto sobre as 
rendas, assumpto ainda não conveniente
mente estudado. Além disso, propõe a sus
pensão do serviço da amortização da divida 
externa do Brazil. 

Não me proponho fazer um discurso sobre 
este assumpto, porque tenho receio de que o 
calor da discussão nos conduza a declarações 
ainda mais inconvenientes do que aquellas 
que a Camara ouviu hontem, por parte do 
illustre relator do orçamento. 

Apenas df'vo dizer que a opposição vota 
contra o augmento e a creação de novos im
postos, porque um governo que despende 
illegalmente os dinheiros publicos ... (Apoia
dos.) 

0 SR. BELISARIO DE SOUZA E OUTROS SRS. 

(Sensação.) 

o SR. SERZEDELLO CoRRÊA - E' o prenun
cio da bancarrota. (Apoiados e apartes.) 

o SR. BELISARIO DE SOUZA - o Governo 
não cogita jisso ; si passar na Camara,o Go
verno não sanccionará. (Apoiados.) 

o SR. FRANCISCO Gf,ICERIO-ÜUÇO dizer ao 
nobre Deputado pelo Rio de Janeiro , cujo 
nome pe~o licença para declinar, pelo muito 
r espeito que S. Ex. merece, pela sua auto
ridade, o Sr. Julio dos Santos, que a opposi
ção está inventando motivos. 

O SR. JULIO SANTos-Fallei em moinhos de 
vento. 

o SR. FRANCISCO GLICERIO - E' a mesma 
cousa. 

Mas a opinião do illustre relator ... 
o SR. FRANCISCO VEIGA-Elle declarou que 

não tinha ouvido ninguem. (Apoiados.) 

o SR. FRANCISCO GLICERIO- ... do Orça
mento da Fazenda, membro. da Commissão de 
Orçamento da Gamara, não tem nenhuma im· 
portancia; não desperta nenhuma pondera
ção? ! 

Equivale a levantar moinhos de vento. 
referir-me á opinião do relator da Comrnissão? 

UM SR. DEPUTADO-Equivale dizer que elle 
declarou que era a sua opinião individual, 
não subscripta pelos membros da Comrnissão. 

DEPUTADOS-Não apoiado. OUTRO SR. DEPUTADO-Então está deposto. 
o SR. FRANCISCO GLICERIO- ... que des- (II a outros apartes.) 

pende sem autorização do Poder Legislativo, O SR. FRANCISCO GLICERro-Peço licençi 
não tem direito de pedir a aggravaçã.o de irn. para. decla rar que os nobres Deputa.dos estã 
postos ao povo contribuinte. atirando ás ortigas o seu illustre collega 

Votamos contra o augmento dos impostos, (Nero apoiados.)· 
porque estamos convencidos de que os orça- Eu não posso crei', honrando o espírito d 
mentos da Republica ainda comportam grau- prudoncia e criterio do illustre Deputado po 
des reducções, grandes economias. 1 Matto Grosso, que s. Ex. trouxesse ao conhe-
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cimento da Camara taes assumptos, mm que 
previamente elles tivessem sido objecto de 
confabulação no seio da Commissão de Orça
mento. 

o SR. BELISARIO DE SOUZA-Não foi, elle 
declarou que não foi. 

o SR. NILO PEÇANHA-Si não fosse, elle não 
seria um leviano para vir dizer. 

o SR. BELISARIO DE SOUZA-Não é ser le
viano, pois elle tinha o direito de avançar 
uma opinião individual. 

(Trocam-se muitos outros apartes. Soam 
us tympn,nos . O Si·. Pre.~idente reclama at
tenção.) 

o SR. FRANCISCO GLICERIO - o aparte do 
illustre progenitor da maioria, o illustre 
deputado Sr. Seabra ... 

O SR. RonoLPHo PAIXÃo-Em desaccordo 
com o Sr. Luiz Adolpho . 

o SR.. FRANCISCO GLICERIÓ- ... vem escla
recer o assumpto ; s. Ex. declara que a 
questão da cessação de paga1ilentos, que a 
cessação da amortisação da divida é uma 
questão aberta para a Camara ! 

o SR. AUGUSTO MONTENEGRO-Elle não de
clarou isto. (Trocam-se muitos lipartes. Soam 
os tympanos, O Sr. Presidente reclama a 
attenção.) 

o SR. FRANCISCO GLICERIO-Na opinião do 
illustre fundador do partido do governo, e 
seu inspirador na Camara, a cessação de pa
gamento é uma questão aberta para os le
gisladores brazileiros ! (Apartes.) Registro a 
declaração como um traço caracteristico do 
modo como a illustrada maioria se desempe
nha dos seus dev@res politicos. 

o SR. BELISARIO DE SOUZA-V· Ex. esta 
dando a phrase do Sr. Seabra um alcance 
que ella não tem. 

O SR. SEABRA-Quando digo que é uma 
questão aberta, digo com relação á opinião 
individual do illustre relator, porque nós, a 
Camara e o governo, não podemos considerar 
assim. 

o SR. FRANCISCO GLICERI0-0 aparte do 
nobre deputado fará parte do meu discurso. 

o SR.. SEABRA-Não ha duvida. 
o SR. FRANCISCO GLICERIO-Mas, Sr. Pre

sidente, não indago por que razão os itlustres 
deputados da maioria recusem a sua solida
riedade a esta declaração do nobre relator do 
Orçamecto da Fazenda. Em primeiro logar, é 
publico e notorio que o governo, em suas 
reuniães presidenciaes, tem tratado do au
gmento de impostos e o nobre Ministro da 
Viação, homem de capacidade incontestavel, 
tem dito em actos publicos, por mais de uma 

vez, que é mister o augmento dos impostos. 
Nisto está de accordo com a opinião do re
lator do Orçamento da Despeza. S. Ex. ainda 
referiu-se a um medida tão grave como a 
cessação de pagamentos no exterior e neste 
ponto S. Ex. reproduziu a opinião da Com
missão de Orçamento. 

o SR. BELISARIO DE SOUZA- Não apoiado; 
declarou expressamente o contrario. 

o SR. FRANCISCO GLICERIO- V. Ex. at
tenda-rne; não me refiro á amortização da 
divida externa; digo que o illustre relator 
reproduziu a opinião da Commissão, em rela
ção á reconversão das apoiices de juro ouro. 

o SR. BELISARIO DE SOUZA.- Tambem não 
é exacto. 

o SR. FRANCISCO GLICERIO- Está no pa
recer. (Trocam-se muitos apartes.) 

O nobre Deputado pelo Pará, a quem peço 
licença para chamar o leader financeiro, por
que o nobre Deputado (referindo-se ao Sr. 
Belisario) é investido das funcções de leader 
partidario, (apartes) não protestou contra a 
referencia que fiz, isto é, o Sr. Deputado por . 
Matto-Grosso reproduziu a opinião da Com
missão de Orçamento, que propoz po1• sua vez 
a reconversão dos títulos da divida publica a 
juros de 5 ° / º papel. A opposição considera 
um ataque ao credito interno do paiz a re
conversão, tanto quanto a cessação da amor
tização por conta do capital da divida. 

o SR. AUGUSTO MONTENEGRO-Na occasião 
em que, ha annos atraz, se discutiu esta que
stão, votei com o projecto que autorizava 
esta conversão. Minha opinião é velha a 
respeito. Ainda não dei a minha opinião, 
mas sou dos que pensam que o capital destas 
a.polices é papel. (Trocam-se muitos outros 
apartes.) 

o SR. FRANCISCO GLICERIO -A opinião da 
Commissão de Orçamento a respeito da recon
versão da divida interna fundada é esta que 
está no parecer que vou ler. (U.) 

o SR. FRANCISCO VEIGA-Apoiado. 

o SR. FRANCISCO GLICERIO-Apoiado ! diz o 
nobre presidente da Commissão de Orçamento. 
Não preciso ler mais nada. 

o SR. FRANCISCO VEIGA-Coherente com o 
que já votamos aqui de outras vezes. (Ha 
outros apartes.) 

o SR. FRANCISCO GLICERIO-Não terei si
não aplausos, si a illustre maioria repellir as 
idéas do honrado relatol' do orçamento da 
Fazenda, mas devo assignalal' que,em relação 
ao augmento de impostos e em relação are
conversão da divida interna do Brazil, o no
bre relator da Commissão de Orçamento está 
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de accordo não só com esta como com o Go
verno da Republica. 

Sr. Presidente, eu teria occasião de jus
tificar algumas dessas medidas, si porven
tura o Thesouro Nacional estivesse em con
dições de não poder attender ás exigencias 
do credito publico. 

Mas, quando eu via o Poder Executivo fa
zendo pagamentos á vista, pagamentos co
lossaes a tituio de indemnizações, quando 
via o Governo proceder por esta fórma, reti
rando do erario publico dezenas de milhares 
de contos desde o anno passado para cá para 
pagar á vista indemnizações, comprehendi 
que o Governo se achava apparelhado para 
attender a todas as exigencias da divida in
terna e externa. 

O Sa. JuLro SANTOS-Os serviços são muito 
mais onerosos. o nobre Deputado sabe disto; 
foi ministro e creou muitos serviços destes. 
(Ha outros apartes.) 

o SR. FRANCISCO GLICERIO-Sr. Presidente, 
os nobres Deputados dizem que os pagamentos 
são justos, que essas indemniza<;>ões são de
vidas em virtude .de contractos em que se 
achava empenhada a honra do proprio Go
verno. Não tenho necessidade de oppor a mí
nima restricção neste particular. 
. o SR. BELISARIO DE SOUZA-Logo, longe de 

ser o Governo censurado, deve ser elogiado 
por V. Ex. 

o Sa. FRANCISCO GLICERIO-Mas, si os 
nobres Deputados acham que o Governo não 
podia ter proposto uma fórma differente de 
pagamentos a credores nacionaes, como se 
explica. que o Governo ou alguem por elle se 
lembre de propôr a cessação de pagamentos 
em relação á divida externa? 

O SR. SEABRA-Quem propoz isto por parte 
do Governo? 

o SR. FRANCISCO GLICERIO-Como se ex
plica que ·a Commissão de Orçamento pro
ponha a modificação de uma divida interna 
fundada, em que tambem está empenhada a 
palavra do Governo brazileiro? Si o Governo 
fez pagamentos que podiam ser adiados, é 
porque o Governo se achava apparelhado 
para occorrer ao pagamento de outras exi
gencias mais urgentes do credito puMico, no 
interior e no exterior. 

Isto parece muitíssimo claro. 
Sr. Presidente, não tenho necessidade de 

me alongar neste assumpto, porque o meu 
fim é assignalar que a opposição parlamen
tar, nesta questão, faz o protesto que venho 
fazer em favor do credito publico, e que a 
maioria deve levar em conta do nosso patrio
tismo esse facto. 

o SR. JULIO SANTOS-Não ha duviua ne
nhuma. 

o SR . FRANCISCO GLICEJRIO-Porque, peço 
a attenção dos nobres Deputados, quantos 
telegrammas não foram enviados já para os 
mercados europeus, relatando essas propos
tas, affectando sensivelmente o nosso .credito~ 

De modo que o protesto da opposição, de 
cujo voto depende a passagem da medida, 
vem concorrer para que se attenuassem os 
maos effeitos da medida proposta pelo hon-
rado relator da Commissão. . 

Não podia deixar de trazer este meu pro
testo, tanto mais quanto o nobre Deputado 
por Matto Grosso lembrou o passado do im
perio, fazendo delle a sua mais viva apologia, 
dizendo que o imperio havia zelado o credito 
publico, parecendo que das palavras de S. Ex. 
se devia inferir uma condemnação á Repu
blica, pelo modo por que ella tem gerido os 
destinos do Brazil. 

o SR. BELISARIO DE SOUZA - Peço a pa
lavra. 

o SR. FRANCISCO GLICERIO - Por estas ra
zões ainda julguei do meu dever vir trazer 
á Camara solemne protesto ás pala nas do 
honrado relator da Commissão. Vou sentar
me, appellanrlo para o patriotismo da maioria 
da Commissão, para o patriotismo do Con
gresso, afim ele que negue o seu voto todasa 
as medidas lembradas, não só pela Commis
são, como pelo seu honrado relator. (Muito 
bem, muito bem.) 

O Sr Belisario de Souza (mo
vimento de attençcTo)- Na discussão do Orça
mento da Fazenda, que tem sido tão larga 
e brilhante, não interviria sinão para res· 
ponder ás considerações que acaba de fazer o 
honrado leader da minoria, a proposito das 
declarações do illustre Deputado por Matto
Grosso, relator do orçamento da despeza. 

S. Ex. exerce um d.ireito legítimo, pedindo 
explicações á maioria : podia, porém, dis
pensar-se de o fazer-, si tivesse lido, com a at- _ 
tenção que a natureza do assumpto recla
mava, as palavra$ do Sr-. Luiz Adolpho, que 
o orador pede licença para ler : «Eu declaro 
que estas idéas são exclusivamente minhas ; 
não consultei a ninguem, e, portanto, ares
ponsabilidade destas medidas é somente mi
nha.» 

Essas palavras de absoluta franqueza do 
honrado Deputado por Matto-Grosso expri· 
mem a verdade: S. Ex. não ouviu a Com
missão, não procurou indagar a opinião do 
Governo. 

No parecer da Commissão, esta se refere á 
necessidade da reconversão de apoiices de 
4 °/,,, ouro, mas isso não é uma medida per
turbadora; é, quando realizada com facto, 
prudencia e lisura, uma medida eonser'va
dora. 
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Si a Commissão autorizar o Governo are- niano Brazil, Olympio de Campos, Neiva, 
alizar a conversão-fal-o-ha como mediáa de Castro Rebello, Milton, Vergue de Abreu, 
confiança, que o Governo ha de realizar nos :Eduardo Ramos, Paranhos Montenegro, Gal· 
moldes conservadores, nos moldes brazilei- dino Loreto, Xavier da Silveira, óscar Godoy; 
ros, com inteira garantia dos direitos de Alcindo Guanabara, Timotheo da Costa, Pe:... 
seus credores; será a conversão facultativa. reira dos Santos, Erico Coelho, Agostinho 
Neste particular, a tradição republicana ha Vidal, Deocleciaho de Souza, Barros Franco 
de se firmar na tradição imperial, que outra Junior, Bernardes Dias, Urbano Marcondes, 
cousa não é sinão a trarlição. (Apartes.) Paulino de Souza Ju.nior, Campolina, May· 

De que se tratá~ a que tradição se re- rink, Calogeras, Almeida Gomes, Alvaro Bo
fere ~ pergunta o orador. Trata-se da probi- telho, Lamounier Godofredo, Cupertino de 
dade nunca desmentida do Governo brazileiro; Siqueira, Augusto Clementino, Matta Ma
refere-se ao seu escrupuloso respeito pelos chado, Arthur Torres, Manoel Fulgencio, 
compromissos. Padua Rezende, Lamartine, Moreira da Silva, 

Este passado de honra é nosso: foi da mo- Lucas de Barros, Edmundo da Fonseca, Ro
narchia, ha de ser da Republica. (Apartes. dolpho Miranda, Urbano de Gouveia, Alves 
Soam os tympanos. O Sr. Presidente suspende de Castro, Luiz Adolpho, Mello Rego, Leon
a sessão.) cio Corrêa, Lauro Muller, Pedro Ferreira, 

Suspende-se a se~são á l hora e 10 mi- Martins Costa, Rivadavia Corrêa, Pinto da 
nutos. Rocha e Cassiano do Nascimento. 

Reabre • .se a sessão á l hora e 20 minutos. Deixam de comparecer, com causa parti-
cipada, os Srs.: Vaz de Mello, Elias Martins, 
Marcos de Araujo, Torres Portugal, Ildefonso 

O Sr. Presidente - Continúa com Lima, A,pollonio zenaydes, José Mariano, 
a palavra o Sr. Belisario de Souza·. Herculano Bandeira, Euclides Malta, Am

O Sr. 13.elisario de Sóuza 
(oontinuando ) observa que, si a caima já 
voltou ao ahimo agi tado ela minoria, não será 
pequena a sua difficuldo.dé, quando quizer 
justificar-se da attitude que obrigou o l)on
rar1o Sr. Presidente a suspender a sessão. 

O que o orador disse e repete é isto: a Re
publica ha de honrar o credito do Brazil como 
a monarchia o honrou. 

Pôde a opposição ficar certa de que ocre
dito brazileiro ha de ser mantido em toda 
a sua integridade. . 

O Governo não cogita em suspender a 
amortização da clivida publica, e esta declara
ção o orador faz á Gamara e ao paiz, devida
mente informado. 

O Governo ha cle continuar no proposito e 
no programma das mais severas economias ; 
a maioria ha de demonstrar, nos projectos de 
orçamento, que está firmemente resolvida a 
levar o espirito de economia, até onde for 
possivel ; e si isto não bastar ao desempenho 
de seus compromissos, pedirá á Nação, em 
nome ela honra e do credito brazileiro, sa
crificios que ella não negará. (Muito bem ; 
mitito bem .) 

Compareceram mais os Srs.: Silverio Nery, 
Amorim Figueira, Pedro Chermont, Augusto 
Montenegro, Luiz Domingues, Rodrigues Fer
nandes, Anisio de Abreu, João Lopes. Fran
cisco Sá, Frederico Borges, Coelho Lisboa, 
Ermirio Coutinho, Teixeira de Sá, Coelho 
Cintra, Barbosa Lima, Martins Junior, Cor
·nelio da Fonseca, Moreira Alves, Miguel 
Pernambuco, Juvencio de Aguiar, Gemi-

philophio, João Dantas Filho, Tolentino dos 
Santos, Marcolino Moura, Jeronymo Mon
teiro, Augusto de Vasconcello.s, Felippe Car
doso, Ponce de Leon, Monteiro de Barros, 
Gonçalves Ramos, Leonel Filho, Ferreira 
Pires, Oliveira Braga, Xavier do Valle, Pli
nio Casado, Guillon, Victorino Monteiro e 
Azevedo Sodré. 

E sem causa os Srs.: Matta Bacellar, Ur
bano Santos, Eduardo de Berredo, Thomaz 
Accioli, Affonso Costa, João Vieira, Pereira 
de Lyra, Malaquias Gonçalves, Araujo Góes, 
Jayme Villas Boas, Aristides de Queiroz, Ro
drigues Lima, Irineu Machado, Alves de 
Brito, Silva Castro, Ernesto Brazilio, Car
valho Mourão, Octaviano de Brito, Nogueira 
Junior, Gustavo Godoy, Costa Junior, Bueno 
de Andrada e Campos Ca.rtier. 

o Sr. Presidente - Havendo nu
mero legal, vou consultar a Gamara sobre a 
urgencia requerida pelo Sr. Leovigildo Fil· 
gueiras. 

Peço aos nobres Deputados que occupem as 
suas cadeiràs. 

O nobre Deputado Sr. Leovigildo Filguei
ras, na fórma do art. 72 do Regimento,pecliu 
urgencia para fundamentar e discutir, inter
rompendo a ordem do dia, o seguinte reque
rimento. (Lê). 

O Sr. Barbosa Lima-Peço a pa
lavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE-Tem a palavra o nobre 
Deputado. 
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O Sr. Barbosa Lima (pela ordem) 
-Sr. Presidente, v. Ex. vae submetter á 
apreciação da Casa um requerimento de ur
gencia; si a Casa, como é de esperar, appro
val-o, deve seguir-se immediatamente o de
bate relativo á urgencia; pergunto que solu
ção terá em tal caso o pedido dirigido a 
V. Ex. por dous Deputados, entre os quaes 
entro eu, para que lhes fosse concedida a pa
lavra.afim de responderem ao honrado leader 
da maioria? 

o SR. PRESIDENTE- o nobre Deputado fül
lará em occasião opportuna. Na fórma do 
Regimento, o requerimento de urgencia pre
fere à qualquer materia. Si a urgencia for 
approvada. terá logar immediatamente a 
discussão da ma teria do r.equerimento; si não 
for approvada,seguir-se-ha a discussão inter
rompida. 

O Sr. Barbosa Lima (pela or
dem)- Desejava que V. Ex. me informasse 
,'li o requerimento de urgencia foi apresen
tado immediatamente após eu ter pedido a 
palavra, ou si estava apresentado quando o 
honrado leade-r tinha pedido a palavra. 

VozEs- Não havia numero. 
o SR. PRESIDENTE- A Mesa quando teve 

éünhecimento de que havia numero legal, já 
estava na tribuna o Sr. Belisario de Souza. 

O Sr. Niio Peça:nha (pela ordem)
Eu me submetto, resignado, á deliberação de 
V. Ex., tanto mais que de boa vontade espe
rarei tres ou quatro horas para intervir no 
debate, acreditando que, por honra da illus
~re deputação bahiana, ella não negará seu 
voto áquelle que, sosinho nesta Casa, repre
senta a opposição do seu Estado. 

E' posto a votos e approvado o requeri
mento de urgencia o:fferecido pelo Sr. Leo
vigildo Filgueiras, por 70 votos contra 66. 

Consultada a Gamara si o assumpto do 
requerimento é de natureza tal que, não 
sendo tratado immediatamente si tornaria 
nullo, a Gamara responde pela affirmati va. 

O Sr. Leov.igildo Filgueiras 
(movimento de attenção)-Sr. Presidente, Se
nhores Deputados. 

Bem comprehendia que,unico representante 
da opposição bahiana, nesta Gamara, quer ao 
Governo Federal, quer ao Governo Estadual, 
porque a política de um sempre foi e é a po
litica do outro ... 

O SR. SEABRA- E' a politica da Nação. 
(Apoiados.) 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA - A política da 
Nação não póde ser a política imperialista, 

como disse o Sr. Belisario. (Apoiados e pro
testos da maioria.) 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - ... não 
tinha o direito de continuar silencioso ante 
acontecimentos e conceitos que estão humi
lhando a minha terra, pela suspeita de hosti
lidade, ou, pelo menos, de indi:fferentismo ao 
regímen inaugurado a 15 de novembro de 
1889, e, por conseguinte, a minha palavra, 
sobre o gravissimo assumpto que tanto pre
occupa o espirita publico, havia de apparecer, 
nesta tribuna, com a autoridade representa
tiva do sentimento de um dever. 

O SR. SEABRA-Já appareceu. V. Ex. não 
é o primeiro que a exerce"' 

o SR. LEOVIGILDO FILGURIRAS-Como repre
sentante da opposição bahiana ao Governo 1.,. 

O SR. SEABRA-Como orgão dos republi
canos da Bahia é o unico. 

o SR. FRANCISCO GLICERIO-Essa declara
ção é importante. ( Trocam-3e muitos apartes.) 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Estou dis
posto a não proseguir emquanto durar esta 
algazarra dentro da Gamara, e V. Ex. , Sr. 
Presidente, que é responsavel pela ordem dos 
trabalhos, deve cumprir o seu dever regi
mental. 

o' SR. PRESIDENTE - Peço aos illustres 
Deputados que não interrompam . o orador. 

o SR.LEOVIGILDO FILGUEIRAS (continuando)
Além disso, senhores, presidente do directorio 
do Partido Republicano Constitucional da 
Bahia, unico alli organizado em opposição á 
política reaccionaria dos Srs. Prudente de 
Moraes e Luiz Vianna, que a fatalidade con
seguiu reunir em uma só alma para gaudio 
dos inimigos da Republica... (apoiados e 
não apoiados. Trocam-se varias apartes e 9 
Sr. Presidente reclama attenção ) ..• impu
nha-me a consciencia o compromisso de pro
nunciar-me, em nome desse partido, sobre a 
situação creada na Bahia pelos golpes de Es
tado de 7 e 23 de abril de 1895, e de que 
todos os desastrosos acontecimentos que se 
teem alli succedido, quer na ordem política. 
quer na ordem administrativa, quer até 
na ordem moml, com sacrificio de enormes 
interesses nacionaes e talvez das proprias 
instituições republicanas ... 

o SR. SEABRA - Prove. 
VozEs - Canudos. 
o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS- ... não pas

sam de consequentes fataes, por mim pre
vistos em diversos discursos que proferi du• 
rante as sessões dos annos de 1895 e 1896, na 
esperança de que o governo do Sr. Prudenr.e 
de Moraes cumprisse o seu dever constitu
cional de lá restabelecer a ordem legal, pro-
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fundamente violada por um governador 
inconsciente ... 

o SR. SEABRA - E os de 1892, lembra-se? 
o SR. FRANCISCO GLICEl':tlO '-V. Ex. o que 

tem com isso ? 
o SR. SEABRA - Ora. 
o SR. FRANCISCO GLICERIO - Depois quei

xa-se da opposição. 
o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Mas o 

respeito á autonomia dos Estados, ou, antes, 
o respeito á autonomia de governadores de 
Estados,amnistiou esses crimes, que passaram 
para a collecção historica dos factos consu
mados contra direito, com prejuízo da con
fiança que o povo bahiano já ia depositando 
nas instituições do novo regímen, e que só 
reappar~cerá quando tivermos um governo 
de respeito á lei. De conflagração em confia-

. gração, depois que o Sr. Prudente de Moraes 
assumiu a presidencia da Republica, como um 
meio proficuo de exterminar nos sertões da 
Bahia os mais poderosos elementos decombate, 
que lhe o:fferecia o pujante partido, que havia 
apoiado a attitude energica e patriotica do 
Marechal Floriano Peixoto contra a revolta 
plebi sei ta ria, e cuja memoria serve-lhe de lem -
ma á bandeira que hasteou na memoravel as
sembléa popularde 7de março docorrentean
no,quando reorganizou-se com um progamma 
francamente republicano e presidenciahsta ... 
(Apartes.) de conflagração em conflagração, 
do sul para o centro e do centro para o norte 
do Estado, de Belmonte e Cannavieiras para 
Campestre, Andarahy, Lençóes, Mundo-Novo 
e Barra do Mendes; finalmente para essa im
portante região, em que lhe pareceu aprovei
tavel occasião de perseguir e anniquilar os 
dous chefes republicanos,cujo prestigio politi
co mais o atormentava, os ::lrs.Drs. José Gon
çalves e Cícero Dantas Martins, o Sr. Luiz 
Vianna, já governador da Bahia, reservou 
para quando se approximassem as eleições 
federaes de 3 de dezembro, que foram depois 
adiadas para 30 de dezembro do mesmo mez e 
anuo, pôr em execução certo plano de dili· 
gencia policial, de que se incumbiria o pro· 
prio conflagra.dor das Lavras Diamantinas, o 
Sr. Dr. Arlindo Leoni. que, para esse fim, 
já havia sido removido de juiz de direito da 
comarca do Bom Conselho para a de Joazeiro, 
onde Antonio Comclheiro tinha ajustado a 
compra do material de que carecia para a 
conclusão das obras de sua igreja nova, em 
Canudos. (Trocam-se violentos apartes. O Sr. 
Presidente pede attenção .) 

Mas, senhores, julgaes que o Sr. Luiz 
Vianna, com esse plano de diligencia que, 
em documento publico, declarou pretender 
realizar com os proprios elementos de força 
policial de que dispunha o Estado, tinha em 

mira pacificar aquella regiao do norte da 
Bahia, deifazendo aquel!e ajuntamento illi
cito e restituindo a seus proprietarios as fa
zendas depredadas e occupadas pelos sequazes 
de Antonio Conselheiro? 

Não; ao contrario, vou demonstrar-vos que 
o plano, de que pretendia utilizar-se o Sr. 
Luiz Vianna, era o mesmo de que se havia 
utilizado o seu antecessor o Sr. Dr. Rodrigues 
Lima, para a região das Lavras Diamantinas, 
isto é, assanhar os bandidos de Antonio Con
selheiro lá no seu antro de Canudos, para 
alarmar as populações da circumvizinhança, 
e, assim, impedir, naquella época, a reunião 
dos eleitorados dos importantes mupicipios 
de Monte Santo, Geremoabo, Tucano, ltapi
curú, Amparo. Bom Conselho e,outros, onde 
o partido de S. Ex. não contava com ele
mentos para vencer eleições em urnas e, 
então, forgicar acta~ falsas, em que só appa
recessem votados os seus tres candidatos pelo 
5° districto. 

Mas falhou-lhe o golpe, porque os fanati
cos ou bandidos de Antonio Conselheiro fo1•ma. 
ao encontro do pequeno contingente de tropa 
de linha, que o Dr. Prudente de Moraes 
mandou pôr, para essa diligencia, á disposi
ção do Sr .. Luiz Vianna ... 

o SR. SEABRA- Foi o Dr. Manoel Victo
rino. Eu demonstrarei. 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS- Não póde 
demonstrai-o: tenho aqui o officio do com
ma:ndo do 3° districto militar, datado de 4 de 
novembro: 

O Sr. tenente Pires Ferreira seguiu com 
esse pequenino contingente de tropa para 
Joazeiro, extremo norte do Estado, para dahi 
retroceder em direcção a Canudos, pela es· 
trada de Auá ..• 

o SR. SEABRA- Ah! é o Sr. Pires Fer
reira ? Então enganei-me. 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS- Mas, como 
dizia, falhou-lhe o golpe, porque um grupo 
de bandidos de Antonio Conselheiro foi ao 
encontro dessa pequena força, composta ape
nas de 100 praças e um alteres, commanda
das pelo tenente Pires Ferreira, e no arraial 
do Auá, na madrugada c!e 21 de novembro, 
destroçou essa tropa do exercito, obrigan
do-a a uma retirada para Joazeiro, com al
gumas perdas de vida, entre as quaes a do 
alferes Coelho. 

Foi então, e note-se que haviam sido 
já adiadas as eleições federaes para 30 de de
zembro, que o general Solou, commandante 
do 3° districto militar, comprehendendo a 
gravidad,e da situação, a que a inepcia, le
viandade, politicagem, perversid1>.de ou cousa 
que melhor nome tenha, do Sr .. Luiz Vianna, 
expoz um punhado de briosos defensores da 
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Republic:t, com:iderou neces.!ario s3.h«i.r a tlili;enci;i., yis~o forçl'I. cstri.dua.l estar interior· 
honra. do exercito, que represenm.v:t, e 01·ria- ~endo necr~~$ario demor~1 r~unil-a.. Não tive 
nizar uma expedi<:iio milit:r.l'. que n~o "° p;i.1·- inten~·ã.o prO\'ocat• ttttitutlc que Governo Fe
tisse em s~orro de ~eus companheiros úc deril.l mostra torna.r a.ttenuaúa. bnas l'el:i.ções 
a.l'mas o. assim, eYita.1• m.i•·:r. a.::-gres:<5.o, de cornmandantc dbtricto com este governo. 
que. mel>mo em .louzciro, pude;~cm \"il' a SCl' Si 1-equi~i~ão fo1·~"~ frtleral im(lort:L fazer 
Yi<ltim:i.s o.los lm.ndi•h< de Antonio Con;e- comm:lndunte rio distrieto a1•bilro operações, 
lllciro: lllM tn.mhcin pr0.Stll-(Uiss1>, •!Ili 1l ili· pooeis m;iz11tu· retira l·tL incnntincnti. Go
i!eU\lí:i., até o c11vi! do~ mesmo•. em d<'sfol'<:u ,-cl'no E~t:L1hi tom ror~:t ~111llcieut.e rnantet• 
rlo quo htt..-in 5offl'ido a prim<!il'<\ oxpo li~iio>, ·•r•lo:n sol• !<><lo• os po11t1•~ úc ..-ist.i.. Confio 
tro.hitfa. eru ~na rni~s;'to pel1i jui:r. º'' direito ~aberd~ 1'0<pdm1· preceíto ,-on~tituciom1.I. -
11e Joazclro. 11c :i.cc11rdo com o !ieéJ'l'tn.ri\l 1\1• /,1,1: \'im1111t .... 

interior 110 Sr. Lui:: Vi:inna... (:\1m·1es •' o ~i:. $K,\lll\A _o Sr. João ilc $iqudra. j;'~ 
prott~lfn.). • . leu ~~e tele;:r:1mmu., é mnwria. ,·el11:~ eco~ 

F•u. 1mu10. dl:r.l:i. ou. ~r. P!'C.'S1tlí>nh>, qni; 1) nh~'Cl•l:i.. 
{lcncr:i.t Selou. ;.j :lit11 j;t .:on vlcto, ao mNioi. i:·, .• • , 
dU\"id:indo ''ª len!·l:vlr• 1vlmini~tmtiv1' :1,, 1) :sr:. l.f.:ll\"tl<lt,(la rll:•ll'~;tlUS - P11r ll(!r 
Sr. Luu: Yi:tnua. 'lu:•n1lo •1r~~1ni:i:a.v:1 B Un\':I. m"''·";t". ''~·lhtl e• ,·011!1l'<:1•l:l.o! •!lll' m<.' p~vn: 
~x~lh-M n1ili~r. xih ~· ro111m,11ido ·l•> m .jnr, l•"1.:" • •'>'"(' •h1<·1111mnh.1. p:.t:L 11!0.•1ri1r ll ~a ft: 
F'elm.inio •I!! llrit.•. ·~Olll<'\~\ll :l c•!lt.•'ll•ll.!r-·••: l',•rn qu .. e"sr :!11\"t:M1i1dnr 111! 1-~1~~·(11 e•!Ji pro
dl~tamcnlA•. por td•·::rnmm:t• :-1 ~·~\·id,1,, I· ····~h·11Ju co111 rt•l:\QtO a(Jlt l11t4·r~~e" d:i. lte1m· 
'-"''n o :-;!'. ~f!111~rrn d:1 ri1111:·r;h •iU1~ ••1•:\,. bhl"ll. <.-~1•'1·t~s.1 , , 
1~ dpoc:1, ,, :,;r, l>Jon~·~io ce"'JU<'ira. 1., d••· , .• Q11nl:'i·1~ tl:~bt·~· !'iN'.. l'Jl.l11ut.'lAlc!l'. •111nl foi, o 
ICCIOl'dO 1.'l'llU l'~I<.', que• o in1Lori:eari~ n 11m.1 ._c.ul~.J.,, ~1 ~~ t"le~ra!umll. ~.º ~tm1;.t!_'(l ."lj, 
inovu" •ruo.i Jul:.1':1.•M.' !:<lll\'"llH.mt<! mu onfo:n (·~crm. o :sr_. Dlc.>ny~:o ~rque1rn. qur ~-E~
:i. Ol'i!.'\r 4L n-pl'OtlU·~iv Ju •ki<~l.litr .. ~1:1 1m- o ~r: Lut1. _\'ia.m::t h 1,11•.1COU OOIU() u~1.co OS• 
lll~irn l!XJIC"U,·ao. tl ro-1>0ns·\bili%3.:1clr1 pcl11 t:uli~tL wlll:tll~() •·1~110 C.() cnr:..'V •IC Presidente 
oxito dn. no,·n 1•Xf1t~lio:-,i•11 1 uc~ or . :1ni:t~~~· com d:t 1.opubltca. 
tle:>tino :~ Canuolos. rt~lvcu rerorçal' a ~uar- ô Sit, S&A.D!~A Ju um np:irte. 
ni~ rn.iht.'l._r· _do. Ba.h:a e reor~anrz:i.r essa o sn. F•t>.:->ci~c<> GLicimio- Qu:1.nilo V .Ex:. 
D?VB· expc<hçuo com ell"mentos tfo (11rça. •utl!· !li.tia Ili.lia. 0 Governo. 
c1ante, sob o coinmnurlo cio coronel T:una· ' 
rindo, ~ra, reunído" aos de que di:-punlm n. O Srt. LErinGtr,oo Fn.GUEmAs-A primeira 
colnmntt. commantlacfa. Jll'l".l m:ijor Febrnnio. consC(]Uúncia de.•se tele;..'Tatnma. :;enllores, foi 
levar•se a etrcitó o seu plaim 1le assedio a 11. :i.ciutosa dcmi,.-si1o do )?cnc!'al Solon, cujo 
Can11,.los. a.cto de 01•;w.nit.açiiu de um:1 no~ expedição, 

Jndi ircr: do Sr. Luiz Vianna.. Commn- como re!o1·ço p•1ra impedir que se vies.-ea da.r, 
nic:i.nõo o Sr. J?ener:d Solon a.o Sr. Luiz como se deu, o dcs:.stre da que ,:e achava sob 
Vinnna que h:i,·ia recebido do ajudante- o co1nm1mlo do major Fcbronio do Britto. 
general, de orclem do Mini~tro ria. Guerra, tal cootrariava ao alluúido plano politico do 
telegmmrna.que o r,•spons:1bilizava pelo cxíto Sl'. Luiz Vi,11100.. 
das operaçlies, o Sr. Luiz Viarrna. rompeu Até então. parecia que Canudo~ ainúa não 
com o ;.:eneral Solon e 1lir•iglu :10 Governo Fc- era pI'op1·iamente um centro ·le operação po
lilera.I o seguinte te!f'grn.n11mi qui:: tra~u;: ~\ litica contra !l$ instituições republic[l.nas. mas 
sua dec1~pção. !JO!' ter-lhe fü.thaito a primeira apf>nas o producw cliabolico de um:i trica. 
experiencia do seu grandioso plano úe :inni- C!leitoml ; ma~. <lesse des:i.ccordo de vistas 
quilamento da. opposiçào ao seu autonomo entre S.Ex. e o Governo Federal. que foi, por 
governo: fim. qnem cedeu, começou a tr:i.nspa.recer 

cousa mais sél'ia. 
« Ao general Ministro 11a Guerra - Rio - A expedição Moreira Ces:i.r, a respeito ela 

General co1nma.ndanie distr'i<;to communicou· qual o Sr. Luiz Vfanna. declarou em men· 
me organizatla nova oxperliçã.o Canudos, scien- sagem ;i, assem\Ma legislativa. da Bahia, e o 
ti ficando-me verbalmente ajmlaote-!!ene:ral Sr. Seve1·ino Vieira ac~ba de confü·ma.J.-o no 
em telcgramma responsabilizará a elle, em Senado Federal, e toda a. impren"a. de seu 
-vosso nome, qualquer mio exito diHgencia. partido sempro asseverou que o governo es· 
Sinta profundamente tal acto affecta. autG1•i- tadual não a requisitou, nem teve a menor 
dade do governo que rapresento. Parece intei·fe:·encia. em suo organí•a.~'ão, e sô de
exorbítani.e qualquer tli!igencia sem inici:i. pois de chegar a Queimadas. como rliz o Sr. 
tiva. meu governo, manutencão orei.em. Só S<Yverino Vieira em seu 11iscur!o, foi que o 
elle compete :pôr em acçiio meios necessarios. Sr. Vianno. começou a. au:x:iliar adminis· 
Acto contra.rio importa intervenção que não J tl'~~tiva.mente. em ordern a facilitar o trans· 
pedi. Requisitei fbrça 1edcral por presteza. porte dos canhões e mais petrechos be!licos 
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úcss:> columna. militar', sob o commawfo Mo- Novn, que é o m:i.is terrh·et generll.I. de Anto-
rciro Cesa.r... nio Consell!eiro. -
o Stt. ALE:'\CAR GuntA.Id:ES dá um aparte. U~! S!t. DEl'UT.\OO-Isto e ~rc.vissimo. 
((},• 8rs. Seabra e Vergne (le A.breu r<J$plln· 0 SR. f,EOYIGILOO FILGUEIRAS - Este sup· 

dt111 em aparte.< ao Sr, .4.leacar Guimar1ic,,. p\cntc õe o:ommissario, parentPJ de Vil!a. 
O .')r. Presidente 09ita os tym/lauos ~ i·eckma Xov:i. que illri1,rn a~ i,ruorrilhllS do Antonio 
r1101r.ro.) Cou~elheiro cont1w.1 o cxo:'Cilo .. · 

o ;;:1:. La:o\'1<:1r.rio Fu:.ta:e:wAs-0 Dr. chc·r~ fü1 S1t. D1t1•rTAOO - E é autoridade JIOli· 
1f:4 st>gnrança ~ó f.>i o.te Qut>imad:1s. como c'n.1 ·~ 
fcl·O JIOr oo~~ião 1ln. ex~di<iio command:uhi. o sn. L~:on•:J!.J)() FllA1t:EmA•-S..i r.,1 de
pclo majo>r robronítl, <• nnU!s n:io th~ ii111 IDitt iolu •ll'pois 1!ia morw 111! Moreirn Cetll\r 
u11~1110 ;itê ~· ponto. que \'V. EEx. i;abc111 {,,114rus). Aqll•' llC r~r.o dcu-5o entro a re~i· 
1:111• ~ um11. cstaciio de etttmdn. 11,, forro, ~ n:da 114 coluinn:i. 1-'obr.•nío o ~ urgnnlr.a~LO 
1•ouc11~ hor4.co dn \i1~m d. ~plt:1I tl:i. BA.l1h1. d:& UJ>'ldicil> :itvroha Ce~r. 

C>1 S11. DKr•UT.\oo - ~ru porqu<!? l~to 111'lo Mimi~, porquê o toli!,:rapho 
11 s 11 • 1.Jtnvtoitoo t'ttl)t:EmA" _ ~m;wi>m AC:ll.:i. ''º lll111U11••ir&Nt<'5 que um supplC!ato 

ni:ii~ 1i:no'l'll que n ~xpt'dlcâ·• oomm:u1,f1vt~ dt• 11uW1•le<.:n•lo cm f)XC!rcicio •la c111ado do 
p·l1.1 ml'jor P~br1111 io J,. llritto f<>i ,·1ctltna. .~ Romllm !oi p~i 110r crl111e do nirto doC:L\'al· 
uma tnai~o ,te 11.uttir·.d&1'•'J1 mun irlpot'll" 1<111. que &u~r11W!" de outro1nuni<'it>lo ªt 
i'°hrl.1•'11 ,Je Quelm:vl11~ e ~fonr.a :-.•rntn, •JUC! pl"l!bcudl!u. '"''""'e" !Ql\.~ l,.'l,mo & vlctima •o 
.. llr. <'befc d11. l'4'jl:Unmça. e .. 5&1>u oon ,·cn- -roubo ó urn e<•rrcHi:io11:i.r1u 1la proprla lLUt0-
.;,!.1 que d<'~ fé,; i11cumblu doprn\'í~enclar rloli&Jo crimln0tl4. hmitoU·llO o. '11!Clarar pela 
~lll ol'fom :1. piidc•r rlaiemb.~llln.mcmtl' imprcm~:i. da CD.plt.'11 quo t>•l 111,li ,·!duo ~i.o 
a'lut!lln. <!<llumn.•\ inobllt't.'\T-~ 1!() Qu<!imihh•~ !14lrl:l pun!llo pela. i1ru\cci;:io do cl11•fti l\:u1uell3. 
n:uo;i :it•into Sitoto e dnhl J>!'n\ CanudO!'. Pm~ [cei,lidndo. 
~m: qua.n1fo foi o Sr. coronel >:oreir:i. Ce..cnr 1) Srt. S&.\lllU. ria um s.pa.rte. 
·~•rn n t'Ull. columna raro. Queimada.~. o o S1t. LEOVJOU,00 Fn.r.1:i,;11:11s- SiLO tele
~~ . Dr. Fclix l.':i~par. chcre 1la se>~urnnça, ffl':lmm:is ,10 o / >di,;, e 0 eh<'f~ do partido 
fo1i de no,·o p:.r:i. l:i. e ':'t!COmmenllou-o.. :\O! do nobre Doputa<l•' mL cirtaue do Bomlim é o 
cui•l:\dos das mesm:is autoridad~ locaes. que Dr. Anstricli;ino r!c carvalho. 
b1n·iam comprome~tido a. t-Xpedi~·ão com· 
m:1111lada pelo major Febronio. O sr:. S&.\Bl~.\-Y. Ex. falle apresentitnclo 

E' conhecido o resultado des.>a no-va expe- pt'O\'as. c;.t:i.s simples !Lllegações não provam 
di<;.io militar. couso. alguma... 

O proprio Sr. Lui7. Vüuma deel~rou em MCtTOS Su.s. DEPt..'TA.OOs-Oh ! Oh! (Soam 
>na mensagem ao Presidente rlo. Republica os ty1i1panós, o Sr-. Presidente recúzma at-
qHc ha,•i;1. ~ido illudido... tenç,lo.) 

o S1: . PAULA Gtil~!ARÃl::S ..;_V. Ex. de'l'e o Sn.. sz.unu-Estns ex.cl;i.m3.()Ões. estes 
fazei· justiço.. ao chefe da segurança da oh ! oh ! nilo me retirarão do proposito de 
Ba hia ... dizer o que entendo. Hão de ou.-ir-me clnqui 

ü Stt. Leovrou,oo FILOt:EIR.AS _Já 0 tiz. um momento. (Trocam·se outros apartes,) 
,Jeclarando que olle ba.via. procedido •'e boa O SR.. Lt:O•IGILl>O f.ILGUEIRAs-Ma.s. Sr. 
Je. contlando nas infor rm1.c:õe$ de suas a.uto- Presidente. a qualquer espírito, já não tligo 
ri,!ncles politic;J.s daquellas regiões sobre as superior. mas que I'etlict:i. um pouco sobre os 
con{liç.i}e$ do nuc!eo de fana~icos do Gonsc· negocios publicvs, 11evia de acudir, quando se 
lheiro. rleu o desa.~tre rfaexpediçãomilitar sobocom-

:ifas ê preciso f')Ue esta cama.ra. saiba que, mando do major F'ebronío,e, sobretudo, depois 
il [)~z:i.r rle falsas e perversas taes intorma.çü~s. 110 U.esastre aind:i. maior e peior da expedição 
es~as autoridades continriam nos seus cargos sob o commando do coronel Moreira Cesa.r, 
e. apezar de haver o Sr. Luiz Vianna asse· que ao Governv Federal impunham os a.con
,·er;1do em documento publico que havia sido tecimentos o de>er de iuformar i1 Na.çã:o o 
iilurl.ldo por ellas, que são da confiança que vinha a. ser a.quell11. guerra de conse· 
administra.tiva e política. dogoverno esto.dlial, !be iras; isto é, si em Canudcs havia um sim· 
11p.~nas depois do desastre da expediç.ão Mo- ples nucleo ,\e ~i.l.naticos por mot ivo religio~o, 
l'Cll1l. Cesar foi exonerada uma. dellns, um sup· como 1·usu.va a 1mprens:> neutra e a ofücial 
p:eiite de commissa.rio de Villn Nova da Ra.i· da Ba.hh1; si estava o Governo combatendo 
nh~ • . 'Por ter sido .!)reso por um sargento de 1 assassinos e ladrões. sob a. denomínaçã.o de 
pultcm. em tla.grante de!icto de rem~<:a. de ba.ndidos. ou SL se tra.tasa. de um reducto or
munições pa.ra um parente seu de nome vma ganizado de monarchisca.s que, pelo menos, 

C:;.u:ar.:. Y. lY 3·! 
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estavam conspirando contra as instituições 
da Constituição de 24 de fevereiro, afim de 
justificar ou, pelo menos, explicar, o seu pro
ceder de accordo com a gravidade do caso, e, 
deste modo, proseguir em sua intervenção, á 
requisição do Governador do Estado, ou 
mesmo sem esta requisição, desde que se tra
tasse de caso especial de attentado á Consti
tuição, em cuja guarda elle é, como os demais 
poderes poiiticos, obrigado a velar. (Apartes.) 

Mas, Senhores, a quem competia definir· á 
Nação o que vinha a ser Canudos, que já se 
estava constituindo em um matadouro de 
briosos soldados da Republica, alli atirados 
pelo Governo, póde-se dizer, em uma ingloria 
aventura! Necessariamente, ao Governo Fe
deral, porque o governador. do Estado decla
rou em documento publico que não havia 
requisitado intervenção do Governo Federal 
para reprimir desordem alguma no interior 
da Bahia; e, portanto, por que e para que o 
Governo Federal mandou pelo leader da 
maioria da Camara impedir que ella se con
stituisse em commissão geral para informar
se do Ministro da Guerra sobre os motivos 
determinativos das operações militares no 
Estado da Bahia ? Nós nada sabemos de po
sitivo a respeito; Canudos continúa para a 
Nação como uma esphinge, que deve ser estu
dada para que não venha a devorar todos os 
soldados republicanos ! (111uitos apoiados e 
apartes.) 

Ao Governo Federal, dizia eu, competia, 
informando-se de seu governador da Bahia, 
deslindar esse mysterio. 

E' verdade que, depois do revez da expedi
ção Moreira Cesar, quando começou a recahir 
sobre os baianos a pecha de restauradores, e 
sobre o proprio governador desse Estado a 
suspeita de monarchismo, esse governador 
acastellou-se em um silencio compromettedor 
e esperou que o Governo Federal resolvesse 
por si as difficuldades, que elle creou-lhe, ex
pondo ao assassínio de jagunços e á morte 
pela fome os mais dedicados servidores da 
Republica. (Apoiados e apartes.) 

O que sei é que, naqueUas regiões, quando 
se propaga a noticia da morte de um desses 
moços, desses generosos fanaticos da fé repu
blicana, trahidos por um Governo sem alma, 
chegam a lamentar-lhes a sorte, com lagri
mas de suprema dôr os sertanejos republica
nos, por saberem que elles expiram dando 
vivas á Republica ... 

o SR. PINTO DA ROCHA-Fui eu quem disse 
isto. (Ha outros apartes.) 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS-Essa trai
ção ao glorioso exercito republicano continúa 
impune, e o Governo, quer federal, quer lo· 
cal, não quer nos informar o que é Canudos. 

Ultimamente, li uma interview do .corres
pondente da Cazeta de Noticias com o
Sr. Luiz Vianna, em cuja primeira interlo
cução vê-se que teve a comprehensão nitida 
do assumpto e do momento, que afflige a Re
publica, e quereis saber como esse governa
dor respondeu ao seu interlocutor? ..• 

Eis a primeira pergunta do correspon
dente: 

«Como explica V. Ex. esta guerra de Caim.-
dos?» · 

Realmente, senhores, não havia perguuta 
mais simples, nem mais conveniente a um 
homem que governa um Estado, onde se diz 
que ha uma guerra. 

Pois bem, eis a sua irrisoria resposta: 
«Canudos,» disse elle,«é um destes acciden

tes que, de quando em vez,apparecem, e para 
os quaes concorrem multiplas causas, sem 
que a previdencia completa dos homens possa 
prever.» 

Esta definição define melhor o governador 
da Bahia do que a guerra de Canudos .. . Ecce 
homo! (Trocam-se muitos apm·tes.) 

Eu estabeleci, senhores, que, para se resol
ver tão extraordinario problema, seria pre
ciso: primeiro, saber-se o que era aquillo, 
que apenasse conhece pelo nome de Canudos, 
isto é, si é um simples nucleo de fanaticos, 
por mania religiosa, si é, como pensam os 
nobres Deputados pela Bahia, um covil de 
bandidos, ou si ha. alli, organizado. em con
spiração ou sedição, um reducto de monarc 
chistas, que, dirigidos por chefes de um mo
vimento restaurador, attentam contra as in
stituições do regimen republicano. 

Ponderemos sobre esta ultima hypothese, 
porque, na opinião do governador do Estado 
da Bahia, em uma de suas respostas ao cor
respondente da Gazeta de Noticias, diz elle : 

« O correspondente perg1mta : Sera exacto 
que aquelles fanaticos tenham idéas restau
radoras ? Responde S. Ex . : a ignorancia 
delles é tal que não posso acreditar que se 
preoccupem com uma questão de fórma de 
governo. » 

Eis, antes de tudo, a raziio que elle dá para 
não crer que se trate de um movimento res
taurador em Canudos . 

O SR. SEAERA-Vamos ver a conclusão. 
o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS-Estou lendo, 

não disse que ia tirar conclusão alguma. Por 
ora, quem está explicando os fundamentos de 
sua opinião é o Sr. Luiz Vianna ... 

O SR. SEABRA-V. Ex. principiou commen
tando. 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS-Diz s. Ex.: 
« a ignorancia d.elles é tal. .. 
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O SR. SEABRA-Logo, V. Ex:. conclua ... 
o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS- Concluo que 

a ultima hypothese por mim figurada de 
haver em Canudos qualquer movimento res
taurador é absurda na opinião do Sr. Luiz 
Vianna. (Ha apartes.) 

Os illustres Deputa.dos pela Bahia, que me 
honram com seus apartes são de opinião que 
uão existe em Canudos movimento restau· 
rador 1 

o SR. PARANHOS MONTENEGRO-Não existe. 
o SR.. LEOVIGILDO FILGUEIRAS- Diz o Sr. 

Paranhos Montenegro que não existe em Ca
nudos attentado contra a Constituição da Re
publica. 

o SR. PARANHOS MONTENEGRO dá outro 
aparte. 

o SR.PAULA GUIMARÃES-OS conselheiristas 
são monarchistas, ou dizem-se taes, mas não 
creio que alli haja movimento restaurador. 

o SR. FRANCISCO GLICERIO-Notem os nobres 
Deputados, são monarchistas, no conceito do 
Sr. Paula Guimarães. 

o SR. PARANHOS MONTENEGRO-Mas não 
tratam de restauração da monarchia. 

VOZES-Oh ! oh ! 
o SR. PRESIDENTE-Peço a attenção dos 

nobres Deputados, porque o orador não deve 
ser interrompido por esta fórma. 

o SR. TIMOTHEO DA COSTA-Si são monar
chistas e empenham-se em uma lucta ar
mada, é porque tratam da restauração, e eu 
estou informado de que todos os monarchistas 
trabalham pela restauração . (Ha apartes e 
protestos calorosos ; soam os tympanos e o Sr. 
Presidente debalde ''eclama attençllo, pelo que 
suspende a sessão • ) 

Suspende-se a sessão ás 2 horas e 15 mi
nutos da tarde. 

Reabre-se a sessão ás 2 horas e 22 minuto~ 
da tarde. 

O Sr. Presidente-Continúa com a 
palavra o Sr. Leovigildo Filgueiras. 

O Sr. Leovigildo Filgueiras 
(continuando)-Senhores, fui interrompido no 
ponto em que procurava indagar o que vinha 
a ser essa guerra de conselheiros da Bahia, 
que tanto está incommodando o exercito 
brazileiro, e tão graves prejuízos esta acar
retando ao Thesouro Nacional. 

Perguntava si se tratava apenas de um 
nucleo de fanatismo religioso, si se tratava 
de um covil de bandidos, ou si, finalmente, 
se tratava de um reducto de monarchistas, 
que, armados, promoviam a restauração da 
fórma de governo, de que muita gente, que 

occupa importantes cargos na administração 
republicana, tem ainda suas saudades ; mas, 
pelos apartes dos nobres Deputados, repre· 
sentantes da Bahia, que declaram não haver 
em Canudos movimento restaurador .•. 

o SR. FREDERICO BORGES- Que eram mo
narchistas, mas não queriam a restauração. 
(Apartes.) 

o SR. :LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Talvez 
desses monarchistas, que não querem a res
tauração ela monarchia, porque durante a 
monarchia não passaram de obscuros juizes 
de direito, ao passo que teem desfructado na 
Republica elevados cargos de alta magis
tratura, de presidentes de constituintes esta
duaes, de Senadores e até de governadores 
de Estados. . . (Apartes e protestos.) 

Neste ponto, SS. EEx. estão de accordo com 
a opinião do governador da Bahia, isto é, 
que os monarchistas de Canudos não atten
tam contra as instituições. 

Logo, na opinião dos illustres Deputados 
pela Bahia, em Canudos só ha um simples 
nucleo de fanatismo religioso ou, quando 
muito, um agrupamento de bandidos. 

Logo, SS. EEx. votarão contra a primeira 
parte do meu requerimento, isto é, na opinião 
dos illustres Deputados pela Bahia, o que 
determinou operações militares no Estado da 
Bahia pelo Governo da União não foi ne
nhuma commoção intestina que tivesse 
a:tfectado a segurança da Republica. 

Logo, entendem SS. EEx. que o Governo 
Federal não está. agindo naquelle Estado,com 
o emprego de_ forças federaes de terra e 
mar, para defender as instituições republí· 
canas. 

Logo, si o Governo Federal interveio em 
algum negocio peculiar ao Estado da Bahia, 
com o emprego de forças federaes, o fez em 
observancia de algum dos casos definidos no 
a.rt. 6• e seus paragraphos da Constituição 
de 24 de fevereiro. (Muito bem.) 

Mas, quanto ao§ 1° desta disposição con
stitucional, seria irrisorio insistir, porque ella 
refere-se ao caso de invasão extrangeira. 

No§ 2° do mesmo artigo. previu-se a hy
pothese de ameaças ás instituições da forma 
republicana foderativa, porque nella se lê 
que o Governo Fe:leral só intervirá em ne
gocios peculiares aos Estados para mãnter a 
forma republicana federativa. Logo, na opi
nião dos nobres Deputados pela Bahia, de ac
cordo com o seu governador, não vem abso· 
lutamente ao caso a hypothese do§ 2°, do 
art. 6° da Constituição de 24 de fevereiro, 
isto é, o Governo Federal não interveiu em 
negocio peculiar ao Estado da Bahia para 
manter a forma republicana federativa. 

Na hypothese do § 3° do mesmo artigo, 
o Governo Federal poderia ter intervindo em 
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negocios peculiares ao Estado da Bahia, para 
re_stabe!ecer ?' . º!dem e tranquilidade pu
~hca., a reqms1çao do respectivo governo, 
isto e, do governador, na opinião do Sr,Pru
dente de Moraes, manifestada em diversas 
mensagens dirigidas ao Congresso Nacional. 
. ~a:s o Sr. Luiz V~anna, na mensagem que 

dmgm ao Sr. Presidente da. Republica, em 
telef?rammas que a imprensa publicou, e 
offic1os que endereçou ao general Solon, 
commandante do 3° d1stricto, e, depois, na 
mensagem com que solemnizou este anno a 
abertura de seu congresso policial no dia 7 
de abril, e isso foi confirmado pelo Sr , Seve
rino no discurso que proferiu sobre o 
assumpto em uma das sessões ultimas 
do Senado Federai, declarou peremptoria
mente que jamais requisitou intervenção do 
Governo Federal e até sempre se oppoz a que 
o Governo Federal interviesse com forças 
federaes naquelle negocio de Canudos. que 
elle considerou negocio peculiar ao Estado 
da Bahia. 

Logo, o Governo Federal interveiu com ex
pedições militares em negocio peculiar ao 
Estado da Bahia, independentemente de re
quisição do respectivo governo, incorrendo, 
portanto, na responsabilidade criminal do 
art. 22 da lei n. 30, de 1892. 

Assim, uma de duas : ou em Canudos 
dava-se amea9a.~s instituições da Republica, 
contra a opm1ao dos nobres Deputados da 
Bahia e do seu governador, ou o Governo 
Federal commetteu um crime de responsabi
lidade, e eu, quando digo Governo Federal 
que~o dizer º· Presidente da Republica: 
(apoiados ; muito bem), que não póde inter
vir em negocio peculiar ao Estado da Bahia 
sinão nos quatro unicos casos expressament~ 
estabelecidos no art. 6° da Constituição. E 
se~hores, o Sr. Prudente de Moraes, P.er
mrttam que o repita, tem opinião firmarla, 
e~ mensage_ns, enviadas ao Congresso Na
c10nal, relativamente aos casos de interven
ção do Governo Federal em negocios peculia,
res aos Estados, pela qual não se póde 
defende1• com a coarctada de ignorancia ou 
de boa fé, porque, quando, no Estado da Bahia 
o Sr. Luiz Vianna dissolveu o Senado, par~ 
preparar sua elevação ao cargo de gover
n~dor, e o Sr. Prudente de Moraes foi por 
mim e pelos Deputados Zama e Freitas in
terpeHado a respeito, enviou uma men
sagem a esta Camara, dizendo que ao Con
gresso Nacional é que competia resolver 
sobre os casos de intervenção na politica dos 
Estados, fóra daquelles estabelecidos no 
art. 6° da Constitução de 24 de fevereiro. 

o SR. SEABRA dá um aparte. 
o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS-Quando 

deu-se esse negocio da Bahia, V. Ex. ninda 

não tinha sido amnistiado ; estava foragido 
em paíz estrangeiro . . . 

Mas, senhores, si havia noEstado da Bahia 
quem devesse perfeitamente conhecer o que 
se passava nos sertões desse Estado, era ex
actamente o Sr. Luiz Vianna, porque, além 
de ser sertanejo, comprometteu-se, quando 
assumiu o governo local, em documento 
publico, a pacificar dentro de 60 dias todas 
as regiões do Estado a:ffectadas de commo
ções, e, para isso, obteve de sua assembléa 
policial os creditas precisos para elevar até 
quatro ou cinco mil o numero de praças do 
seu exercito de policia", que já o seu anteces
sor havia organizado em tres corpos, um de 
cavallaría, outro de artilharia com metralha
doras e canhões e outro de infantaria armado 
a Mauser, não para impor confiança ao espí
rito publico ou respeito ao principio da auto
ridade, mas exactamente para o contrario, 
isto é, para attentar contra a constituição do 
Estado, contrariar a vontade do povo ba· 
hiano, que havia escolhido livremente nas 
urnas, no dia 4 de novembro de 1894, os seus 
delegados á Camara e ao Senado, e desrespei
tar o principio de autoridade, que era .. a lei, 
de que eram tanto quanto elle legítimos or
gãos os manclatarios do povo para as func
ções legislativas . E bem sabeis, Srs. Depu
tados, o . que se pàssou na Bahia, sob a di
recção dos Srs. Luiz Vianna e Severino 
Vieira, nos angustiorns dias de 28 de março, 
7 e 23 de abril de 1895, tudo sob a escanda
losa protecção do governo do Sr. Prudente 
de Moraes. (Apartes .) 

Respondo aos apartes dos nobres Deputados. 
E' muita vez, em nome da ordem, que os go
vernos promovem as desordens; é, muita vez, 
em nome da moderaçã.o, que os governos 
reaccionarios, como o actual governo civil rle 
nossa infeliz Republica, praticam as mais 
revoltantes injustiças e as mais condemna
veis violencias; é, muita vez, em nome do 
tal principio da autoridade, que o Sr~ Pru
dente de Moraes, longe de fazer respeitar-se, 
está desmoralizando, sinão ridicularizando, 
que as mais hypocritas tendencias e ambições 
de poder, que dispõe da força, abusa da dis
ciplina e da honra militares, para attentar 
contra o direito ! ( Apoiados ; apartes e pro
testos. O Sr. Presidente reclama attenção.) 

Perdão, senhores; respeitem, ao menos o 
meu direitode Deputado nesta tribuna. Permit
tam, ao menos, que eu obedeça ao rumo que 
tracei ao meu raciocínio... ( Continúam os 
apartes. O Sr. Presidente agita os tynipanos e 
declara qiie suspenderà de novo a sessão si 
continuar o tumulto. ) 

Ora, . Sr. Presidente, um governador de 
Estado que, no dia de sua posse, corapromet
te-se publicamente a pacificar dentro de 60 
dias as regiões conflagradas do interior dessit 
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Estado, dá a entender: 1°, que o seu 3,nteces- jacto, elevando essa povoação a villa , pela 
sor deixou conflagradas certas r1'giões ,10 in- sua importancia , e os collegas desse depu
terior do Estado; 2°, que elle conhecia as tado, por escrupulo, e em viota de u m pro
causas e as circumstancias des,as conflagra- testo do deputado cooego Novaes, que é o 
ções; 3°, que elle entrava para o governo unico deputado do partido republicano da 
com um plano efficaz de jugulamento dessas Bahia naquella aiilsembléa, como, aqui, sou o 
conflagrações;· 4°, que dispunha de elemen- unico reprssentante do mesmo partido, para 
tos proprios, isto é, administrativos, para que não se tratasse de semelhante assumpto, 
realizar esse plano dentro daqui:>Ile prazo de entenderam que nem devia ser considerado 
60 dias; 5°, que, in!lependentemente de au- oiijecto de deliberação, attendendo a que, no 
xilio, quanto m<ds de intervenção do Gover- momento, não se devia render tal homena
no Federal, que tanto o assustava, realizaria gema Antonio Conselheiro. (Avarte$ ) 
o seu plano, e a Bahia se tornaria um seio de Esta noticia se acha no Corre·io de Noticias, 
Abrahão ! . . . orgão official do Sr. Luiz Vianna, em dis-

Logo, o Sr. Luiz Vianna, quando informou cursos proferidos por correligionarios de 
ao Governo Federal que Antonio Conselheiro SS. EEx. e em telegrammas aqui publi
não dispunha de mais de 500 jagunços, in- cados pela imprensa. 
clusive beatas e crianças, pois que os melho- Mas, a proposito do Bom Jesus, permit
res elementos de combate, que possuia, ha- titm-me os honrados Deputados que eu me 
viam si.do trucidadc•s em Auá pelo contin- refira a um processo criminal que soffreram 
gente de tropa de linha commandado pelo sequazes de Antonio Conselheiro, em 1893, 
tenente Pires Ferreira, ou mentiu ao governo por sedição, e que o nobre Deputado o Sr . 
federal, para occultar á Nação as miserias do Seabra, segundo me consta, quando orou 
Estado, que elle estava administrando, ou, sobre o assumpto o Sr. João de Siqueira, de
antes, humilhando, ou mostrou que não ti- clarara que era falso. 
nha qualidade alguma de homem de governo, o SR . SEABRA _ o sr. João de Siqueira 
porque faltava-lhe até o conhecimento mais afiançou a esta camara que, qua,ndo Anto
rudimentar do que se passava no proprio nio Conselheiro veiu preso para Bahia, o Sr. 
Estado, de que era govemador · (Apartes, Luiz Vianna concedera-lhe habeas-corpus, 
protestos, tumulto . O Sr . Presidente reclama 
attenção.) . OSR. LEOVIGILDO FILGUEIRAs-EntãoS. Ex. 

Pois bem; farei o historico de tudo isso. equivocou-se. 
Sr. Presidente, quem leu com attenção a O SR. SEABRA - Bem; equivocou-se. 

mensagem que S. Ex. dirigiu ao Sr. Presi- O SR. JoÃo DE SIQUEIRA dá um aparte. 
dente da Republica devia ter visto o se· 
guinte: « Quandoa principio-desde 1874 até O SR. SEABRA - Ah ! 
1876 •••.... » O SR. JoÃo DE SIQUEIRA - Peior ainda ; 

Devo prevenir-vos de que, muito depois de foi concedido habeas-corpus preventivo aos 
Antonio Conselheiro ter sido preso, remet- bandidos que o acompanhavam ••• 
tido para a capital, onde não constava abso- O SR. SEABRA - Eu restabelecerei a ver· 
lutamente processo criminal algum contra dade dos factos . 
elle e, correndo o boato de que era crimi- O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS- Os illustres 
noso no Estado, naquella época província, Deputados pela Bahia devem se recordar de 
do Ceará, foi para lá remettido, e de lá vol- que, já em começo de 1893, foi que se poude 
tou para a Bahia, por se ter verificado que organizar 0 município, no Estado da Bahia. 
nenhuma culpa formadçi. existia contra e!le... A revolta de 24 de novembro de 1891 im· 

(Lendo): pediu que o Congresso Estadual continuasse 
« Quaudo a principio, meramente domi- a funccionar até o dia 23 de dezembro do 

nado pelo fanatismo ... (Apartes) mesmo anno, ficando assim suspensa a dis• 
( Continúa a ler): cussão e v·otação de diversas leis organicas 

do Estado. 
Esta povoação do Bom Jesus, é preciso que Em 1892, apezar de já estar promulgada a 

a Camara o saiba, foi, realmente, fundada lei de organização municipal, baixou o go. 
por Antonio Conselheiro, no municipio de vernador interino, e, depois, o proprio e:tfe
Itapicurú; mas o que é interessante é que ctivo, já eleito, o Sr. Rodrigues Lima, di
um illustre correlígionario dos nobres Depu- versos actos de adiamentos successivos das 
tados (o orador aponta para a bancada da eleições locaes, que só vieram a ter logar a 
Bahia). o Sr. Francisco Carvalho Passo,· 18 de dezembro de 1892, de modo qtie só em 
Deputado lá da assem biéa est 1dual, pessoa da começo de 1893 foram organizados os muoi
intima conliança e particula.r estima do Sr. cipios daquelle Estado e puderam então le
Luíz Vianna, apresentou, ha dias, um proje- gislar sobre os seus orçamentos. 
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Em alguns "1oga..res. por tradição, e&>es 
or~mentos eram publicados em tabolet:l.s de 
madeira, -para. que os que concorria.111 ás 
feiras niio invocass.:im ignora.ncia de !CUS de
veres rela.ti•os á.s coniribuições a. qu era..m 
obrigados. 

Foi nes~ occasiilo que 08 bandi1los 1le 
'Antonio Conselheiro. tendo invadido v mu
nicípio do soure. impediram. arma.dos. a 
cobmnça do~ impostos. quebroniio tae~ to.bo
lec.is, espt.,·ori11clo a popu?n~o la'borio~a 1la· 
flUella loealldll:le e oppondo-i:c a qua ns pa· 
~.;aem meiimo :i.:; ~ q11e quer1:un satis-
faz(•r i<':.lllll tibrii::t\«'S. . . . 

O juli d1l direiu.• da ci.lm;~rca. de ltap1~uru. 
c•m '°\l'tt1d1• d1' \l(•nuncía do. promot<.•riR p11• 
bllen., lns~urou eontra t!fü'!I um p~ cri· 
milll\I ~· prouuncfou·o~ M &:t. 118 1!0 Codlg., 
P"'nal . (.t1.r,.ti:1.) 

T•.•nbo 11;ui n ~-ópl11. d& pronunciii e. !'l 
ss. Etü. u ~xi:,'Om. t&ttl a. loltun. d~~ do· 
cwnento. 

o Sa. Si:.\nRA- Quem que V . Rx. Ma o 
DOme de AnCDnio Consclb·~lro o d."\ gente que 
o uoomp.nba. 

O Stt.Lavu•u.oo FUAL'tltt.\fr-.o\qui ba. uma 
inJln!d&de rlc nom~ll. 

O SR. SE.rnRA- Foi pronunciado Antonio 
CoJJS\llheiro 1 

concess"ío do lialiea.N!o1·pu;t e, por isso, IJMS<: 
a ler o seguinte documonto: 

« Salustio Pereira de Carvalho, bacha.t'el 
em 5ciencia.s .iuridicas e sociaes iiela Fa.cul· 
dado de Direito <le Olinda. o Secreta.rio do Su
perior Tribunal do Appell:i.çiio e Revk;t:i. da 
Capital do Estu.do F~cr:r.cto da. Bahia e seu 
terml'. otc .. etc. 

Certith:o a todos os que a presento certi· 
div virem que n11. secretn.ria d••sta Tribunal 
do Appelln~llo o Ravistu ~:oti,:c~u un~ :1111.os 
rlt Ji.1~a1·('f)''I•".< rcqu<:ridv po1• Jr;<ti Hc>norato 
de &luza N1mu. uo:s qua.•s. re'·t'n•lo úr.1•r.:a <J,1 
que rM foi J1e<Hdo e llpout:ado por l~l!rtid:iri, 
1ll'llM cun111.:1m u ~:lll 1IC>t1 tc.'1r~'d ~OlfUÍlltC': 
-lofl)rrna.çiio-i\o E;.:~lú Tribunal do:> ·"-li· 
ptollacii.o. Em "bedi1•nclá :i d(!('JMo pruíorld.t 
rielo E{:rej:lo Trlbun:il n. 111~ d~ 3 J., 
llu•mte mt~X. ~on<'.Udendo ,,,,,,,.,,,~,.,>tc1 a. J°"" 
Honorato de Num Nelt.l.l. quc llll6;.'ll. iunCll(" 
do CORlltrt.nglm.into <'Orpural. e:umpr~,.iu~ 
pt'Of!tar n. lnrvrmaçio l!CgUltH~: 

A prisão dOCl'(ltAciA •'11Dtr:a. elle. r ..... ri il" 
pronunclA. é l~I n~ rl;.'1>~ term°" ue 
clireif.O. COmO JX\S.,-0 li. tlt!IUilUStl':Lr • 

õ Dr. promotor publioo deuunciou comu 

O Sk. LE:o\'IGU.DO FlL<;t:Eilt.\$- Foi rfonun· 
ciado, mns não pronunciado, porque, tielall 
pro\·4S dos autos. o juiz de direito, tendo 
Julgado procedente a. deuuacia contra. cerca 
de duzent~ e tAntos seJiciosos, não põde 
pronunciar o mandante Antonio ~!:.~iel. em 
a.ttençíio ao disposto no a.rt.108. 2• parte. 
onde roi definido o que se ('cvia. 1:ntender por 
cabeça de crime :po\itico. 

Pois bem, a requerimento do Dr . Fran· 
cisco do Passo, correligione.rio Jos nobres 
~put.'\dos e protector de t&es sediciosos. que 
se apresontou ti. barra. do tribunal, de que 
era presidente o Sr. Luiz Vianna, foi conce
dido umhGtlicas-corpiu preventivo "' favor do; 
mesmos sediciosos proo.uncia.dos, inutilizando 
os effeitos de tal proo.uncia, por decreta.ç:lo 
de nuUid:11le de todo o processo. 

E;tive llresente a essa ses~ão do tribuna.!, 
antes de com~ar e; ignorando que ji exis
tissem estremecimentos poUticos entre os 
Srs. Luiz Vianna e barão de Geremoabo, 
pedi a.o Sr. Luiz Vianna que recommen· 
dasse a.os seus amigos do tribunal o estudo 
da questão para ser sustenta.da. a. pronuncia 
dos consellteiri:rtas sediciosos. 

incur~ no art. lli-l, p .r~pbo unic.,. do 
Codigo Penal o impetraute JOSó Honorato e 
outro11. cm numero superior :a. :!O, por ter-em. 
muitos delle:i, u!D3dos, obstado e conseguido 
co1n arruido, acneaçns e '"iolencias. quo não 
fossem pagos os impostos legal:uente di!Ct'C
to.do~ pela Cn.mnr:L Municipal 1la villa do 
Soure, na.:; íeira:s •los d ill1! 10, 17 o 2.4 ..ro a bril 
ultimo, tlcspe<laçando no primeiro desses di:is 
as tabolctas em que, no. !alto. do imprcc::; : ~. 
para a dm·ida public.'lçâo, estn·:un coifa.do:; o 
orçamento e o codigo de poscul'D.s . 

Acceit:i a denuncí:1 por e.st•tr do accordu 
com as exigencias 1!0 :irt. 79 tio CoLligo dtt 
Processo Crimio:tl, foi de:;i;na.c.lo d i:i. para a 
inquirição rhLS t.esteinunbas, ;L cujo acto f!Jí 
sómente presente um dos deuunchtdos-uoico 
qua iOi iuti11mdo pelo omcial de justiç«., por 
ter..:m os demais sQ auseo.ta.•lo p<tt'a. fcht do 
termo. cor.11 ;L chegada de uma forca policial 
composta. de 30 proç-.is, sob o comm:to.do de 
um ollicia.l tnuo.dado pelo governo esfu.du:i.l , :« 
i~q uisição das :iu tori1fa<les locaes, p;mt suf· 
focar o movimento sedicioso. 

O Sr. Luit. Vianna declarou-me que não 
. se metteria nisSo e. até não presidiria a 
sessã.o. 

Convem que a C:i.mara. conheça. o que se 
passou nessa sassão e os futeis motivos da 

Qualilicado e intoi·rogado o denunci:l.do pre· 
seote, e inquiridu.s oito testemuIJbas â reveli;i. 
das dem:i.is (ll.l't. 142 do cod. cit .). com a 
nssistencia. do Dr. promotor, opio.ou este pela 
proo.uncki de todos, menos dous. Não concor· 
éluodo iíi towm cc:n :i promoção, por lmver o 
represent:tnte dtL justiça publica, apoiado nu 
a.viso n . 78, de 15 de .iulho de l ti9i, coosi· 
iterado como C:i.beças todos qua.ntos toma.rn.m 
parte no movimento, em razão de nã.o ser 
acceitavel :i doutrina desse aviso, mesmo 
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quando em vigor o Codigo Penetl de 1830, e 
muito menos net actuetlidade com a pro
mulgação do novo, que no art. 108, 2ª 
parte, absolutamente repelle-a, julguei pro
cedente a denuncia tão sómente contra os 
que deliberaram, excitaram e dirigiram o 
movimento, por darem-se na especie os ele
mentos constitutivos ou cs predicados legaes 
do crime de sedição, isto é, numero, arma
mento, reunião, arruido, violencias, ameaças 
e a não percepção das taxas municipaes, e, 
em fttce dtt prova testemunhal, improce
dente quanto aos demais, que considerei 
como instrumentos, quiçá inconscientes, de 
terceiros. Os sediciosos foram, nas feira!!! de 
17 e 24, em numero superior a 500, e seria 
de grave prejuizo e quasi que de impossivel 
realização a punição de todos, muitos e mui
tos dos quaes nem ao menos foram conheci
dos. Entre os pronunciados salienta-se o 
impetrante José Honorato, que foi a alma, a 
faisca que ateou o incendio, que, por longos 
dias, lavrou naquella villa. A parte princi
pal, directa e activa que teve José Honorato 
no crime, por elle gerado, resolvhlo e posto 
em execução de conluio com outr.ps, consta, 
por menor, dos depoimentos das testemunhas, 
cheganclo sua :mimosidade ao excesso de im
pedir que o sub-commissario de policia pro
cedesse ainquerito policial, que posterior
mente, quando restabelecid:i. a ordem, foi 
feito pelo official de policia, tambem inves
tido das funcções de sub-commissario. Era 
impossível que a autoridade policial cum
prisse a dispmlição do art. 121, do citado Co
digo Penal. Sem força alguma. á sua disposi
ção (nem um soldado síquer), só com o es
crivão, official de justiça, seria expor-se a 
ser victima dos secliciosos, si os intimasse 
para retirarem-se e, no caso de desobedien
cia, tentasse dispersar o ajuntamento e 
recolher os cabeças a prisão preventiva. 
Tendo communicação ofil.cial do occorrido na 
feira de 10, na de 17 apresentei-me com 
o Dr. promotor, commissario de policia, ín
tendente e membros do Conselho Municipal, 
além de mais de qnarenta cidadãos, entre os 
quaes pessoas gradas da localidade, julgando 
que a força moral da autoridade podesse 
conter os sediciosos. Infelizmente, enganei-me. 
Por pouco, escapamos de .11er accommettido!!! 
na casa de nossa aposentadoria! O allegado 
está exhuberantemente provado pelo do
cumento incluso, do qual consta a. denunci&, 
o mandado intimatorio e certidão,. promoção 
do Ministerio Publico, despacho de pronun
cia, e officio do sub-commissario de policia, 
além dos depoimentos das testemunhas. 
Findo o prazo legal, mandei dar vista ao 
Dr. Promotor, para offerecer o libello que 
foi recebido. Sendo o crime inafiançavel e 
não tendo sido capturado nenhum dos réos, 

contra os quaes expedirão-se mandados de 
prisão, não teve mais andamento o processo, 
como coll!!ta do referido documento. Por 
falta de tempo, não vai incluído na certidão 
o inquerito policial. Eis circumstanciada. e 
minuciosamente o estado em que se acha o 
processo, deixando de entrar na analyse e 
apreciação dos depoimentos das testemu
nhas por já tel-o feito no despacho de pro
nuncia e estarem in integrum transcriptos 
no citado documento. Vema proposito aven
tar uma questão, sobre a qual a opinião dos 
jurisconsultos e a jurisprudencia dos tribu
naes não são accordes. Qual o fôro compe
tente em que devem ser processados e 
julgados os crimes de sedição ou de re
beldia? Entendem uns que no termo, comarca 
ou provincia mais visinho á circumscripção 
commociona.da., em vista dos artigos 93 da 
lei de 3 de dezembro de 1841, e 243 e 244 do 
regulamento 120, de 31 de janeiro de 1842, 
que são relativos e concordantes e cujas dis
posições não podem ter outra interpre
tação. 

Outros entendem que o julgamento deve 
ser no termo mais visinho, sendo, porém, o 
juiz do districto da. culpa, que é o do logar 
em que foi commettido o delícto, o compe. 
tente para a instauração do processo, pela di
fferença de phraseologia entre os citados ar
tigos da lei e do regulamento cujas disposi
ções referem-se a hypotheses diversas. 

O regulamento presume o caso, não especi
ficado na lei, de estar em acto a rebellião ou 
sedição em um termo, e manda. submetter o 
conhecimento de quaesquer delictos nAlle 
commettidos ás justiças mais visinhas do 
termo dominado pela rebellião oa sedição. 

A lei cogita de caso diff'erente-o do julga
mento dos delinquentes de rebellião ou se· 
dição, e julgamento não é formação de 
culpa. 

Por outra : a lei de 1841 quer que os dii!
linquentes de rebellião ou sedição sejam jul
gados em outro termo, que não tenha sido 
o theatro de um crime; o regulamento pre
vine o caso de poder ser julgado o réo de 
quaesquer delictos fóra do logar da culpa, 
visto que, si durasse a commoção sediciosa 
ou rebelde um ou mais annos, o que pode 
succeder, poderiam taes delictos prescrever, e 
os réos,que poderiam ser absolvidos por inno
centes ou condemnados a penas pequenas, 
permanecerem :muito mais tempo presos 
á espera de julgamento. 

Outros, finalmente, fundados em outra 
ordem de considerações, sustentam que a 
formação da culpa e o julgamento devem 
ser no fôro do termo em que deu-se a com
moção. 

O art. 93 da citada lei, dizem elles, não 
desaforou o processo e julgamento dos réos 
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de crime de sedição ou rebelfüio. Apenas. at-icompP.tente o (L1i'O ilo d'stricto da. rulp:i para 
tendendo aos emlm.ra~•os que a acção da jus- torn:i.r conllecimcnto d:i. rl.enrmein. e pronun
tiça e a. marcha. re~1ila1·-i.1os jul~a.mentos do$ ciar o impetra.nte Jo~e Hono1•atQ e ouu-os, 
rlios dl~ ']lf.<Lcsrprcr ddiclii~ pó1h tletermina.r o 1 por esmr stLtibcn·la a. setliçiio e restabelecida. 
est:i.do anomnlo e p111•turb:i.rlor da. ordem do a. ordem u:i. pn.rocllia. cm que a.ppare<)em. 
uma. sedi~(Lo ou robellHio que ªl'J"11•e1•a., -0u Rttlevn con~ii;nar q uc o im1K!tr:i.nto por si. 
st'•niente n:~ c1rcumscripç;io.de um termo, .:JU cJnstituido procu1'll.1lor. e a.inrln. este em Sl~U 
na. maior ol<i uma coma~. ou esrondcurlo-~o proprio nomo requerera.cu par ccrti•füo di· 
a.· ·tod:l. a. pro\'ír1cia. m11utl:l que. 01nr1u:intô n!r;;as peçn.s do pl'Oce!'SO. 
dul'ltr ~ sediç-lo ou rcbellifüi (e.-1fo11· .-m ac:o N<iguci·~.p<·r entander,oomo a.inda.entende-, 
tt scdir;1To rm ,.,·b··l/i.7o) 1~ri0tlo 1'm quo t.-il qu~. ~enr!o o crlrmi lm1.1!11nço1ve! e niic>l'stanilu 
com1noçã.o loc:i.t ~t'turbA. t\.<; 1\lnc1,'t"l(\.>1. d:\ nl'nbnm 11<1'!1 l'OOs pre~. seri:i. null\lic:lr ~ 
justiça.. ~ciam Jul~·"lo:-:, no ~r-mo, comnrcn t'lli•ill·S eh~ pronunei1\,~ dcreri~n. pr«lt<~uçiio 
011 pravincía.. m:1l~ \"i:>\n\\~\ 1\ eil'Cutnlierl~ d~ mt":lmo~. ~:i.tul'lllmcut.P c~l.n:i J'CU~~ies de
l'Omrnocioru.dll, o~ r.~ th' qu:u.•"'rucr •l.-lict<.l!i \'l!nt ei!t:1t' jullt!\.'ó ;ide /.,11Jcas .... ·of'~•w. e pcl~ 
ncll11 oommc~tid°' ·~ j;i pl'licesNi.110~ • ., lst" l'l'l>Jll"Cti\'os 1l1~1mchos e<lnhr('('r.1 o F.gr,•glo 
t!m ~u~fü:io do~ i)roprlo~ l"~·!i ~ 11:~ j11tttka, Trib11n11l n." r.u<°ie• •1uo tivt~ p.wi~ i111l<'íérd•n:<. 
lc>1:·.:d. j 1:.•r1cluin.h•: o ptit1l!<1 ~itp:i.co de tfl•npo (:!~ 
~ 3l'U. :M:i "214 1fo c1t:i.I•, tt~ul~llll!tato llor:L«õJ p:uon. pl'P..~t.'l.r ..,.til i11íormnç:io.(»r cst4r 

t:::o ~.. eo:1~;1llrl:i.tlv0ll 1.) <'Xpl1C1Lth«>S 1lo 1 occupcufo cm tmb:\lho lna.•lill\"<'I p:tr•\ o •1u:i1 
~rt. t.13 ol:L l~l 1lC! 3 do 1lc>Z11mhr.•. e a p:tll\Vl':'I ío>mm Mt.u n.-c d111;.:enciM nCClll•Mrí:'I.\. o ter 
rti,.f,~· .. "·'M"· "mrr..•i:n•I" n•• prl:noil'I> <l•·l!~. •l<' cntr1•,:.u-a. h·•.le n11. n~•!!ld11. d·• M!T"Jo,p.1m 
trndu:" cxp~iiv-f'CriLjul;r.1.Ju-du :u'L. !.13 l!C'- ILpr<·Sl'nl...<Mla mi. C.lníonmcla do 17. ol~I· 
da mei111I:\ lui. :tn:t·1:i. p:Lt':I. o Jul:.':\mcnr..,, 11.io me permitw 

O Poder Exocnth"<•. l\O ~s:nl:1.tn ... nto. n.-vJi\ uutl".a.r em. 0111.t'<>S ·l~u~oh•imo11~ '}ue :t 
m:iii1 fez quo Jar JCl'<1U\'ul\'nnr>nt.o 11 dispo· quc~t:'lo "''entn•ln. su;.:-gere. .\tr.en·lea•lo n. 
si.;:io d11. lei [l.'\1':\ :i. :ma. bth e~<'~uç:i.o. S<!m eim~cir~umistnnci:i.ectmin:i.111\0 p:\t'll.1~11:u.n.lt..'\ 
11.lt.,Mll·a ou modilkal-n. J.:utro outro~. n:i a.ttcmc:-:'io do J.~;.rre-~io Tribunal • .; mC!u intuiw 
rovi~ta jurirlica -l>í.-cit•>- vo:. ~~ p~. 43, merece do,; YQncro.n1los jui1.c~ o. costum:Mla 
est;'i. o nccordàd revi!'õor <ln. Relnç;1r. ile Siio benevolenc:a p.·u·a. n. imperfei4)•io deite t()!;co 
Paulo. quti sustenta n. doutriu:i. enunciada. trn.b:i.lho, feito ás cn.rrtiiras, afim df! cumpi•ir 
cm primeiro logar. :i. or1lern crnnnatl:~ 1!e mc:us superiores legiti-

Em favor •la. enunci1111a cm ~egund''· e~tão mos. !{esta-me pon'iernr que, procedcotlo 
os Drs. Jerom·1110 Villel:t d·· C:istro T:t-v:ires. comn fi1., nenhum ontr» moth·o actuou em 
Fclippe Lopc; Ncr.w e Antonio Borges úa. meu espil'ito. sin;lo o cumprimrnto •la lei na 
Fouseca. no protesto que apre~entar:Lm a.e> medid<i da (1~11111cza. de minha intelligcmci:t. 
serc;m subme~ti<lo~ a. .iulg:im1·n~o .'2º jury rio [t:ipicmú, li de, üUtubro de lfó.9:1. S:m•lc e 
Recife, como •mEhcru:l0:; n~ reliell1ao de l:'C4~. f1-ntct'ui<lo.de.-Aos Yenera.ndos juizes n .. Tri· 
protesto que ~1ao fot ncc~it.o.~ vern ~ranscri- bun:il de Ap!'Ctlla.çü.o. - O j11iz de direito. 
pto n~ l11stor1a <le:is.i. relll'll1ttO escr1pt.'I. pelo Rcl/i'fl11l1fo ,\l~e$ 1(e Mello. 
n~taveljurisconsulto pr- UJ•bano sa?1~0 Pes· Êm 0 qllc ~e <JOlllinh:~ e , ec!a.r:wa. em ag 
~·~ de ~lello, ,CJlW /~da me~ma. .ºP'.?.~·lºc;/·0 mziic.s qulJ l.Jem 1~ üelmcnte cst:1o 1.r:in:;cri
p,,:;so <J~e prote~tarn n contra o J~J..,, m to, pr~i• ,m11 11,. ·ci cm ,ecruida nos ditos ·mto~ a 
na.•lo. d;sserarn contra n. rorrnnç;u1 dn. o..:utpu. ' t • ~ · ·" . • .' 
Jeito. pel:is .iustiças do log-nr onde deu-se sentenç.i., CUJO toor e o q,1~ seo:gue . 
a r.obellião. Em prol d<• t:cr~oir:i., :fin:i.lment.a. « Vistos. r-clatados e d1sc?t1do~ estes _:i.u
esião o accordii.o tla relação do Recire que tos tia twbcas·~orp••«, requerido preventt"a· 
sustentou o 'Verdict do jury e o Dr-. Fetteira mente -pnr .!nse Hoc:ior~to de Souza. Netto, pr~
Vianna - Ca:n<olida-;iro do Pr-oc. Crim. 00~ ces•:ido e pror~unc1a<lo, na.. c2mal"ca de Itap1-
arts. 230 e 231, que concilia. a,; disposições ?Ul'U, por erime de scdiça~, concedem _ :i 
da. lei com as do regulamento e só admitte impe~r«da ordem para. qu~ o lmpetrante nu.o 
a competencin das justi~:as do f,)po mttis vi- possa ~er pres? por mot1vo •10 mesmo pro· 
sinho para conhec:er de quaesq uer delictos, ce,-.s? e prom~nc1a. nelle decreta.~a.. porquan.t.o. 
quando o logar ern que foram commt:!ttidos das mforma~es e docll:mentos Juntos, V'<'!.r1fi.
útfrcr c;,1 acto rle setii~'ü.o ou rebelli:io. Ado- ca-~e a ma.mf~1:a nu~l!_datle dell~~ resultante 
pta.ndo a ultima opinião como a. ma.is con- •la 111competenc1~ do J~IZ ite. direito formador 
sentarrea. ãs di~pooições na lei e re- d9: cu.lp_a. q ne tin~a 1rnped1mento legal, que 
gula.mento citado~. cll:i. sa.IYagua.rda o uí· o rnlull1a de funcc10~,tr em .semelhante P'.'g
reito das partes e d.a .ju~tiça ejusti1ic..i. a ex- ces~o, .~~ndo ~rn <lo~ o_Irend1rlos por occasni.o 
cepção do de~aforamento sómeute quando !!. da sed1Ç<10, cu.ia pumçao se tr·ata.. 
sedição ou rebelião estiver em acto, seja gw.it Babia. 6 de novembro de 1893.- So.ioo.clor 
j'ó1· o crfoie, e por esses !'und:imentos julguei Pires, vice-presidente.-J.Spll'lola.-Pacheco. 
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-M. L. Vasconceltos.-Castro Lima.-Lopes 0 3R. LEOVIGILDO FILGUEIRAS-V. Ex. verá 
de C(l,.~tro, votei pela conclusão apenas.- que nãn. 
Americo Barreto, concedi a ordem não sómente A providencia solicitada foi tomada pelo 
pelo fundamento con'signado do accordão, Sr. Rodrigues Lima, mas a força de policia, 
como finda por nullidade do processo, que, ao chegar em Tucano, foi destroçadi por um 
attribuido ao impetrante, não podia ser a grande grupo de fanaticos de Antonio Conse
culpa formada no districto do mesmo crime: 1heiro, dando-se mortes e ferimentos de 
arts. 243 do regulamento n. 120 de 31 de ja- officiaes e soldados. 
neirodel842e93 dalei n.261.de de:Zembrode Chegando o facto a.o conhecimento dogover-
1841.combinados.-Marianí, vencido. Neguei nadar Rodrigues Lima, que não dispunha, 
a ordem de habeas-corpus, porque não tendo nessa occasião, de um exercito policial, como 
sido os réos do processo de que se trata de- o de que hoje dispõe o Sr. Luiz Vianna, re-

. nunciados e pronuncia~os por desacatar ao quisitou do Marecllal Floriano, em maio do 
juiz de direito, não podia este facto consti- mesmo anuo, um contingente de tropa de 
tuir impedimento ao mesmo juiz, tanto mais linha para levar por deante tal diligencia, 
quando este não se deu de suspeito nem pelos visto que a força policial destroçada pelos 
réos lhe füi opposta· a suspeição. Tambem ne- fanaticos de Antonio Conselheiro estava ca
guei a ordem porque em face do art. 93 da lei recendo de soccorro, até mesmo para poder 
de 3 de dezembro de 1841 e 243 do regula- regressar á capital. 
menta 120, de 31 de janeiro de 1842, nos cri- Agora, vejamos como executou-se essa pro-
mes-de sedição a incompetencia do íôro é só videncia e qual o seu resultado (l6): 
para o julgamento dos.·réos e não para a for
mação da culpa.-Cotrim. 
· Nada mais se contendo nos · teores das 
ditas peças nesta transcri pta e passadas por 
certidão dos allurlidos autos nesta leal e va
lorosa cidade de S. s ,11vador, capital do Es
tado Federado da Bahia, aos cinco dias do mez 
de agosto de mil oitocentos e noventa e sete. 
Eu, Salustio Pereira de Carvalho, secl'etario 
do tribunal, sutiscrevi e assigno. - Salustio 
Pereira de Carvalho. 

Commando do 3° districto militar no Es· 
tado da Bahia. - Quartel General na eidade 
de S. Salvador, 31 de maio de 1893. 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS-Vou pro
seguir na parte historica des~es movimentos 
do sertão balliano, que, afinal, vieram a dar 
que fazer ao exercito, na phrase do Sr. Pru
dente de Moraes, para sua tranquillidade de 
chefe da Nação e para appliração dos grandes 
recursm financeiros da, União, cujo thesouro 
não podia mais supportar tanta riqueza 
accumulada e que, portanto, carecia de um 
esgoto destes : soldos e etapas •e campanha, 
despezas de transportes e eventuaes para os 
que combatem a mais de 100 leguas da ca
pital e tambem para os que, no porto da 
Bahia, defronte da pacifica capital, estão 
prestando, dentro de navios de uma divisão 
naval, serviços de esquadra em operações de 
guerra de defesa do Sr. Luiz Via.nua por 
causa dos phantasmas que elle diz estarem 
conspirando contra o seu legalíssimo governo. 

Antes desse habeas-corpus, sendo governa· 
dor o Dr. Rodrigues Lima, o barão de Gere
moabo (não se tinha uado, ainda então, a 
scisão do partido federalista da Bahia) conse
guiu do mesmo Dr. Rodrigues Lima a re
messa de uma força policial que impedisse a 
continuação das tropelias dos conselheiristas 
por aquellas regiões •.. 

o SR. VERGNE DE ABREU~Essa historia 
vae errada. 

Camara V. lV 

Ao Sr. tenente João Camillo da Silva 
Seixas.- Havendo o Marechal Vice-Presi
dente da Republica ordenado a este com
mando, por telegramma de 28 do corrente, 
que satisfizesse a requisição do governador, 
pondo á sua disposição a força precisa para o 
restabelecimento da ordem e tranquillidade 
publica na comarca de Itapicurú, e havendo 
o mesmo governador do Estado solicitado um 
contingente de 80 praças \lommandadas por 
um offlcial afim rte suffocar alli as desordens, 
capturar os chefes por ellas :responsaveis, 
nomeio-vos para commandar essa força com
posta de 40 praças do 9° e 40 do 16° batalhões 
de infantaria.auxiliando-vos nessa commissão 
o alferes Antonio José Leal. 

Deveis, pois, apresentar-vos áquella auto
ridade afim de receberdes as instrucções pre
cisas, que espero cumprireis com o zelo e 
lealdade de que tendes dado provas a este 
commando. 

Recommendo-vos toda imparcialidade e o 
maior acato ás nossas leis, cumprindo com 
moderação e respeito aos direitos dos ci
rladãos, as medidas necessarias para o bom 
desempenho de vossa missão, e nesse intuito 
só empregareis a força, quando não torem 
sufficientes os meios suasorios e brandos 
para conseguirdes o fim que alli vos conduz. 

Só em caso de serdes atacado pelos pertur· 
badores da ordem (levareis fazer fogo, mas 
ainda, nessa hypothese, devereis poupar as 
vidas de nossos concidadãos. 

Devereis communicar a este commando 
qualquer occurrencia de maior gmvidade e 
não poupar esforços para que as praças sob 
vosso commando não soffram privações e 

33 
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mantenham a disciplina militar em que 
est o edGcadas; caso reconheçais a impos~i
bilidade de alcançar a ci'lptura dos criminosos 
devereis communicar isso para que não ~e 
prolongue por mais de 15 dias a íliligencia, 

No ma.is espero do vosso zelo a in~elligencia 
providenciando segundo as circumstancias do 
caso. 

o SR. LEOVIG1LDO FILGUEIRAS-Sim, senhor 
O Sa.. SEABRA-Os officios são em original 

ou cópia. 
o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS-Em origi

nal. 
O SR. SEABRA-E' só quanto basta saber. 

V. Ex. já traz os originaes que deviam es
tar nos archivos. Saude e fraternidade.- Jnnocencio Galvão 

de <Jiieiroz, general de brigada. o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS-Porque? 
. E•ses offlci os não podiam constar de archivos 

Secretaria da Policia 1lo Estado Federado publico,; , desses archivos devem copstar as 
da Bahia - 2ª secção - N. 1. 319 -Em 30 de respectivas cópias, porque foram dirigidos ao 
maio de 1893. commanrlante da expe•lição, e si li os origi-

Ao tenente do 90 batalhão de infantaria n~es foi para VV. EEx. nãu allegarem que as 
João Camillo da Silva Seixas - Incumbido COIJ.1as era_rn fal~as. ( Trocarr:-se apartes. 
pelo governo deste Es ta•lo de rPstabele- O ~r. Pr_esi •en_te r eclama :i-ttençao .) 
cardes a ordem publica. ultimamente ali.e- . Isso foi no_dia 31 de .~a10 dA 189_3 . A l de 
rada na comarca. rle Jt.apicurú por b1.ndo3 J~nho, segum da Capital o con trngente de 
de sediciosos, que, dirigidos por A "ton io Con- linha .para ~~uard~r o1dens_ Pm :-Serr!llha, de 
selheiro, tef'm obstado 0 pai{ament.o do~ i rn- onde. deveria segmr e~ d1recçao a Tu~ano. 
postos municipaes, desobed eP.ido as autori- Pms bem; logo no, dH 3, 1sr.o é no d~a se
rl~des constituidas. ferido e trucidado praças gumt.e ao da chf·gada o.a força em .senmha, 
do r·<->gimento policial alli destacadas, <leveis o .seu commapr1ante recebeu o segumte tele-
observar em desempenho de vossa com missão gt am~a: (Le · ) . ft 

0 seo-uinte· Tres dias depois, este outro. (Le .) 
0 

• : . • . . E regressou da Serrinha para a Capital a 
Vos dmg1re1s ao ponto onrle f?rrles mfor- tal expedição militar. 

mado acharem-se reumrlos os sed1c1~sos e, de Agora o relatorio. Deste relatorio consta, 
acc?rd_? com as re~per:tlV<lS autor1dac.es e pre- (0 oradoi· mostra e começa a lê.-. (Apartes .) 
scr1pçoes legaes, os d1spers~re1s. empregando Pois bem· vou ler todo o relatorio do com
Pª!'fl:. isso a forç1L nece~saria, recolhendo á mandante 

1

da f'XPediçã.o do Exm. ci~adão 
pr1sao pre vent1 va os cabeça'! para serem pro- general de brigar1a commandante do 3• dis-
cessados. tricto militar. Eil ·o: 

Deveis empregar todos os meios de capturar 
os autores das mortes e ferimentos de algu
mas das praças do regimento policial a lli des
t::tcadas, que foram offendidas e victima1las 
pelos ditos sediciosos, quando procuravam 
dispersai-os. 

Em perseguição do> criminosos podeis trans
por os limites dessa com .. rca, invadindo os 
das circumvisinha~. dando disso sciencia às 
respectivas autoridades. 

Autorizo-vos a füzer as despezas que forem 
necessarias para o bom exito das diligencias 
que ti verdes de effect.uar. 

E' da maior importancia a commissão que 
'VOS foi confiada, e espero du vosso zelo que 
tudo fareis pelo restabelecimento da ordem 
publica naquella comarca . 

Saude e fraternidade.-0 chefe de policia, 
Ai,gusto Pedro Gomes da Silva . 

o SR. SEABRA-Assignados? 
o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS-Assignados 

Innocencio c~alvão de Queiroz, que era emão 
o commandante do 3° districto, e Augusto 
Pedro da Silva, que era então chefe de po
licia ... 

O SR. SEABRA-Isto em 1893, não é assim~ 

«De conformidade com as ordens recebidas 
a 31 de m do findo, pelas 2 horas da tarde, 
em companhia do ~.pitão medico de 4" classe 
Dr. Fraocisco Felix ele Barros e Almeida, 
munido da competente ambulancia, conduzida 
por um enfermeiro militar, e do alferes do 
ltiº batalhão de infan taria Antonio José Leal, 
meu auxiliar, parti da estação rla Estrada de 
Ferro desta. Capital em trem ordinario, com 
uma for-ça de 80 praças, sendo 40 de cada 
um do; batalhões 9" e 16° de infantaria, 
com destino á comarca ílo ltapicul'ú. 

A mesma força achava-se equipada a meia 
marcha, provida de etapa por 15 dias e 
municiada a 600 cartuchos por praça . 

Cerea das 7 horas dessa mesma. tarde che
gamos a .Alagoinhas, onde pernoitamos.sendo 
cedida a casa da camara pelo respPctivo in
tendente para abr.go da força, que desse 
favor não se poucle totalmente aproveitar, 
por achar-se em concerto o mencionarlo edi
licio, conservando-rn a mór parte das praças 
ao relento até ao alvorecer do dia 1 do cor
rente, sem que novidade alguma se désse. 

A's 9 e 45 minutos desse dia seguimos em 
trem especial para a cidade da Serrinha, 
onde chegamos a l e meia hora da tarde. 
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Uma vez ahi, o respectivo intendente con- circumvizinhanças, entendi, de conformidade 
ceueu-nos a casa da camara, onde ainda por com as vossas alludidas instrucções, ser o 
se achar em concerto o e.lificio, só os officiaes meu primeiro dever telegraphar-vos logo, 
e inferiores puderam se abrigar no pavi- aguardando as vo>sas ordens, o que fiz 
mento superior, reservando eu um pequeno naquella mesma data, declarando achar-se o 
commodo, unico aproveitavel no pavimento tal individuo e seu bando internados em 
terreo, para corpo da guarda e abrigo de Canudos, na direcção de Chorrochó, a 80 
muito poucas praças, occorrendo haver ahi leguas de distancia da Serrinha, etc., etc., 
um pequeno xadrez, onde se achava um ao que vos dignastes de responder.me, em 
criminoso civil. telegramma de 2, mandando-me aguardar 

Razão por que durante o tempo em que ahi orrens ahi. 
estivemos, pessimamente accommodadas as Cumpre-me dizer, porém, sem que faça 
praças, encontraram-se na contingencia de entretanto considerações minhas, que das 
pernoitarem em sua quasi totalidade ao re- informações coibidas logo nesse dia vim a 
lento, no largo em frente ao citado edificio, e saber que, sendo esse mesmo homem acompa
adro da. igreja matriz, situada no mesmo largo, nhado de cerca de 5.000 pessoas, das quaes 
o que fez-me requisitar da intendencia ordem seguramente 2.000 bem armadas, achavam-se 
pnra ser acceso um combustor de kerosene, ne~se numero centenas de mulheres, crianças 
que existe em frente á caroara. e invalidos de todas as condições, quanto á 

Devo ponderar que a razão principal dessa ir1ade e estado e ainda as que não se commen
accommodação excessivamente prejudicial ao tava nas circumvizinhanças, um só ataque ou 
pessoal, quer quanto á disciplina, quer aggressão á propriedade ou individualidade 
quanto á saude, foi a falta de barracas, que alguma, praticado pelo mencionado individuo 
não levamos, por haver falta absoluta desse ou sua gente; sabendo mesmo que de varias 
genero de abrigo, tão necessario em taes pontos do interior appareciam diversos, soli
emergencias, não só nos corpos que fornece- citando com interesse a detenção da força 
ram o pessoal, como ainda, segunrlo sou in- afim de evitar-se immerecida perseguição a 
formado, no proprio Arsenal de Guerra; por- um homem puramente pacifico e a uma gente 
quanto si as conduzíssemos seria escolhido que mal algum promovia a qu-:m quer que 
um local que sob todos os pontos rle vista se fosse, por isso que tal perseguição daria 
pre~tasse a um pequeno acampamento onde togar a um verdadeiro massacre; tambem de 
melhor accommoda,1a8 as pracas se tornasse gente indefesa, e talvez de ambos os lados em 
rnaüi facil e prc,ci~a a apvlicação e execução face do fanatismo que domina a mesma gente, 
de todos os preceitos militari>s, por uma tis- , vindo a s~1 ber mais no correr dos dias, por 
calizaçãu cnnstante e rigorosa. 1 ouvir dizer algures, que se deu um c1 nfilcto 

Nes~a cidade fomos visita.dos pelas prin~i- entre aquella gente e a força policial do 
paes autoridades judiciarias e policiaes e 1 Tucano, tendo a lamentar-se a!gnmas mortes 
pessoas gr,idas, que não se pouparam em ob- e ferimentos, fôra is;;o unicamente devido a 
seqU1ar·nos com as suas inexcediveis atten- ser o mesmo povo atacado pela dita força, 
ções. não se dando antes desastre algum. 

Como era natural, pela missão que me fôra A despeito, porém, nada nisto vos participei 
confiada e no intuito de cumprir o determi- por ser completamente alheio ao meu papel, 
nano nas vossas instrucções, que para melhor do qual jamais desviei-me, seguindo e disposto 
esclarecimento vos devolvo por cópia, pro· a seguir sempre o que determinado me fôra, 
curei immedlatamente colher desses cava- e, portanto, por não me competir ainda a 
lheiros informações que melhor me orientas- investigação .de que de certo ou falso houvesse 
sem afim ele que pudesse logo participar-vos em tae~ noticias. 
o 1ue necessario fosse para vosso e meu go- Quanto a informações escriptas sobre o meu 
veroo. fim no interior do Estado, tenho a dizer-vos: 

Accrescendo haver-me encontrado tambem No dia 2 officiei ao official que ficara no 
com o tenente Virgílio, do regimento policial, com mando da força do Tucano, solicitando 
commandante da força de Tucano, a quem fiz urgente informação sobre Antonio Conselheiro, 
entrega ele um offic10 do Dr. chefe de policia, sua gente e força do logar, apezar de já ter 
que punha á minha disposição essa força. o commissario da Serrinha enviado um 

Assim, de algum modo orientado, e, si bem proprioáquelle ponto antes da no!lsa chegada, 
que pelas instrucções do Dr. chefe de policia no sentido de serem ministradas quaesquer 
em seu (•fficio de n. 1.3 l 9. de 30 de maio findo, informações precisas ao commanclo da força 
que tambern junto por cópia., me devesse diri· esperada. 
gir ao ponto em que se achasse com o seu A 3, foi-me cavalheirosamente mostrado 
bando o inrlividuo conhecido por Antonio Con- pelo Dr. juiz de direito da Serrinha um tele
selheiro, ainda que necessar10 fosse ultrapas- grarnma do Dr. juiz preparador de Quei
sar a comarca do Itapicurú, invadindo as das madas, corr:municando-lhe achar-se Antonio 
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Conselheiro na freguezia de Cumbe, a tres A 8, vos officiei com relação ás faltas com
leguas do Triumpho, distante 11 leguas 1le mettidas por praças sob meu commando, a 
Queimadas, e constar-lhe a noticia de 200 despeito dos esforços empregados na manu
homens armados em Chorrochó em favor do tenção da disciplina e devidas sem duvirla ás 
mesmo indivíduo. más condições de estabelecimento da força. 

Nesse mesmo dia chegou o referido enviado A esse officio fiz acompanhar parte e corpo 
com uma carta do commissario do Tucano ao de delicto de um ferimento leve. 
da Serrinha em que dizia achar-~e aquelle Nessa mesma data, vos telegraphei ainrla 
Conselheiro acompanhado de milhares de noticiando a enfermidade de praças, a caren
pessoas, em Canudos, ou perto dahi, logar eia de afojamento, a dedciencia de xadrez 
este já muitíssimo distante de Tucano. para a punição de faltas e pedindo provi-

A 4, sem que tivesse já recebido resposta videncias. 
do alludido officio ao commando da força de Na noite do 9 recebi a vossa ordem tele
Tucano, porem, mais autorizado pelas infor- g-raphica, da mesma data, para recolher-me 
mações que venho de referir, vos officiei a com toda a força, para cujo fim comecei a 
respeito do exposto, reiterando·vos a decla- effectuar o meu regresso na primeira oppor
ração de achar-me aguardando as voss -1s tunidnde. que teve lagar no dia 11, a l hora 
ordens; mencionando o facto de achar-me e 40 minutos da tarde, em trem ordinario, 
com a força formada e prompta a seguir chegando ás ô e meia a Alagoinhas, onde per
para Tucano e dahi para ltapicurú, no mo- noitamos nas mesmas condições da ida. 
mento em que recebi (a 2) o vosso pre- A 12, pelas 5 horas e 50 minutos da manhã, 
dito telegramma, que demoveu-me a sus- partimos dahi em trem do horario para esta 
pender a ordem de marcha, e commen- capital, onde chegamos ás 11 e meia tambem 
tando ainda a necessidade de abandonar a da manhã. Cumpre me referir-vos que os 
direcção do Tucano, seguindo a minha força embarques e desembarques, bem como toda a 
pelo trem da Villa Nova da Rainha por viagem de_ ida e de volta, foram sempre ex
chegar assim mais facilmente ao alcance do ecutados na mell10r ordem passive!. 
Conselheiro e dos seus, uma vez que naquella · Taes são as principaes occurrencias da mi
direcção tornar-se-Ilia a marcha por demais nha diligencia, que.Julguei dever relatar-:vos, 
longct e penosa, como melhor que eu ava- deixando em outt'os documentos, ligeira
liareis,por isso que a falta de barracas, a in- mente nomeados, a narração de quaesquer 
sufficiencia de uniforme e etapa calculadas faltas commettidas por praças, as quaes fo
apenas para 15 dias, a deficiencia de infor- ram todas convenientemente reparadas se
mações seguras das estradas, a manifesta gundo as circumstancias. 
odiosidade dos habitantes de toda a zona per- Faz-se mister decíarar que na designação 
corrida pelo Conselheiro, contra quem quer das distancias entre os lagares referidos, re
que fosse ao seu encalço, as emboscadas pre- porto-me fielmente ás inrormações colhidas e 
dispo,gtas por todos esses caminhos com o do modo por que me foram dadas, donde, si 
fim sem duvida de ataçar qualquer força contradiçõEs houverem, me alheio dellas. 
para demorar a sua ma1•cha, como fui-me in- A falta que tive de mappis e eoclareci-
1'ormado por cidadãos de nomeada, tudo isto mentos especiars sobre e~ses pontos do inte
necessariamente trazia ao pessoal incalcu- rior a isso dão logar. De todo o exposto re
laveis prejuizos, tornando·se talvez impro- suita que foi por mim cumprido o quanto me 
ficuos os estorços empregados. determinastes nas vosms instrucções e ordens 

A 6, na attitude constante de quem aguarda posteriores. 
ordens, prompto a cumpril as, officiei ao Seria grave !alta e~quecer aqui os incança- . 
commissario do Tucano, no sentido de sE'r veisempenhos do Dr. Felix em attender com o 
conservada prompta toda a força desse Jogar maior desvelo ao menor soffrimento de qual
ate que eu recebes, e ordens.da Capital, o que quer de nós, bem como o zelo e uecidido inter
fiz por constar-me que ia ser a mesma posta esse do alferes Leal em auxiliar-me em tudo 
em movimento de pesquizas. Nesta mesma quanto passivei ao bom desempenho da com
data recebi officio do alferes commandante mis>ão. Alem das supraditas instrucções 
da força de Tucano, declarando me em junto por cópia os principaes documentos 
resposta, achar-se Conselheiro na pc)voação aqui referidos. 
de Canudos, 35 leguas de distancia da- Bahia, 15 de junho de 1893-João Camillo 
quelle ponto, acompanhadodecerca de 6.000 de Souza Seixas. 
pessoas, segundo lhe constava. referindo-me 
succintamente o prnjuizo de sua força 
por occasião do confiicto entre ella e a 
gente de Antonio Conselheiro, do qne não 
vos dei participação por nada adeantarem 
taes noticias. 

Annexos 

1°-S. P.-Telegramma n. 29 - Serrinha . 
9 de junho de 1893-Apresentado ás 7 horas 
e 42 minutos da manhã-Recebido de Alago-
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inhas e procedente da Bahia (Capital), com a 
data. de 9 de junho de 1893. 

Sr. tenente Seixas-Serrinha-Recolha-se 
a esta capital com toda a força do vosso com
mando.-Galvão, commandante do districto. 

2°-S. P.-Telegramma n. 27-Estação da 
Serrinha, 3 de junho de 1893-Apresentado sa 
7 ho:ras e 40 minutos e procedente da ca
pital com data de 2 de junho de 1893. 

Ao Sr. tenente Seixas-Aguarde ahi ordens. 
-Galvão.» 

Pois bem, Sr. P1'esidente, vê-se deste re· 
latorio que já. em 1893 não era apenas de 
500 fanaticos, inclusive mulheres e crian
ças, o sequito armado de Antonio Conse
lheiro no sertão da Bahia, e, si, em vez 
de V. Ex., estivesse ahi na presidencia da 
Gamara o Sr. Arthur Rios, eu invocaria o 
seu testemunho confirmativo do que consta 
desse relatorio, porque naquella época, quan
do interpellar1o foi o Ministerio da Guerra, do 
governo do Marechal Floriano, pelo Deputado 
Zama sobre o emprego de força federal em 
serviço policial do governador da Bahia, no 
interior desse estado, o Sr. Arthur Rios, que, 
'ílaquella época, ainr1a não cogitava siquer 
em vir a ser presidente desta Camara, impu
gnou da tribuna essa interpellação, destacan
do-se d<i seu discurso o seguinte topico: 

«O que se deu foi o seguinte: um iIJdivi
duo fanatico, vindo do Ceará desde a ultima 
secca que assolou aquelle estado, estabele
ceu-se no interior do Estado da Bahia, exer
cendo ahi funcções de missionario. Esse in
dividuo, fanatico como é, ·não viu com bolis 
olhos o decreto da separação da Igreja do Es
tado e do casamento civil, e desde então co
meçou a açular o espírito daquella população 
pouco instruida e mui to facil de ser sugges
tionada. 

Pois bem, esse individuo achou agora occa
sião opportuna de fazer explodir seus senti
mentos, procurando inocular no animo da 
população que não devia pagar impostos mu
nicipaes, estaduaes e geraes; aconselhou a 
resistencia a essa população, e conseguiu 
reunir em attitude de resistencia não 1.000 
pessoas como disse o telegramma, mas 3. 000 
pesso·1s, provocando assim grandes confii
ctos. 

Uma voz-Quem 1 

O Sr. Arthur Rios-Antonio Conselheiro.» 

Pois bem; um anno depois, em 1894, esses 
sediciosos, esses conselheiristas, esses jagunços 
de Antonio Conselheiro e de outros conse
lheiros, que ja se preparavam para empol
gar altas posil;ões politicas no . Estado da 

Bahia, eram defendidos no Congresso esta
dual. .. 

O SR. SEABRA-Nessa época, V. Ex. era a 
favor ou já era contra o governador da 
Bahia 1 

o SR. LEOVIGJLDO FILGUEIRAS-V. Ex. tem 
razão de indagar dessas cousas, ]lorque, nessa 
época, creio eu, era membro do governicho 
de Santa Catharina ; mas, ao menos, deve 
saber que o meu partido não suffragou a 
candidatura do Sr. Prudente de Moraes, na 
eleição de l de março de 1894, á Presidencia 
da Republ!ca, como não suffragou a do Sr. 
Manoel Victorino á Vice-Presidencia. 

o SR. VERGNE DE ABREU-Mas tiveram 
maioria. 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS-Foram lá 
derrotados. 

o SR. SEABRA-Fallo de 1893. 
0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS- Em 1893 

antes da revolta de 6 de setembro, es
tavamos todos de accordo, meiws com V. Ex., 
que deve recordar-se do que se passou nesta 
Cnmara, quando apresentou sua denuncia 
contra o Marechal Floriano, e fui eu o unico 
Deputado que a combateu da· tribuna. 
(Apartes·) 

Agora, vou demonstrar que o Sr. Rodri
gues Lima recuou, naquella occasião, deante 
de conselhos de seus amigos, nas providen
cias, que encetou, contra as tropelias dos fa
naticos ou sediciosos de Canudos. E só por 
ter sobrevindo a revolta de 6 de setembro 
foi que o Marechal Floriano Peixoto não 
qôde proseguir no empenho de exterminar 
aquelle fóco de futuras perturbações da vida 
repeblicana na Bahia, 

Foi esse, com effeito, o motivo por que o 
Marechal Floriano Peixoto não pôde levar a 
effeito o seu plano de previnir o incommodo 
que está soffrendo, agora, o exercito brazi
leiro, com sacrihcio da vida dos seus mais 
distinctos representantes em uma lucta in
gloria. (Apartes.) 

O proprio Sr. Luiz Vianna, na sua men
sagem ao Sr. Prudente de Moraes, declara 
que se achou em frente de um perigo, porque 
os fanaticos tinham passado do periodo de 
simples fanatismo religioso para o da acção 
armada contra as instituições da Republica. 

Agora, é que elle diz que não se trata de 
movimento restaurador. 

Entretanto, S. Ex., quando assumiu o go
verno, fez seguirem 1.000 praças de policia 
para Lençóes, para resolver um confiicto 
entre dous chefes políticos, deixa11do, como 
de menos irnportancia, Canudos para. quando 
se approximassem as eleições federaes. 

O SR. SEABRA-E nessa época V. Ex. ainda 
estava de accordo. 
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o SR. LEOVIGILDO FILGrEJRAs-PerdOl'-me; 
está enganado. V. Ex. deve lembrar-se de 
que em 1894, um dos amigos de V. Ex., na 
assem biéa estadual,r'eclarou que o Sr. Rodri
gues Lima rfüolveu não proseguir na dili
gencia, iniciada em 1893, contra os bandidos 
ue Antonio Conselheiro, por ter acceitarlo o 
conselho de alguns dl'S seus amigos, que en
tendiam dever S. Ex. empregar os meios 
pacificos de chamar tal gente á obediencia das 
leis da Republica, entre os quaes o de com
binar com o arcebispo da Ba.hia na designa
ção de um missionario, que os catechizas~e. 
aconselhando-lhes a conveniencia de applica
rem-se ao trabalho nas fazendas, etc. 

E, de facto, seguiu para lá um missionario, 
que regres,ou. pouco tempo depois, conven
cido da improficuidade de catechese para tal 
gente, e apresentou ao arcebispo um relato
rio rle sua missão, em que demonstrou que, 
em .canudos, não havia simples fanêttismo 
religioso, mas que até se propagavam dou
trinas politicas C' ntra as instituições do pa.1z. 

o Sa. VERGNE DE ABREU - Mostre isso no 
relatorio. 

UM SR. DEPUTADO - Está publicado na 
imprensa. · 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Que alli se 
aconselhava a não obediencia ás leis e que, 
portanto, não se tratava sómente de fana
tismo religioso. 

o SR. SEABRA-Leia o relatoric-. 
UM SR. DEPUTADO - Já foi lido por todos. 
o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Que care-

ciam de vigilancia policial, já porque depre
davam fazendas particulares, como era a 
propria fazenda de Canudos, pertencente a 
pessoa da familia do barão de Geremoabo, já 
porque pregavam a não obediencia ás leis da 
Republica. 

o SR. VERGNE DE ABREU - Isso é outra 
cousa. 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Isso em 
1893, quando esse missionario chegou á capi
tal. Mas em 1894, na sessão da assembléa 
estadual de 19 de maio, o deputado Antonio 
Bahia (não poderão VV. EEx. dizer que não 
é meu correligionario) ... 

O SR. SEABRA - Nós não dizemos nada, es
tamos cal a dos. V. Ex. está sangrando na 
veia. da sa ude. 

o SR. VERGNE DE ABREU - V. Ex. vae 
citar trechos de memoria. 1 ..• 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Assim, é 
impo sivel discutir. A que é que V. Ex. l:le 
refere 1 Ao relatorio do mbs10uario ou ao 
que se pas~ou na assembléa estadual, na 
sessão de l9de maio de 1894 1 (Apar tes.) 

A sessão foi de 19 de maio. Pelo Regimento 
da Camara dos Deputados da Bahia, só aos 
sabbados é permitrido aos deputados funda
mentarem reqnerimentos, indicaçfü·s, etc . 

Nessa se> são, o Sr. deputado Antonio 
Bahia, que, devo declarar, é um dos meus 
mais distinct• s correligionarios, fundamen
tou a seguinte proposta: 

«P1·oponho que a Mesa nomeie uma com
missão de tres · eputados p>1ra que, em nome 
da Camara. assegure ao 1llustr, governador 
do Estado, que está disposta a auxiliai-o, 
dentro de suas attribuições, na manutenção 
da paz. de que carece a parte do sertão per
turbada pllr Antonio Conselheiro, afim de 
ces>ar, o mais cedo possivel, os males que 
disso poderão provir.» 

Pediu a palavra sobre essa proposta e im
pugnou-a o deputado Sr· José Justino, tal
vez o mais viannista de todos os Deputados 
dt:i então, porque até já foi promovido a se
nador em uma das vagas abertas pelas bayo
netas do regimento policial. .• 

o SR . VERGNE DE ABREU-E' nosso. 
O SR. SEABRA- Como foi de V. Ex. E' de 

nós ambos. 
o SR. BARBOSA LIMA- Tambem fomos cor

religionarios do Sr. Prudente de Moraes. 
0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS- E O Sr. 

Laurindo Regis de quem é correligionario ~ 
o SR. VERGNE DE ABREU- Tambem nosso . 
O SR. LEoVIGILDO FILGUEIRA~- E o Sr. 

Ermelino de Leão? 
o SR . VERGNE DE ABREU-Tambem nosso. 
O SR. L1wvmrLDO FILGUEIRAS - Vou ler 

trechos de discursus proferidos por esses tres 
deputadus, impugnando, em nome do go
vernador, rssa proposta, encarecendo as vir
tudt>s cívicas de Antonio Conselheiro e decla
rando que não só elle, como toda a sua 
col:lorte de santos, eram homens dignos até da. 
gratidão publica. 

o SR. VERGNE DE ARREU - Nesse tempo. 
o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRM - Que seria 

absurda a intervenção da. força para desfazer 
tal ajuntamento e que e!les estavam pre
stando mais serviços ao sertão d·J Estado do 
que todos os viga.rios nas suas parochias . 

UM SR. DEPUTADO - Já é a lguma luz 
sobre o myster10 de Canudos . 

UMA voz - V. Ex. deve ler esses dis
cursos, ou pelo menos alguma cousa de~ses 
discursos. 

o SR . VERGNE DE ABREU-'-Temos a opinii'í.o 
do Sr. José Gonçalves, que não se devia do
minar Antonio Conselheiro pela.s armas ... 
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O SR. SE~BRA- O Sr . Zama. ultima.mente, 
em artigo puh!icado na Balua, cl1zia qu3 nao 
se devia manrlar matar ninguem. 

O Sa,. L1wvwrLoo F°ILGummAs-Ah ! manrlar 
matar é, realrne11te. um cl'ime previsto e 
punido p•·lo Codcgo Penal! VV. EB:x. não 
querem decretttçào de sitio p>t ra. o B:sta.do da. 
Bab.ia e querem que lá se prenda e se appli
qu e pena de morte sem as forrnalida·Jes 
lega.PS ! 

Qualificaram de ª"sassino o coronel Mo
reira Casar, em Santa. Catbarina, por ter man
da•lo fuzilar revoltosos . (Trocam-se 'Varias 
apartes.) 

E é o Sr.se,\bra.quem censura o Sr. Zama, 
por ter dito em um artigo que «não se deve 
mandar matar ninguem !~ 

Pois fique s:1be:ido que eu tambem sou dos 
que pensam que «não Sll deve mandar matar 
mnguem.» 

UM SR. DEPUTADO - O Sr. Seabra deve 
dizei·, agora. si o coronel Moreira Cesar pro
cedeu ou não como devm em -.:anta Catha
rina contra os Conselheiristas daquella época. 

O SR. SEABRA - Quem tem lido sabe que 
isto é uma ma.teria ve neida. 

O SR. AUGUSTO SEVERO -Mas V. Ex. gosta 
de exca vações incon veuien tes ... (Trocam-se 
muitos outros apartes. Soam fortemente os 
tymp<,tnON. ) 

UM SR. DEPUTADO - Não convém á Bahia 
que se falle nisto. (Trocam-se violentos apartes 
entre alguns Srs. Deputados da bancada ba
hiana. Soam fortemente os tyrnparios .) 

o SR. PRESIDENTE- Ar.tenção! Attenção ! 
A discussão não pôde contmua.r por e$ta 
fórma. 

o SR . PRESIDENTE- Attenção Attenção ! 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Pensam 
VV.EEx.que sou republicano porque VV.EEx. 
querem 1 Pois saibam de unm vez, por todas, 
que sou republ1c:J.no porque quero ..• (A par
t Ps .) Mas quero, µorque:>into de coração um 
amor puro pela. Republica e penso que só a 
Kepub1ica engranaecerá a minha Pakia. 
(Apartes.) Ha historicos e historias ... (Apar
tes.) 

VV. EEx:. sabem que desde a apresentação 
das caudida.turas dos Srs. Prndente de Mo
ra.es e Ma.noel Victorino á Preside11cia e Vi
ce -Presidencia da Republica, por indicação da 
convenç;ào li11ieral, urgamzal.ia com elementos 
de uma heterogeneidade politica com pro
mettedora dos ideaes do novo regímen; 
eu e os meus amigos na Bahia com
binamos na apresentac;ão de outros nomes aos 
sutrr. gins de nossos curreligiuna1·ius. não 
com a esperança de victoria, mas como um 
p1·otesto contra a politicagem bab1ana c1os 
:::>rs. Luiz Vtanna,Rodrigues Lima e Severino 
Vieira, todos a.po1actos aqui no centro pelo 
general Francbco Glicerio, que, alias, já 
estava sendo trahido por aquelles e por 
outros. 

UM SR. De:PurADO -Tambem pelo Sr. Ma
noel Victorino 1 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS- Este é que 
fui um ,ios t1·atcidos. (Apoiados. Apartes. Pro
testos. Tumulto . O Sr. Presidente r eclama 
attençao1 M•tS devia sel-o. Era preciso que o 
f.,s .. ;e (continuam os apartes), porque só a 
trabiçào de homens d.i. ordem dos que o tra
hirar11 p,1d ia ter a virtude de convertei o á 
verd adeira religião republicana. (Mititos 
apoiados. Pr,,testos . Apartes. Grande tumulto . 

O SR; ADALBERTO GUIMARÃES-Para a gloria O Sr. Presidente agita os tympanos, pecle at
da Bahia o Conselheiro não é bahi •IlO. (Tro- tenção.O orador e interrompido por innumeros 
cam-se 'Violentos apartes entre os Srs. Seabra, ap rtes, que se trocam entre muitos Srs.Depu
Vergne de Abreu e rt.iversos outros Srs. Depu- &!idos.) 
tados d,,. buncnda bahiana e os Srs. JoãoLop"s, Um dns ar•artes, que onvi,exige imme<'liata 
Pauta Ramos e outros. Soam fortemente os explicat,:iiO pessoal de minha par10, apezar de, 
tympanos. Continuam os apartes.) por motiVJ p:L"ti·lar-i•.) unicamente. a1n·la h·•je 

O SR. PRESlilENTB- Attencão ! Attenção ! sermosde,a 1rectos,um do outro,eu e o Sr.Ma
(Continuam os apartes.) AttPDção ! Lembro aos nuel V1ctol'ino .de cuja fümi1ia to 'a fui sempre 
nobrPs Deputados que a discussão não lJÓde um d11s mais dedi cados e desrnt.erRssad1•s ami
continua.r por e:sta fórma, gus. Ha mais de tres annos suspenderam -se 

O SR. XAVIER DA SILVEIRA - o plano é 1 as relaçàe.;de an:~izarle pa.rt1cular entre.mim e 
fazer suspender de no vo a SPSSão para que o , o Sr. Manoel Y!ct?r .no, por ter_ defendido 
Sr. Leovigiido Filgueiras não seja ouviilo. 1 perante a Comrms_sao de Ver1ficaçao de ~ode
(,-1poiados, não apoiados. Apartes . Protestos da res do Senado.º diploma de senador conferido 
parte de rtiversos Srs Deputados da bancada pela Bahia ao illnstre chefo:: do meu partido o 
bahiana ) ' Dr. Jo.;é Gunçal ves, em competencia na elei-

0 S · s N- d . t ção senatorial com o mesmo Dr. Manoel Vi-
R. EABRA- ao aremos mais apare ctor-ino. 

algum ao nobre Deputado, Puis bem, nunca proferi na tl'ibuna desta 
O SR. BEZBRRIL FONTENIDI,LE- Isto está I Camar11 , corno Deputado, nem pela imprensa 

doendo ! (Trocam-se muitos aparies .) no orgão do meu pJ.rtido na Bahia., uma só 
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pala.vra., com a qual se pode:>sc S. Ex.·lllo· 
lesta.r. 

Nlio me recor•l<> mesmo de lia.ver f<'íto em 
0CC<1Sião a.lgum:\ · qun.lquet• reft•rtmci:i. a o no
me "de S. Ex., meomo tl'll.t:m·1o de ne;::-ocios 
politicO$ du-B:thia. 

Acc~ito qua.lquer inpus:n:içãode qu;dquer 
dos lronrndos Deput.idos tl<L B:i.hi:i. .. . < Pt<11~.) 

Porque. p:wtant•l, ~trnnham i>S honr:HI•~ 
Dcput .dos 1fa B:1hi:1. qur., :•gt11-n., q11an1lo 
$ . r:x. 1~e puolil'(I 1\11~><'11 11\•Sll . n'U.M •llll'lltC 
ao la.do dus republi•'lLUO>I si11001'(11> . .. ( .\/uit .< 
ªl''"'lt$ tltlrt! <li<tUn!"' Sr!. /)t1111tnd1u int~•'
rom1ill>ll 11 orntlfJr po,. al!l'f"~ mtJ•111111111.•. \ 

Sou ln11u~1lt!ito. porqul! ~'arunto :tt1~ hol\1"3• 
dai Depu~los !>(!IA. Jbhll\ •111~ cnnLlnu:'1U iu· 
torrompicl:s." ia.o; Nl:1i;."il':S •ln nmi1.:tüt\ Pl~"-"'l:ll, 
Clll• mMLl'rt\111(11.; COl'illlllm .. nto a.té;'.~ Pl<!io:rio1ID 
l dn sn~ clll ltl'J4. 

!.bis Y. EEx. me colll~m 110 mnit·l 
tempo: ~m que ou eou u111 "º' l'f'l•Uhll · 
CILUOI de ré ló. mn DOU& tem. omle l'l~-011\ é 
que ao, •• ,, discrlmi11an1lo •11 cousa." , .. ; .. rr1c•1 
oode O..,"l)l'IL, J)Ol'QllLt.:1m qua eu o digii. é •vi.: 
IM! ~Sta f.u&ndo, & nln•I& :1$.CIH\ fll>r 11111 i:rupn 
de ml"Ços de espcran\-:t.. IL 111-opa~n·'n. 11.a lte
publica (apttrtcs. protc~tlll.) \'\'. E Ex. lol\bc•n 
quê eu sou um polltioo quo nii.o co~it>L rlt 
vant.-igen~ po.;~. miu u1n polit1C? 1!0 iJe11I 
e, portanto, não de\·em e:str:u111a.1· que P.11 
proteste dOlÕta triimn:i. o mrm ap.,io, ~ii·• in
condicioaal (luanto o que dei 11.0 Mareclt:il 
Floriano. no ultimo peri01lo 11e sim governo, 
quando os abyssinios j:l. se preµa.rav;,m psra 
festeilll' a aurora do dia 15 de nO\'emb!'o tl;i 

' 1894 (t1parles , apoiad9s). que eu proteste 
neste moment0 o meu apoio ao Governo riu·~ 

Gove;:-cu for o prog-1·amma re.publica.no· e Cún
stitneionalist:~. que o Sr. P1·urlcntc de ~fomes 
n;i.<l cous~nti ~ que elle cou tinu:is,;e a pt·;itiear 
<.'Otn•• t:~t;\\";\ prn.ticandn, quan :o o substituiu 
:i:i. Prc•h1oncin. ria llepubltC3 1101• pouco mui~ 
ile tre~ mexes. Pl11Í•f1.< "l"''11dn,• •• n11o npoir, . 
110.~: np1irt.:.~ ea11·.: 0.1 S1·.i. ,)fi/ta.1 e B:.1·/;Ma 
lim,,.) · 

O Srt. Mll.Ttl~-Kn?io, •) S~'. Ruy R:i.rbosa 
não t.o:u v;, lor ? •.. 

O SH.. U:0\'1tm.oo ~·11J1 t ' t:1lt.\$ô-.\ B.L11i:1 
1fou uma dl!mo11-1.r:1i;fü) prnttc•t •h• que nprL'
dn.v:L o ~1';1.11 it'! 1111•l'1to •!~ se:: alho i.~nh1l, o 
ru•!l~~··ntlu. ~m cumpotii.lu:· 11;u1 u1•11:\!I. ~m 
\t ci.r-_ .. ,. o:n q u~. por 1h1a:t v1·7.~. 1lepu1 .. illl 
1•~o:h1mni;i111 1l•L l<l!JlllbhÇ!j. •• iowstm ; mil• 
1) ;: .. l:'1!•·111 ... 111r llCLthl •l:I. U.'ll llll , o Sr. l.Ui7. 
\'i:11111;).já lhct lll!lt·•ll. <'!m 1le-•l:1.~Ao publi.~L. 
1~ ,31.,r. •1uo o 1111.1.stre t>oput:lt!o uc:i.l·&L J•' 
s:U1rn1ar em "P.lrte. ( ,1,i.1r.-,·-.) 

:i.1:u1 li>i o ~r. J.uii Vil\uma •1110 m:rndou 
p;u':a 11 Jun111l ''" i;,.,,.,,,,.,y,·,. um wh·i:rauttll:t, 
1lt•dnr:111<!0 '}UO !li a. 0.'\bi:l cl\•\'C~C a11rc..entar 
:\l::um e:in1l1otatCt ti. Prt..,.iJenciit d:\ lt••pulill·~ 
nii.o :.ie l.-mbr11ru1.1\0Sr. lt:1y r.inrh~. porque 
tinha obrig"d\~lo Je :i.p1·ewnt&r o St•. O.onygio 
de IÃ'rque1r:1.. 

Po:irt:tn10. p.'\l'll o Sr. I.11ir. Vh1n:ia e nlio 
para. a Bahia. é que o Sr. f(uy B.ll'hOM j:i. 
11fio tern \":Llur. (.·lJ<11r1. ~ .) 

O .S1t. B.\1rn:•S.\ Lnu-\·, :::x:. IX'l'mit~mc 
uma ol>se1·,·a~.lo ? Con \'Üm í\cll.r regi,;traclo 
quo n b:i.nc:11la b:i.hi:111a vot.o11 conrr.1 v rt'quc
rimcn t.1 <ic urgi:ncin. pam ~e 11i,-cutir CSSl• 
no~ocio tlc Canudos. O Sr. t:LChygrapho Uimc 
nota. 

1or amanhã. ou em qualqaet• época presit.li•lo 0 SR. S•~.\lllt.\ _ Deixe; s i 0 orarJ.oi· uão 
pelo Sr. Manoel Victorino, desde qne e~te toma.r eu toumrei. 
resta.ure a. poli tica 1·opublicana. e nacional de 
Flo1·ia.no Pei:i.:oto.reaginrlo mesmo contra e~;;a t:~r :5r.. . D1~PV'T.\l.IO - Nio carece, o tachr· 
política rea.ccionarin e traiçoeira do Sr . Pru· :;raplio ú quem e.stú. r.orn:rndo. 
dente de Mor:i.es ! (T1·ocam -se nmitus i:iparles.) 0 SR. L r:OVl(.;11,11() FH,r.GEIRAS - Y iL to· 

Res?ondo aos cobres Deputados que, já em m:Lndo V . E'.'C:. (1t1,"r:c.< .: rio:o) . 
reunião solemne,o parCido republicano cirnsti· ~ln.s , Sr. P rcsirfente. preciso LI.e rea.far o 
tucional da Ba.hia. rundiu·se com o !?:enuino ti.1 <le minh:is poiviel'i\t,;ues s,11Ji·c o ponto. CJn 
pal'tido republicari? fedeta.l.cilefüv.lo pelo illus· que dizit1. qnc. depC'is do anno de 1893, não 
t~·e general. Fra~c1sco G~t~er10. um~s das ~lo· sendo 'mais possi\'el proscgui r 110 pia.no que 
nosa.s emmenc1as poht1cas da h.t-pubhca.. se iniciou <le exter minat• o nucleo de ban· 
(,11uitos apqiados e ª 1'.4'·tes .) · didos. ori o que melilo1• nome tenha. a. gente 

. . • ~<;> te!lham · l'ece10._Accusem·t?e de pa.r- 1 <le Ainonio Conse!heil'O, a.inda um :i.nno0 

t1dar1smo, mas no que .ºª~ rlo':1 clire1to aDepU· 1 depois. na se~sno de 19 de m11io de 1894. o 
tado llig. um p•la. B11h1a. e ?e .1ulgar-me capaz Deput.'.l.do. Antonio Ba!Jüt fu ndamentou a sua 
4e uma deslealdade. (Ap~iados.) . . proposta. com o seguinte discurso . (U) . 
·. O Sr. Ma.noel Victorioo, qua.udo gover- · . . 
na.dor. dn. Bahia. teve 0 meu apoio e sabe que O Sa. SEAB,iu. ~ Quero que lem.. ~ apa.rte 
ellei foi . tiio intransigente quanto desiuter~:>· do Sr . AlJ_tonio Prres . (O S r . Leoo•y•tclo Fil· 
sa.do. e, portanto. sabe que. governando a Re- gueims lu. ) E r:ste 1 . 
publica. como póde ;-ir a governar. e eu pro- O SR. ·i.Eov101Loo F1.LGuEuus - E' um . 
t~l?ta,r,)he. o _meu . e.poio, este serâ sincero, aparte do viga.rio Ermelino Leito, . a«rqual o 
leal, desinter~sado e, permittam que o diga, SI'. La.m·indo Regis ociiroscen tou o sogujnte 
até incondicional, si o seu programma. de 1 (ll)-. · 
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O SR. S1>ABRA-V. Ex. póde me informar 
de quando é este discurso? 

O SR. LEOVIGlL DO FlLGUEIRAS (lendo)
Sessão de l9 de maio de 1894. 

monnrchia. Ao mesmo tempo, dizem que os 
soldados brazi!eiros, em Canudos, estão mor
rendo por amor á Republica. Quererão os 
honrados Deputados que morram todos os que 
amam a Republica? (Ri so. Apartes.) 

O SR. SEABRA-E' ~ó para saber. Não du- Que glorias poderão ter 0 8 que sobrevi-
vido do que V. Ex. está lendo. verem aquella catastrophe? Que vantagens, 

o SR. LEOVIGILDO FIGUEIRAS-Eis o riue 
resolveu o Sr. Rodrigues Lima em palacio, 
em conciliabulo com os seus conseltleiros. 
Continua o seu leadei- na assembléa do Es
tado. (Lê) 

Convém nota1•: fizeram voltar a força, 
mandando-a r'egressar da Serrinha á Capital. 
( Continúa a lêr. ) · 

o SR. VERGNE DE ABREU - Não faça obra 
com as palavras do Sr. Laurinda Regis, que 
é homem retirado da politica. 

ao menos as t'amilias, ofierece o Governo aos 
que lá teem >uccumbido e ainda hão de suc
cumbir '?E com que proveito? 

Julgaes que os couselheiristas, numerosos 
como são e mais conhecedores do sertão do 
que o sertanejo governador da Bahia, quando 
se virem ameaçados de perdição, se deixarão 
encurralar em Canudos '? 

O proprio governador do Estado não estará 
já arranjando outros Canudos, para que o 
exercito tenha mesmo por lá o que fazer até 
depois da eleição presidencial de 1 de março 

. O SR. LEOVJGILDO FII;GUEIRAS -O que de 18\18 7 (Prote-•tos e aparte>.) 
digo é que o Governo esta mandando tod;1s Mas, então. cont.inúa inexplicavel esse ne
essM trop~s para serei? devoradas por aqtr-'l· gocio, a que vós mesmos, pela imprensa e 
les ass~ssmos. prote1pdo~ pelas autoridad_:3s 1 pela tribuna, tendes dado o pompo:;o nome 
d.o partido do _Sr. I:mz V1anna : s1 elles sao de guerra rle Canudos, porque, si o clero ba
s1mples. f~nat1cos, mnocentes, para que essa hiano não fomenta, ao contrario, deseja o ex
per~egmça? ~ . , terminio daquelle fóco de fanatismo religioso, 

E por' _ 1:;so que eu qualifico C~nudos de que elle considera incompati vel com a sã 
uma esphrnge. E:;tudernol-a, paT'a nao sermos doutrina catholica, é evir1ente que esse clero, 
tambrm devora· los por ella, c?mo estão rnnclo e muito menos o Papa, la rle Roma, não foi 
os bravos soldados da Republica. quem forneceu ao exercito de Antonio Conse· 

O SR. TIMOTH EO DA COSTA-Apoiado. lheiro o armamento e as mi;tni ções_ modernas, 
o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Agoro., com que, em defes::_ da seita rel1.g10sa q1!e 

apozar de fatigatiissimo e doente, vou ler fundar~m ou propoem-se a fu"ndar no ~ertao 
trechos de um discurso do Sr. conego da ~ah1~~ revefondo até arre0 1menta12_ao t~
Ermelino Leão, se oppondo á proposta do 1 c_hmca~ Jª destroçaram uma exped1ça? m1-
Sr. Antonio Bahia, que reclamou a inter- lltar, 1orçara~ a segunda a uma retirada, 
venção do Governo contr.L o' a ·untamento embora honro"a pa_ra o seu commandante, 
illicito de Canudos. J trah1do pelas autoridades locaes da confiaoça 

do governador do Estado, mataram os dous 
« Como podem os vigarios provar que 

tonio Conselheiro ... » ( ,4partes.) 
An- chefes da terceira, determinando uma deban

dada de uns poucos de batalhões do exercito 
nacional e, finalmente, lá estão ern luta 
incessante contra numerosas forças legaes, 
produzindo cerca de 3,0UO baixas entre mortos 
e feridos, P ha já mais de quatro mezes que 
a quarta expedição, com manda.da po1• uns 
poucos de generae:> e valorosos offlciaes supe· 
riores do nosso exercito, está se vendo em 
apuros para vencel -os ... (Trocam-se apartes 
entre diversos Srs. Deputados.) 

Deixem-me ler ao menos estes trechos, que 
demonstram que o pari.ido político de VV. 
EEx. na Bahi<~ foi que fundou, desenvolveu 
fl se aproveit.on rlns fanaticos, ou bandidos, 
ou restauradores da monarchia, para, lançar 
o exercito republicano na.q uella a ventura, de 
que devem render graças ao Todo Poderoso 
os que apenas teem sido lá feridos levemente 
pelas balas dos jagunços, porque teem o di· 
reito de se tratarem na capital daquelle Es
tado ou em seus lares, nos Estar1os em que 
teem domicilio, de que para lá não voltam ... 
(Apartes.) 

UM SR. DEPUTADO~ o nobre Deputado não 
tem razão. Elles estão defendendo a Repu
blica. 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Não posso 
comprehender os honrados Deputados pela 
Bahia. Esforçam-se por demonstrarem que os 
conselheiristas não querem a restauração da 

Camara. V. l V 

Tambem ninguem acredita que haja na 
Bahia, nem na Capital, nem mesmo no inte-
1·i01•, a não serem o portuguez Leitão de 
Santit Luzia, intendente de Queima•las, por 
interesse mercantil, e algnns inimigos 
110 barão de Geremoabo, e, portanto, ami
gos politicos do Sr. Luiz Vianna, por 
mero partidarismo, quem tenha forneci<io 
armamentos, munições e dinbeiro a Antonio 
Conselheiro só para os &equazes deste de
predarem fazendas particulares e, quando 
isso se désse, não consta que as victimas 

3(; 
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d~ssas depr~dações, todas adversarias, como 1 belecimento da ordem constitucional a.Ili v io
sao, em poht1ca, do Sr . Lmz Vianna e rtos !ada peb governo esta;loal com o e:i1prego de 
amigos que apoiam o seu nefastJ go verno, ,;eu l'Cgimen r,o poli tlia l, organiz<tndo uma 
setivessemqueixadoaS. Ex . dts malesquel iuplicata 11e PoderLeg-slat i voeparadissolver 
estavam soffrendo pelos bandidos de Antonio ·) :seuado Ba!1iano, o Sr. Prudente de Mora.e;, 
Conselheiro e, ainda mimos, tives:;em solici- em men.;agem, que dirigiu a e>ta Gamara, 
tado de S. Ex. qualquer providencia ;idmi- 1leclarou que ao Congresso Nacional e não ao 
nistrativa, nem tivessem requerido ao Poder P0tler Ex:ecutivo ou ao Poder Jmliciario da 
Judicia.rio qualquer remP,dio legal, para ser- Uniã.o é que competia, por meio de um11. lei 
lhes m11.ntida ou restituída a posse das fazeu- l'egnlamentar do art. 6" da Constituição, au
das esbulhadas, arrazadas, daminificadas ou torizar o Governo a intervir em tal perturba.
simplesmente occupadas por taes bandi•lO$. ;ão polití"a do Estado da Bahia, assim como 

Em summa, não consta qne haja, nem na em casos identicos. que se lmviam dado em 
Capital, nem no sertão, propriamente chefes ;mtros EsLados. (iWuieo bem; apoiados e aziar
ue quadrilhas de la1rões, que di-ponham de tes.) 
meios de remetterem para C11.nudos armamen- Como é, portanto, que, por simples fana
tos e munições modernos, para assaltar nas tismo religioso ou mesmo por um ajunta
est1·adas aos transeuntes, para furtos de ca- men to de ba11didos, em um ponto do interior 
bras, bois, cavallo; e galinha;;, e muito me- lo E~tac!o ila Bahia, entende de modo diverso 
nos para baterem-se com fol'ças regulares do j o Sr. Prudente dP Moraes e intervém com 
exercito nacional. forças tederaes, m<lependentemente, de peri-

Ora. os illustr.·s Deputados pela Bahia, de 1 gar a for ma. republicana federativa , indepen
accordo com o seu governador, negam a pé dentemente de requisição do governado!' 
firme que haja em Canudos intervenção de no Esr.ado, independentemente em summa, 
monarchistas contra as instituições republi- da tal lei regulameatar do art. 6° da 
canas. Constituição, que S. Ex. desde 1895, em 

Mas, então, como se explica aquella lame n- suas reiteradas mensagens, sJ!icita cio Con
tavel situação,a que o Gov.~roo Federal,inde- gresso Nacional, unico poder competente, 
pendentemente de solicitação do governador em sua exd l'ux ula opinião, para resolver 
do Estado da Bahia, entenrleu condemnar o sobre o as~umpto ? ( Apoiados e apartes. ) 
brioso exercito brazileiro? (Apartes; apoüdos, Mas, senhore~. si Antonio Conselheiro e 
não apoiados . ) seus sequazes estão fóra da lei, como dizem 

Trata-se apenas de desfazer um ajunta- os hoo l'ados apartistas, convenham em que se 
mento illicito? Mas o que é um ajuntamento susµenda a ac\ião da lei pa.ra elles e a Consti
Ulicito? tuição de 24 de fevereiro só autof'Íza asuspen

E' cousa que não esteja definida em foi~ são da lei, isto é, das garantias cons1itucio-
E' cousa para a qual a lei nã.o tenha previsto naes, que são as que a lei estabelece para o 
um remedio orrlinario? exercicio livre ·lo; direir.os incllviduaes, de-

E o emprego de força> federaPS em negocio cretando se estado de sitio no ponto do terri
peculiar a um Estado é urn meio ardina.rio torio nacional em que se déi nvasio estran
de impôr o respeito a lei, ou é um meio ex· geira ou commoi;ão intestina, isto é, at
traordinario de resta helecer a or11em public>t ,- tentado contra o regímen legal interno que 
alterada por motivo p.Jliti co, tanro que a não possa ser reprimido promptamente ·pelos 
p1·opria Constituição de 24 de fevereiro n:i.o meios legaes . (Apartes.) 
admitte o seu emprego sinão mediante a de- Mas os illu~tres Deputa.rios governistas 
cretação do estado rle sitio~ (Apoiados , apar - não querem a decretação de sitio para o Es
tes, p·rotestos. tumulto, o Sr. l'resid~nte re- ta.do da 8iJ.h ia , nem mesmo para Canudos! 
âama attençtto e di õ que quem tem a palavra (Muito hem; aptliados e apartP,S .) 
e o Sr. Leovigildo Filgueiras .) · Mas, senhorns, :,Ó se porle considerar fóra 

Os casos de aj untamento illicito estão defl- da let indi viduos, em qualq11er ponto do ter
nidos no art. 119 do Codigo Penal da Repu- ritorio nacional, qu11.n.io elles não podem 
blica ... invocar a seu t11.vor, ptirante o poder publico 

UM SR. DEPUTADO - Antonio Conselheiro 
está fóra da lei com todos os que o acom
panham. 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS-Fóra da lei 
e até rla forma r<Jpublic;i.na federativa acha-se 
o E$tado da Bahia, desde 7 de abril de 1895 
até hoje, e quando, naquelle anno de 1895, 
eu reclamei e requeri, nesta Camara, a in
tervenção do Governo Federal para o resta-

competente, as garantias da lei. 
Portanto, sejam lO "{ tcOS e convenham em 

que attentados contra direitos individuaes, 
sem estado de sitio, sã.o crimes definidos e 
punidus pelo Coligo Penal da H.epublica. 

O SR. SEABRA-V. Ex. parece advogado 
de Antonio conselheiro. 

o SR. LEOVILGIDO FIGUEIRAS-EU não sou 
advogado de rebeldes. Defendo a Constitui-
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ção da RepulJlica e, por isrn, accuso ao Sr l 'fa Con~títuinte hahiana, Senarlor estadual, 
Pru·Jente dt:1 Mora ·>::, qu'l a violou. Uvfuito presidente do mais elevado tribunal rle JUS
bem; apoiados.) Quanto, propT'iarnente, ao que r.iça do rne~mo E,tado, em cujo cargo foi apo
se pass:1 em Cauudos, que já se acl!a sob a sentado com os veuc1mentos integraes desse 
acção do assedio ou, pelo menos, em via de cargo, por causa de invalidez e em virtude da 
assedio militar, torna-se actualmente, a meu lei especial do Senado, que elle organizou no 
vêr, dispensavel a decretação de estado de rlia 23 de abril de 1895, na secretaria do go
sitio político. veroarlor, com a protecção da soldadesca do 

m1 SR. DEPUTADO_ v. Ex. sempre ia- re~ime~to policial~.º S~. Rodrigues Lima, e, 
sist10, com razão, nessa distincção entre es- ate, nltimameote. Jª foi pro1:11ov1do pelo Sr. 
tado de sitio politico e estado de sitio militar. Prudente de ~oraes a arbitro da futura 
(Apartes.) pol1t1ca republicana. (Apartes, protestos.) 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Mas fóra UM SR. DEPUTADO - Mcis não quer nos 
de C~nudos, em loeal1da'1es proximas, ou dizer o que é Canudos. 
mesmo em ponto~. onde o cornmandan_te em 0 SR. LEovrGILDO FILGUEIRAS _ Ah ! 
che.te_ das op~raço:s:_ ou mesmo ~utorirlades quando se lhe in ·aga do que ha sobre Canu
~oliciae~ ou .1ud1c1a1 ias. ou auto11darl~s m!- dos, r e::spontle que lá não ha si não beatas e 
!~tares m~um bidas do._s~rvico do as~ed10 m1- crianças, quando muito uns quinhentos ho
l!tar,.. de toda, a reg1ao afüctada pel:i. com- mens aiomados pam c·imbate, torios os desas
m~çao, enco~trnm nas garant~as Iei::aes certr s tres das expediçÕêS militarts são devidos á 
ob:staculos pa.ra ~s suas aver1guaç~es concer- covardia d~s forças lederaes, ora por impru
nentes a denun.cias contra o~ ind1v1rluo~ sus- dencia de um dos commaodautes, ora por 
pei~os d~ auxiliarem Antomo Coosel~e1ro ou politicagem tie outro, ora por ter morrido 0 
os c1ssecl s deste em seus P!anos belhcos co?- outro.ora por causa da enchente do rio Vasa
tra as fvrças em ope!aç~es, como _P~derao Barris, ora porque 0 general Ai-thur Oscar 
p~oce?er s;m .ª ~uspensao das garantias coo- precipipitou-se e,em um_bello rlia, Jemr•rou-se 
stitn~10nae", smao em todo o Estado,ao menos de telegrapbar ao Governo Federal e a todos os 
em t .~.~s pontos d~ Estado ? . _ . governadores dos Estados annuncíanrlo a v1-
. Enho, as p~1s.oe~, por suspeiçao rle auxi- ctoria compltta e decisiva das for<;as legaes, 

110 aos conselhemstas, que ~e te.~m effectu~do t .ndo fugido de canudos todos os conselhei· 
em. B:lguns pontos. rlaq~etla reg1ao, teem s1do r~sfas. (Apartes.) 
legitimamente feitas . - Só não mandou dizer para onrle tinham fu-

UM SR. DEPUTADO - E por que nao? gido os conselheirist;i.s. Poucos dias depois, 
O SR. LEovrnrLDO FILGUEIRAS-Pois tique soub•-se que tuílo isso era mentira ! (Protes

sabendo o illustre Deputado, que me honrou tos e apartes.) 
com este aparte, que, na fü.hia, o Tribunal O que é certo é qufl, depois do desastre da 
Superior, coropost · de maioria enorme de expedição commandai'la pelo coronel Moreira 
correligionarios subservientes ao Sr. LU!Z Vi- Cesar, para quem S Ex. disse haver encJm· 
anna, tem concedido habe·•s-corpus a todos os menda 10 uma espada de ouro para lh'a olfe· 
indivíduos que, por ordem do general Ar- recer quanrio regres3asse triumphant-,i de Ca
thur Oscar, teem sido dttid,s por sus- nudos, ~. Ex. ri colheu-se a um stlencio com
peição de eonnivencia com a guerra cons,;- promettedor, apezar· de accusado de conni
lheirista contra o exercito republicano. (Pro- vente com os chefes restauradores, quando o 
testos, apartes, tttmitltos. Aqitam-se os tympa- seu dev .. r de autoridade republic<1na era, 
nos. O Sr. Presiden·e pede a·•s Srs. D~putados então, protesta:· contra essa suspeita. não por 
que deixemo orador p·roseguirem seu discurso.) meosag ns ao Sr. Prudente de Moraes, mas 

Não me iocommocla essa algazarra dos por actos arlministrativos, que o recommen
Deputaclos do Sr. Luiz Vianna. O que das-em á confiança dos republicanos, demit
me incommocla é o incommodo que a Re - tm''º as suas autoridades policiaes de Quei
publica e~tá sofi'rendo por causa desse madas, Mude S<Lnto, Villa Nova e outros mu
homem, que teve a leviandade de confes- nicipi"s, que haviaru tratüclo o major Febro
sar, em documento publico, que pretere nio de Britto e, logo depois, o infeliz coronel 
a Republica á monarcllia, porque pessoal- Mor eira Cesar. 
mente tem ti,-10 mais vantagens pecuní;ir1as, Dahi se vê que na Bahia não ha quem mais 
depois da proclamação da Rer.•ublica, do que ignore o que se .passa no Estado, em que go
durante maí;;; de vinte annos de politiqueiro verna, do que o seu proprio govemador ! 
da mooar.·hia, po•que nunca passou, durante S. Ex. nà), abe o que é Canudos. Em 1894, 
tanto tempo, de um ohscmo rnagi,t1·ado fa. diziam seus amigos. na Gamara !lcs Deputa
bricante de actas eleitoraes, e, na Rep iblica, dos do i;stado, que os cofüelbeirístas eram 
já chegou a ser eleito governador da Bahia, mais virtuosos do que os que os guerreavam; 
depois de ter sido juiz seccional, presidente em 1895, nenhuma providencia se deu contra 
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aquelle fóco de banditismo, e, em 1896, S.Ex:. I O SR. SEABRA- Os que tee~ sido public~· 
disse que foi forç.a i.lo a preferir applicar sua dos aqui com honrosas referencias ao Sr. Luiz 
attenção ás desordens Iocaes da comarca das Vianna. 
Lavras Diama.ntinas, onde se ac~a.vam em o Sa.LEo,-IGlLDO FILGUEIRAS-Só os do Jor· 
conf!tcto dous influentes chefes pol1t1co3, am- nal rlo Commercio,cuj0 correspondente na capi
bos repub!JCanos, apezar de que •. ~m Canudos, tal da Bàtlia, 0 sr. Pinto Barreto, que <leve a 
como se le em sua ~ensagem. Jª ~e atten-: sua cadeira de Deputado estadual, desde 7 de 
t~va concra a Constitmç'.10 ~epubhcana e, s1 abril de 1895, ao regimento de policia do Sr. 
~ao mandou forças .para la .• fo1 P.orque as que Luiz Viauna, e os da Gazeta de Noticias. cujo 
ti,nha estavaqi em tal dtllgenc1a nos Len- correspondente alli é um Glicerio de tal, em
çoes . · · _ . pregado do Co1"1"cio de Noticias, 01•gão offi-

Mas, entao, porque foi que. em novembro, eia! rlo Sr. Luiz Vianna, que escreve o que 
prev~l.ecendo a mesma razão. lembrou-se de este lhe ordena. 
reqmsitar tropa de hnha ao Governo Federal _ 
para tal diligenciá a Canudos1 Pois, si se tra- _O Sa. VERG!"E. DE ABRE1;J - Entao. V· Ex. 
tava, em maio, apenas de um ajuntarnento nao_ leu n~ Diario da Bahia o qt~e disse esse 
illicito, ajuntamento illicito que, em fac.~ do org:ao _da imprensa sobre a att1tude do Sr. 
Codigo Penal, se desfaz pelo emprego da po- LUIZ V ianna ~ ! 
licia loca.l e. entretanto, nem o tenente Pires o SR. LEoviGILDO FILGUEIRAS-Felizmente, 
Ferreira, nern o major Febronio. nem o coro- não li; mas, si 6 Diario da Bahia já está elo
nel MoreiraCesar.nem agora o generalArthur giando 0 governo do Sr. Luiz Vianoa; per
Oscar, em soccorro do qual já partiram o~ mittam os nobres Deputados que eu lamente 
bravissi mos generaes Girard e Machado Bit- desta t r tbuna t al desrespeito á memoria de 
tencourt. Ministro da GuE'rra. acompanha.dos Augusto Guimarães por parte da nov'1 dire
de mais b~talhões. canhões Canet. e não sei cção rlessa gazeta, de tão gloriosas e honestas 
mais o que. tudo isso para desfazer um tradições. 
ajúntarnento illicito ... (Apartes.) o SR. VERGNE DE ABREU - V. Ex. quer 

O SR. SEABRA- Eu vi que V. Ex. estava dizer que 0 Diario da Bahia está comprado 
infeliz hoje· para defender o Sr. LUiz Via una, e, entre-

0 SR. LEOVIGJLDO FILGUEIRAS - Tão infeliz j tanto, foi o orgão que publicou artigos de 
que V. Ex. e seus companheiros de bancada S. Ex. sobre sua eleição de 30 de dezembro. 
já estão zaogados COIU.migo. ·. o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Paguei 

q Sa. BEZERRIL FONTENELLE - E' porque todos 0$ meus artigos, circulareJ, etc.. que 
esta rloendo. lá publiquei, emquauto o meu competidor 

O SR. LEovIGILDO FILGUEIRAS - Os nobres m'os respondia, com a sua assignatura, em 
Deputados não querem estado de sitio ; que· artigos editoriaes do orgão do governador do 
rem garantias constitucionaes para 0s seus Eatado e, portanto, sem fü:ter despeza com 

· conterraneos, inclusive, por conseguinte, os polemica na imprensa; 
protectores de Antonio Conselheiro, e, entre- Nada devo, portanto, á empreza neutra do 
tanto, querem prisões, querem fuzilamentos Diario da B ahia, embora, particul3.rmente, 
dos que se batem por simples crença religiosa, dispense estiffif.t a alguns de ~eus emprega.
como dizem os illq.stres Deputados. (Trocam- dos. 
se varias apartes.) o SR. SlilABRA - Então, está comprado o 

Que guerra é essa? Quem a declarou? Diario da Bahia p:3]o Sr·. Luiz Vianna ? 
Quem foi a causa desse incorna10clo inglo

rio; dessa aventura. sem ideal, a. que o Go
verno da União condemnou o glorioso exer
cito republicano, sacrifico.ado interesses na
cionaes a uma politicagem local ~ 

O SR. SEABRA-E' o povo da Bahia inteira 
quem responde a V. Ex:. 

VOZES-Oh ! Oh ! 

UM SR. DEPUTADO - Responde, sim, attri
buindo todas as suas desgraças :.i.o Sr. Luiz 
Viantla. 

O SR. SEABRA - Ahi estão os telegrammas 
á imprensa para responderem a V, Ex. 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Que tele
grammas? 

o SH .. LEOYIGILDO FILGUEIRAS-Não sei em 
que sentüfo o nobre Deputado está empre-
gando essa palavra comprado. ' 

O SR. Sn:ABRA-No sentido de subornado. 
Estou perguntando, para ir tomando minhas 
notas e responder a V. Ex:. 

0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Ü Sr . 
Eduardo De-Vecchi, antigo prop1•ietario do 
Diario de Noticias, outro orgão de imprensa 
neutra da Bahia, publicou no Diario da 
Bahia, depois que o Sr .. Luiz V.ianna. mandou 
fecl1 ll.r as portas do edifício, em que se im
primia esse orgão, e mandou arrematai-o por 
um empregadu do thesouro estadual. .. (Apar
tes, protestos, tumulto). 
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O SR. PRlMDENTE -Attenção ! Attenção ! 
0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS- ... publi

cou uma enorme série de artigos. sob o titulo 
Salve-se quem puder, dos qua~s se evir~enciou, 
sem protesto nem defesa do Governo pelo seu 
orgão, que o Sr. Luiz Vianna usava de certos 
processos indecentes para corromper a im
prensa neutra da Capital da Bahia .. .. (Pro· 
testos, apartes, tumulto. O Sr. Presi1ente agita 
os tympanos e reclama attenção). 

o SR. VERGNE DE ABREU - RespPite a im
prensa da nossa 1erra, não a deshonre. 
(Apartes; tiimulto.) · 

o SR. LEOVIGILDO FrLGUEI__RAS-Mas eu sou 
quem está cleshonranr'.o a imprema de nossa 
terra ? A dar-se credito no que disse e pro
vou com documentos o Sr. Eduard•> De-Vecclli. 
sem que houve;c-se quem então defendesse o 
governador e o chefe de policia, que man
dava pagar, a titulo rle diligencias policiaes, 
ao 'filho do dito Eduardo De-Vecchi, e isrn 
memalmente, certas quantias destinadas á 
solução de um compromisso reservado para 
não se publicar no Dforio de Noticias cousa 
alguma contra a administração do Sr. Luiz 
Vianna. (Apartes; tumulto). 

Os nobres Deputados pela Bahia querem 
que leia desta tribuna todos esses artigos do 
sr. Eduardo De-Vecchi, cavalheiro bastante 
conhecido nesta Capital Federal? Mas seria 
preciso que eu me occupa~se desse assumpt.o 
em mais ele uma sessão. 

o SR. VERGNEDE ABREU - V. Ex., repito, 
está cleshonrando a imprensa da Bahia. 

Ü SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - E' fal~a 
essa conclusão ele V. Ex., porquA c1o que 
tenho dito ou antes do que consta dos arti -
gos do Sr. Eduardo De-Vecchi, aos quaes eu 
me referia, q c· em está deshonrandi.J a im
prema da Rahm é o Sr. Luiz Vianna, pelos 
meios que costuma empregar p'.lra corrom
pei-a, e., portanto •.. 

VOZES-Oh ! 011 ! (Miiitos apartes interrom· 
pem o orador por alguns min•J.tos e o Sr. Pre
sidente, fazendo soai· os tympanos, reclama 
attenção e ordem.) 

o SR. LEOVIGILD!> FILGUEIRAS-Pois bem,' 
Sr . Pr~sidente. vou reatar o tio de minhas 
pond1'rações sobre o que oceorreu em 1893, 
quando seguiu para Serrinha e dahi rrgres
sou, pouros dias depois, para. a capital, a EIX
pedição de tropa de linha, sob o cornmando do 
tenente João Cct millo de Souza Seixas. 

O SR. SEABRA-Começa de l893 outra vez? 
Preciso tomar notas. 

o SR. LEOVIGILDO FILGUElRAS-Vou recapi
tular para concluir. Si, em 1893, mas antes 
da revolta plebiscitaria, de que o Sr. Seabra 
foi um dos cabeças, já os fanaticos de Antonio 

Conselheiro destroçav::i.m forças regulares da 
policia do governo estadual e faziam regressar 
do meio do caminho para a capital um forte 
contingente de tropa de linha, cujo comman
dante em relatorio decl:1rou que seria expor 
o exercito }t um rlesastre proseguir em dili
gencia contra o numeroso sequito daquelle 
fa.natico, calculado em cerca de5.000 homens 
armados ; si, nesse mesmo anuo, o proprio 
Presidente desta Camara, em resposta a um 
i'equerimento tio Sr. Za.ma, declarava da tri
buna que o governo estadual carecia do 
auxíllo do Governo Federal para extinguir 
tal fóco de conspiradores contra as institui
ções da Republica,porque o governo estadual 
não podia dispor de elemen tes armados para 
combater mais de 3.000 jagunços daquella 
horda de perturbadores da tl'anquillidade 
publica do sertão bahia.no; si, um anuo depois, 
os deputados correligionarios e porta-'IJozes do 
Sr. Luiz Vianna, na assembléa estadual, de
puzeram, por laudatorios discursos e votos 
politico>, sobre as virtudes ci vicas e serviços 
religiosos de Antonio Conselheiro e seus apos
tolos e sequazes, entendendo que o governo 
commetteria uma barbaridade, silião um 
crime. caso seguisse os conselhos dos seus 
adversa.rios, que queriam se prevenissem, 
pelo emprego de meios energicos, os males 
que haviam de provit' daquelle ajuntamento 
de bandirlos, fünat1cos, desertores do exer
cito e da policia e mandatarios de espe
culadores políticos contra as instituições 
da Republica (apartes) ; si, durante o 
anno de 1895, nenhuma providencia pro
moveu o Governo contra aquelle fóco, pouco 
importa si de fanatismo, si de banditismo, 
si de sebastianismo, e isso explica-se, porque, 
durante esse anno, sob a protecção do Go
verno do Sr. Prudente de Moraes. já os Srs. 
Rodrigues Lima e Vianmi transigiar.a com o 
portuguez Leitão, de Queimadas, e outros 
amigos e protectores de Autonio Conselheiro, 
como o3 viga.rios do Pombal e Monte Santo, 
sobre os meios de utilizarem-se desses fana
ticos para a perseguição, que já premedi
tavam, contra os chefes republicanos de mais 
prestigio na Bahia, os Srs. José Gonçalves e 
c;icero Dantas ; si, mesmo depois de assumir 
o Governo da Bahia, o Sr. Luiz Vianna, com 
o programma do pacificar o inter10r do Es
tado dentro de 60 dias, só lembrou-se de 
pacificar Canudos ern novembro de 1896, 
nas vesperas das eleições federaes, por
que metteu-se-lhe na cabeça fazer rodízio 
no 5' districto para mandar á Gamara F0· 
deral tres candidatos de bico de penna de seu 
partido; si, finalmente, depois que o paiz in
teiro veiu a saber que no sertão da Bahia 
formou-se e desenvolveu-se, sob a protecção 
ou, pelo menos, psla inepcia de dous gover
nadores desse Estado, um nucleo temi veI de 
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conspiração contra as instituições republi
canas, a pretexto de resas e ser1nões, esruo
fos para construcção de ia-rejas-fortalezas, 
etc.; si, ilepois de tuilo isso, organizam-se 
expedições de exercito, a primeirit comrnan
dada por um tenente, a segundct mais nu
merosa commandada por um major, a ter
ceira ainda mais numerosa commandada por 
um coronel, a quarta, composta de duas 
grandes columnas commandadas por dous 
notaveis generaes, tendo por commandante 
em chefe um dos mais valentes e tal vez o 
mais estrategíco dos generaes do exercito re
publicano, e acabamos de saber que os 500 
jagunços mal armados, na phrase do gover
nador da Bahia, já causaram a esta quarta 
expedição mais de tres mil baixas, o que 
devemos concluir sobre esse my~terio de 
Canudos? (Pausa.) 

Si Canudos, Srs. Deputados, não foi um 
prorlucto diabolico de um plano machiavelico 
do Sr. Luiz Vianna .•. 

VozEs-Oh ! Oh! (Apoiados e não apoiados.) 
o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - ... para 

effeitos que ... 
UM SR. DEPUTADO-Isto é serio?! 
o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS- ... se frus

traram ... 
O SR. SEABRA-Para derrotar V. Ex. na 

eleição ... 
o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS- ... por cir

cumstancias inrependentes da sua vontade, .. 
tudo o que se tem pas>ado ... 

o SR. VERGNE DE ABREU-V. Ex. real
mente é uma legião. 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS- ... depois 
do desastre da expedição do coronel Moreira 
Cesar, faz crer que o Sr. Luiz Vianna de 
conluio com o Sr. Prudente de Moraes, ~stá 
se aproveitanrlo do infortunio rlos republic;i
nos na i~~loria ca:npan~a de Canudos para 
uma politicagem vil, traiçoeira e indigna, .. 

VozEs-Não apoiados e apoiados. 
o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS- ... afas

tando da sua mais importante missão consti
tucional, e :1nniqui~ando, pela fome e pelas 
b_alas a~s~ssmas de Jagunços, o gl11rioso exer
cito braz1leiro, para poder, desembaraçada
!Il~nte, ir transigindo com os mais poderosos 
m1m1gos da Repubhca nos meios de vencer 
no pleito eleitoral de 1 de março de 1898 ~ 
seu candidato á Presidencia da Republida. 

(Apoiados e não apoiados; muito bem, muito 
bem. o orador e muito felicitado.) 

O Sr. §eabra-Peço a palavra. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
o nobre Deputado. 

O Sr. Seabra-Sr. Presidente, a Ca 
mara acaba de ouvir o illustre Deputado 
pelo quinto districto da Bahia ... 

o Sa. VERGNE DE ABREU-E pelo terceiro 
escrutínio. 

O SR. SEABRA- ... sobre o requerimento 
que offereceu á apreciação e approvação da 
Gamara dos Deputados ; e, não . sei o que 
mais deva admirar neste momento, si odes
embaraço com que S. Ex. suhiu a esta tri
buna, com o propos1to de embahir, iUudir o 
espírito publico do paiz (apoiados e não apoia
dos); si o desamor que S. Ex. revelou para 
com sua terr:1 natal! 

Sim, Sr. Presidente, não sei o que mais 
deva admirar neste momento, si o modo des
humano como o illustre Deputado pela Bahia 
cravou bem fundo o punhal no coração de 
sua patria, ou si a injustiça ... 

o Sa. COELHO LISBOA-Isto não póde passar 
sem o nosso protesto. (Apoiados e não apoia
dos.) 
-o s~. SE~BRA.- ... com que s. Ex. tratou 

nao so o digno governador da Bahia, como o 
benemeri to Sr. Presidente da Republica ... 

o Sa COELHO LISBOA-V. Ex. está fanando 
p~rante uma '.1ssem bléa respeitavel, e não 
pode ... (H•t muit 1s apartes; o Sr. Presidente faz 
soar os tympanos e reclama a attenção, dizendo 
que quem estd com a palavra e o Sr. Seabra.) 

O SR. SEABRA-Sr. Presidente, V. Ex. e a 
Camal'a são testemunhas do contracto que 
ainda ha pouco tive a honra de celebrar com 
a nobre mmoria •fosta Casa. 

o SR. COELHO LISBOA dá um aparte. 
O SR. SEABRA -(dirigindo-se ao Sr. Coelho 

Lisboa.) V. Ex. é representante pelo Estado 
da Bahia ?! 

o SR. COELHO LISBOA-Não SOU, mas tenho 
o direito de protestar contra as suas consi
derações. 

O SR. SEABRA-Tem o direito de protestar 
em termos, mas não tem o direito de inter-
romper-me. ' 

Com esse calor e afan com que quer asso
berbai· a; Gamara dos Deputados ... (Muitos 
"partes interrompem por alguns minutos o 
orador, e o Sr .Presidente r1 clama insistente
mente atten.ção, declamndo que a sessão não 
pode continuar por essa forma.) 

Sr .. i:residen~e, os nobres Deputados da 
oppos1çao_ que dizem constitucional não que
rem ouvir-me, porque não lhes convém a 
defeza da Bahia e do Governo da Republica, 

O SR. LAURO MüLLER- A Bahia não foi 
ílCCUsada. 

O SR. SEABRA- Como não foi accusada si 
até se pediu pa1'a ella o estado de siti~ ? 
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O S1~ . S1<:A111~-Ri:i·sc :i vontade; mu o 
que ê certo 11 quo 11<1'• m1~ constn que. em uma 

Vo~s-Apoi:ado. :i.s:-emhlt>ll. um 1~11ni.vlo JK.'<lit'..<:e o :L<..~nat.o 
11 $1:. l.t:CA!I 1•& HAT:k•ii-'.\ln$ \'. F.x .. 11ão ria. lil-cl'llade C?m 1111~ p:i.tria . como ambou de~ 

arl"l•rw11rl1m-~c 1lo ~·· r·e\°oltu~~ C.H1t milm< l:i.zer o Sr. 1''1lguei:-:1.": perlil'.'i4!. insi·tb~ pelo 
''iin>'t•:.(.) t>i<t:ul11 de sn10. :Línol:i. aie~mõ sacrilicando 

O ~ft. ~KAUl<A-Como V .. Ex. não i:" :trrl'- qunni,u~ 0 ''te;.:et11111 ! 
" ""'' .. 11 •'•· ,, .... t.•·l·<r :-iol() ' N:in IN1l11• .... ,,.... Q•U-1'\) :u:or:1;iaiih:u· s. E:(. em t.odos os 
1u·rc1,..11,1o.r-m ... ~u.wnr.o 0 1;1.v..r·uo, porque 1xmt,4>S rle ;;i111. o jur:.'11tori:i.; res11onderei/ si 
n~o iu;llti a imagem pum <la. H<'publka... 111~ c•ll»·1tt1rem. :L to11"!0:> os topicos Je euas ! 

a.ccusi1~~·,e,. i11l'UnJ:i.ola~. 
· O Stt. ::-:1Lo I>t:CA:O:flA-Da rc\•olt:i.. C1.1nsmu1. r• ·n!m.n Carnara, quo eu comece. 

O S1c r•tANctsco AL~:xcA:<TRo-Da lr:l.i~ifo. pcfa respo:>t.'l a um aparte do illui:tre Depu- ~ 
(.tpoiwlos e 11110 a1111irulos; prott•.<U;.<; 1171(0-le~ .) t:Ldo por Pernarnlluco. o Sr. B<Lrbc,sa Lima, · 

a.µa.l'te que S. Ex . ·.teve o pa!'ticttlar cuidado 
O SR. Sr:An1tA-O:L revolta. ~i ella. em.ª liti p~tlit· que a tachygraphia registl'asse. · 

tlerensora da. Republica ; da 1.ru i('iio, nunca. 
Jio1·nur. homen,; da esratm·a morul e elos pre- s; .Ex. di~se: «note a Gamara, note 'o, 
c"'lent~ tio Sr . Prudente rle Mo1•:1e; nii.o ora<l••r q ue a. maioria. da. bancada. bahia.ria,":: 
Jl01lem ser reputados tra.iclores ! (Ea :muitus vowu eou~r.i. o. urgencia». ·' .· . 
rrpttl"lC.< ; . sussurro; soam o.~ tympanos com. 'liio· Sim: não só _:l. ma.iorfa., IDRS quasi a. unanj;..; .;, 
/.cncfo ) · · 111 icJade, po1·que $Ó tez e:x:cepção o Sr .. Fil~·; 

O RR. Nrr.o PEÇAXHA-E' a traição; e a gueiras. autor do requ~rimento; votou contra:: 
i11famia, is~o é que elle e. (Ti·octmi -sc muilos a ur·gencia.. porque sabia que a materia. tra-/ 

· .. " ·~iolcnlos a.pu·,·c_ ~.>-.) · · · ziila. :i; diseu,são e»t.'lva examina~.a. e:v abiin-;:.~ 
da.n tia • . (Apoiados e·nao apoiados. ) . ·.:;.;; · ~ ·o S tt. S&.i.BKA.- Nii.o ~i p:i,ra que t.'nco.tu· 

multo ; os .. nobre:; .Oeputad•)s· Mo de-ouvir-· O Stt. XAVIER. .DA. SILVEIRA·- Aiada. -não -
me quer. quei1·am. quon· não, a menos que se está: ninguem s:i.be o qu3 é Canudos. - · .,,
niio retirem rio recinto. Mu.Tos DEPUTA.DO$ DA U1\1iC1\;A ri .... ui.~~A ::_ ._. 

Não ~ .. na.r,uml e nem proprfo. .deifa :i..<:Sem-. ~Jti~g~iá'.lo; .:i. historia de C;i.n.udos e~_tá. bem 
,. blêa.. e!iS<t exulc11çã.o úe a.r1imos . . A intolera.n· . . . . . ,r, 

ciiLdos nob1'.es .De11"utado:s, não cootra . mim. O Sr.. L.-1.uRó MULLER - A prova. de · que ~ 
-ruas contra es_t9: tri~una; que deve_ ser li<:te 

1 
não est i\ _conhe.::ida. e que a. ·cam11ra. :conce,11~u . · 

e S.'tgrada., -é 1n;ust1ticavet ! . . , s. urgeacia .requerida.. ·· · .. · · - ._. : · 
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O SR. SEABRA - Não estou censurando a 

Camara por ter concedirlo a urgencia, e sim, 
justificando o voto da bancada bahiana . 

Vótiamos, nós da Bahia, contra a urgencja, 
Sr. P residente, repito, porque consideramos 
que a questão de Canados já tem sido suffi
cientemente elucidada nesta Camara. (apo~a
dos e não apoiados) ; os factos que se rela
cionam com os fa.naticos de Antonio Conse
lheiro estão liquidados e sobre elles a nação 
tem formado seu juizo . 

o SR. BEZERRIL FONTENELLE _ , Em- Ca
nudos está liquidado o exercito. 

O SR. SEABRA - O glorioso exercito na
cional não está liquidado; está liquidando os 
fanaticos e defendendo a paz da Republica. 

A bancada bahiana votou, além do ,m<lis, 
contra a urgencia. porque não quiz contri
buir para o obstrucionismo das sessões da 
Camara como parece ser o proposito da illus
tre opposição parlamentar. 

S1•. Presidente, o illustre Deputado pelo 5° 
districto da Bahia, o Sr. Leovigildo Filguei
ras, começou nesta tribuna, fazendo a mais 
accentuada. apologia do Marecllal Floriano 
Peixoto, a respeito de cujo governo S, Ex. 
disse: «sustentei sempre, sustento, e susten
tarei eternamente » ! 

Pois bem, vou most1•ar inconcussamente, 
que S. Ex. foi quem classificou e denominou 
o governo do Marechal Floriano de-tenebroso 
e criminoso ! 

rechal Floriano!) COM os DECRETOS DE 10 E 12 
DE ABRIL(! !) » 

Continuando· o nobre Deputado em uma 
serie de observações severas e amargas a 
respeito do procedimento do Marechal Flo
riano, de quem, então, S. Ex. era adversaria 
intransigente, diz mais adiante ( pag . 177, 
Annaes-1892 ): 

« s(eu, senhores, julgo necessariu para a 
Republica B razileira uma -lei organica que 
regule essa materia constitucional, é imica
mente porque· mt:o desejo que a minha patria 
venha a passar , OUTRA VEZ PELOS DISSA:)30RES, 
COM QUE MAGOARAM LHE OS CORAÇÕES DE MÃE, 
os DECRETOS DE 1 o E 12 DE ABRIL, por uma 
erronea, SINÃO PERVERSA INTELLIGENCIA 
DAQUELLAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAES » ! ! 

Assim continúa o Sr. Leovigildo Filgueiras 
até a' pag . 186, onde diz: 

«Finalmente, emquanto vigora o estado de 
sitio, as UNICAS REPRESSÕES A QUE ESTÃO su
JElTAS AS PESSOAS ENVOLVIDAS NOS FACTOS QUE 
TENHAM DE'fERMINADO A SUA DECLARAÇÃO, 
SÃO: A DETENÇÃO EM LOGAR NÃO DESTINADO A 
RÉO DE CRIME COMMUM OU A DESTERRO PARA 
OUTROS Sl1'IOS DO TERRITORIO NACIONAL .» 

TUDO o MAIS, continúa solemnemente o 
Sr. Leovigildo -Filgueiras, a que se preten 
.desse sujeitai-os. A PRETEXTO DE ESTADO DE 
SITIO, CONSTITUIRIA CRIME DE EXCESSO DOS 
LIMITES DA RESPECTIVA ATTRIBUIÇÃO, EM FACE 
DO ART , 32, DA LEI DE 8 DE JANEIRO DO COR· o SR, NILO PEÇANHA-Outros fizeram i'lSO ; RENTE ANNO.» (! ! !) 

Deput~ dos houve que votaram a denuncia do 
Marechal Floriano e forn.m beijar-lhe as Para o nobre Deputado naquella saudosa 
plantas. época, o Marechal Floriano Peixoto era um 

cri minoso ; tinha incorrido na sancção da lei 
O SR. SEABRA-Estou me referindo actual- de responsabilidade, de 8 de janeiro, por ter 

mente só ao Sr.Filgueiras, a quem respondo; · excedido as facu ldades 4ue lhe eram conce
não indago quaes os que votaram a denuncia didas pelo § 2º do art. soda-Constituição; 
contra o Marechal e foram depois bei jar-lhe hoje, porém, é um glorioso cidadão, cujo 
as plantas ; o que sei, é que não estou no nu- governos. Ex. SEMPRE sustentou! (Tro
mero destes, si é que existem . O aparte ·do cam- se muitos apai·tes) . 
nobre Deputarlo não ill'3 attinge ! · 

A Camara vae ouvir as palavras que 0 O SR. TIMOTHEO DA CosTA-Mas, diga-me 
nobre Deputado pelo 50 districto da Bahia, 0 o orador, porque o cidadão Prudente susten
Sr. Leovigildo Filgueiras, proferiu, em longo tou os actos do Marechal? 
discurso,em l de agosto de 1892.nesta mesma 
tribuna, a respeito de quem elte .sempre de 
fendeu: 

Disse S. Ex. : 

«Isso confirma (o Sr. Filgueiras analysava 
um projecto de estado de sitio, vinrlo do Se
nado, depois dos acontecimentos de 10 de 
abril) perfeitamente, quando outros artigos 
do prqjecto a não corroborar a proposição 
por mim formulada, de que esse projecto não 
teve outro intuito sinão justificar,por artigos, 
O PROCEDIMENTO INCONSTITUCIONAL DO GOVERNO 
(veja a Camara que -governo - era o Sr. Ma-

O SR. SEABRA-Pela mesma razão por que 
V.Ex. apoiou e sustentou o Sr . Prudente 
de Moraes até ha bem pouco tempo! (Hila
ridade ; trocam-se apartes,) 

Subindo a esta tribuna, Sr. Presidente, 
disse o Sr . Leovigildo Filgueiras que vinha 
defender e lavar a Bahia do labéo de monar
chista, que se lhe atirava ! 

Não era preciso a defeza de S. Ex .; o pro
testo a respeito de semelhante imputação es· 
tava feito, ha muito tempo, já pela altiva 
imprensa da Bahia, já pelo procedimento 
energico e protestos solemnes feitos pela depu
tação daquelle glor ioso Esta-do, nesta Gamara. 
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S. Ex. não defendeu ; accusou a Bahia, sua 
patria; não foi o .advogado dos brios e tra
dições de sua terra natal ; foi o algoz de seus 
creditas. ( !J:füito bem; apoiados e não apoiados.) 

A Bahia não é republicam. pJrque diga 
S. Il'.x. que o é e queiram seus amigos, mas 
porque ella o é, e o são os sentimentos de 
seus filhos! (Muito bem.) 

Sr. Presidente, os :factos allegados pelo 
nobre Deputado, não n'o foram, permi t ta-se
me que o diga, de boa fé . 

Não veja S . Ex. em minhas p:ü a vras in
tenção de o:ffendel-o, porque não n'a tenho. 

O Sr. Leovigildo Filgueiras, senhores, leu 
diversos documentos relativos a época ante
rior a maio de 1894 ; dessa dat3' por deante 
nada produziu e nada allegou; e, noemtanto, 
o proposito do Sr. Leovigildo Filgueiras foi 
accusar e responsabilizar o illustre governa
dor da Bahia, o Sr. Luiz Vianna. 

Mas o digno cidadão atacado tão deshuma 
namente não era,a esse tempo, governador do 
Estado; logo, improcedentes, infundadas e 
apaixonadas são as accusações feitas pelo 
digno Deputado, 

Até a data, porém, â que se referiu o Sr. 
Leovigildo Filgueiras, elle era solidario,não só 
com o Sr. Luiz Vianna, como com o então go
vernador da Bahia, o muito illustre, muito pa
triota e muito digno Sr. Rodrigues Lima ; 
logo responsavel, como elles, pelos actos pra
ticados por Antonio Conselheiro, naquella 
época. 

Bahia, dizia eu, conservou-se compacto e 
unido até 8 de fevereiro de 1894. 

o SR. VERGNE DE ABREU-Além; até ou
tubro. (Trocam-se apartes ; o Sr. Presiçlente 
reclama attenção .) 

O SR . SEABRA-.0 ridiculo manejado pelos 
nobres Deputados não.chega ao orador; quando 
muito, cae sobre esta. tribuaa, que é o patri
monio desta Cam<tra e usada por todos os re
presentantes da Repu ulica. 

Quem fü lla neste momento, é um r epre
sentante do Estado da Bahia, que aqui está 
por vontade soberana do eleitomdo indepen
dente do 1° districto do mesmo Estado, e que 
daqui só sahirá pela mesma vontacle. ( Conti
nuam os apartes ; o Presidente reclama insis
tentemente a attenção e faz soar os tym
pan os .) 

Rogo aos nobres Deputados que não me in
terrompam, mesmo porque nada lucram com 
taes interrupções . 

O partido republicano federal da Bahia, di
zia eu , S1•. Presidente, esteve unido e solida
rio até 8 de fevereiro de 1894, sendo que 
mesmo na reunião e:ffectuada nesta data, 
ainda foi organizado o directorio,. do qual 
fazia parte pessoa do partido do nobre Depu
tado. 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS- Quem clisse 
isso? 

O SR. VERGNE DE ABREU- E' a verdaçle. 
0 SR. LAURO MULLER-V. Ex. ouviu mal. 0 SR. SEABRA-São OS factos, e contra elles 

Elle fallou na expedição Moreira Cesar e 1 não ha argumentos valiosos. 
o~tr~s. e •. P.ortanto, a affi.rmação de V. Ex. o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS- A reunião 
nao e ver1d1ca. . foi em outu0ro para se tratar da reorganiza-

0 SR. SEABRA-O Sr. Leovig_ildo Filgueiras ç~o do par.tido e.~º .apolo ao Marechal Flo
leu discursos proferidos em 1893 e março de riano . Ah1 eu reure1-me com os. m~us ami-
1894, na ~Camara dos Deputados estadual; gos, afastando-nos do general Ghcer10. 
S. E~. re~eriu-se mais a uma esp~cie de !e- O SR. SEABRA-O facto é que em fevereiro 
lator10, feito por um . m1ss1onar10 1J?-Cumb1do .houve uma reunião em que se organizou um 
de ~onverter ?S fanatic?s ~e Antomo Conse- directorio, entrando para elle pessoa do par
lheiro, em CUJO relator10 nao . s~ allude abso- tido do honra.elo Deputado . 

. lutament~ a especuladores p oliticos, tanto que Não faço, porém, questão de datas e acceito 
S. Ex . nao leu o tre_:ho que se refere a ~aes a queS. Ex. enteuder melhor para si. Em 
especuladores, por .nao ser exacto que exista fevereiro ou em outubro, o que é certo e o 
elle em tal relator10. _ que o nobre Deputado acaba de afflrmar é 

Ora, em rela9ão·a todos es t~s ~actos, nada que nesta data definiu-se, porque o Sr. Luiz 
tem que ver o illustre Sr. Lmz Vianna, que Viaona acompanhou o S1•. general Glicerio e 
ainda não era. governador da Bahia; e que o s. Ex . se tinha afastado da direcção t!esse 
fosse, responsavel por elles era tambem o general. 
Sr. Leovigildo Filgueiras, que, nesta época, · 
fazia parte do partido do Sr. Luiz Vianna e O SR . LEOVIGILDO FILGUEIRAS- Em feve-
do qual se dizia chefe o Sr. José Gonçalves reiro. 
da Silva. (Apoiados.) O SR. SEABRA-Veja em que fica; si digo 

Sr. Presidente, o partido republicano fe- fevereiro, S . Ex. diz outubro, si acceito ou· 
deral da Bahia, e peço á illustre deputação tubro, S. Ex. quer fevereiro. (Riso .) Seja 
bahiana que me observe, si acaso equivo- fevereiro. Nesta data scindiu-se o partido; 
cal'-me com relação ás datas a que vou re· o Sr .. Luiz Vianna acompanhou o illust~·e 
ferir-me, o partido republicano federal da leader da minoria ... 

Camara V. IV 37 
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:· •. '. Voz<:S-Ho.ie ·do. maio~io.; . . · i O Sn . XAV1Er. DA SrLYF.m.1..- Mos a qno 
._, .. O Sn.'. SEA.BIÜ.-Pois da maíori<', tl:i. tma;~i-1 :"~m t ttflo isto, :t. propcsito lle C:i.nudos 1· . 
: tiiiclaclr:.: ME_tJ · ~a:z;r, 5e;Q'°:iZ<.1fc:li, o Si·~ ge- 1 ·o S~ . ~J>.\lllt.\-Estou respondendo u. to ·fos 

_nern.l Gll~1·rn.: .:.:>füo S:.llLS(e1tQs1 1 os pontos do tliscurso dó .nob1·e Dí'pufado pela 
.. O Sli. Ov1I>to Ann.\:.'m·:s·- Si Y. Ex. for l_Rl\hia. e creio quo \'. E."C. niir quererir. :i.rro· 
· pa.n:m. eU· passo_p:i.re. c1L (Ap-.rr:.:1 .) . . / g:w·s!l o •lirc,ito de dirigi~· o meu lliseur.;o. 

· Q Stt, SE.\1!ltA-Xiio ~a '4S~u.;to, q:ui ;ião 1 , C(lln0 $, r.x. 1) ~Sr. hl;.."':dras :úll~mou o, 
teii. · <'Sto lncommodo; Qa:i.ndo eaté1ldcrom { rcr. l;l':l.ll•lo c:i.bo.l~L <lo ªf!<l1º <1 11~ disse ter 

. quo.· eu p°"50 · continua:. ê Í!l.\\i;r ·d~lamroin; 1 Pl't'~t.ido ao M11rA.ehru . Flori;.uo i:'ot:"toto .•• . · . 
: ·ao . coatrnrlt), dc!eerc1 d:i. tr1bua4 pro~!- OS1; . LEO\'I".lXLDO Flr.ooma.\S - Eu e o Sr. 
·· tando... · · . . . Rolis.wlo. · 

. Ó Sn.". Pn.EatD~'Tl:-P.'.i:lo c~nlln:i.'I.':'. .. O Stl. S;:.\lll~o\- •• ('Stou domonstrondo i\ 
· · _ .u)l Sn.. DEroTADO-.\. mo~iio Scllbra ó 1u~ monos 11uo n. IOl(íca nifo mln~ quo bouvo 
• .1bz n. pc!l'turb3.çio u~'\ ~'1:1.. tempo om quc; s. Ex. ~p~~ . o ?olàrocbal 

.. :.'· o··~ .. ·· .·,:,_\;,.,; ~ E. u n·"o rn· nd l ,... c:irnincso. o bOU\'o tornpo cm que, ou s. l~. 
· · "''~' ..,..., .. •··- " · 11 e quo . ~ • suttontn.\"4 o lL\r<lCh!ll n nesta c:iso comb:l.tla. EEx. rtCusa~·m 4 mocão. o multo mcno11 o .. • • · 1 
.. . Sr •. itt1lor:ll Gll~io. t\Utut· . do wu.i.fo.s outmit.I o ~.i.ccM.I t> gr,>ncrnl Ghcar o. ~o QUOt11 _, mo~ac:ridcnUc:is. (1T11 1;mitt11 «Jl'lrlt'5.) . . s. f.:c. confCl!M qu11 so . .a.tut!lva n.t.ú Ultl=-
, ·Quando v~ Ex., sr. ~ldontlo; M;\:\tl'rô!' meu~ ou o~nentl Gltccrlo, co~rormo l:«W· 

,O, ordem O JDO der :i, p:i.l:Wr:L OU cO'ltlDU:ll~i . mantQ amrm:t. O t'.1Z am~m d.Sto .Q\IOd,.J, 
· .· ... · .. . · . · ·· ' . • · • ;>l'C.<itAr.t. a:iolo .. o.o :i.r11.rcc!.t:i.l. e 01n tal ~ •. 

·· q $n· Pru;sio~n:'."'"'P<idc ~ntinu:i.t-. . j. S. Eit. -c> Sr. Filguelms comb3.tl:I. ao 1Uto M•-
.. Q Sn. Sit.\lluA-POIS.') contl:iU3r .! Qm ·i:m· rc!Cbal, Não bll para. ontle fugir. ·· . 
~A Do~1:1: Aln~a bll i;o!l'hnonto e .:i. Consti·1· o· Sn~ RJv,\D:WiA Cónn•:;\- E cê:lmo ox
tu1ção :unda. cstà cm ni;or 1 . · . ·· plica v. Ex. que 0 P:\t~iolo ('ll.l<1ra.llstA o o 

·. O Sa. LAuao Mt:Lt.En-~:io pô.l~ censurar liber;ll tio Sl.'; · Dero~trio " ib<!iro, ~p::illlm 110 
a. M<lS:\. (Aparcu. ) .· · . . · . · · mesmo tempo o Sr. PrU•fonte de ~toraes. 

··- ·O SR.. · St:,\BR..\-Si :\fgumc. ·censura. ast9U OSi.. S:::A1m .~-I:13e é outra. cousa; a .si-
fazcndo é aos nob1'e! Oeputado1n1ue me in- lll!lção é muito· 1.liv<1rs:i.. · .. 
tcrrompcm. com n.partcs importunos o dl4C.l- O que C!st.:í. ,1ito é qnn.nto :í. pa!it.ie:i. geral ; 

· bidos. (J.füito$ aparte1 . ) . .-amos cxomio:i.1·. po~óm , a situ:içiio d:i. poli-
0 Sr. Filgueiras disse quo cm fcwlrciro tie& e.:~:i_dual. . . 

S. E:ot. tinhn.·se arasta<lo 1Io Sr Luiz Vi:mno. e A sc1sao do pn.rhlo fü:l<1rill d;\ Bobt:i, S1•. 
'acompa.nba.do o S1•. Jos~ Gonç.th•o3• ttcand•Yo ~resi1lento, foi o . .::casioo:l.'l:i. ~r- um motivo 
Sr.tuizVianna com o partido do general cm. tnc?n[es.<.:a:el ; qu:i.I~ o do. amb1cao do Sr. Dr: 
cerío. · · · · Jose Gon~t'\"C.S do. Silva.. 

· · . Ora. o Sr. g~neral Gli~rio su:;tenf.ou o Ri?~nido o t!irectorfo do pl\rliclo pa.r;i. :i. es-
Mo.re<:hal 'Floriano, logo o Sr. File'Ueiras colha do ca.mhdato :i. um togar d•) Senado F~ 
a.1itst.anda·se do Sr. Gl!ccrio iiaixou cfe sus- dero.1. por ter corilpkt.11.do o tempo o Dr. Ma.· 

. ~ntar·(} ·Marechal Floriano. con~ra o . q.ne no:>! Yicto:ino, illustre l!-ctual Vico·Presiclente 
&mrmou, ha PoUco, nesta tr-ibuno.. (Apartes. ) d:\Rcp.nbhca., ~Dr. Jose Gonçalves pretendeu · 
· _Ojl dar-se-ua o caso de que o Sr. ' Glicerlci ser el!e o Cfll?Cl~dato. · . . · 

. nao ~Ustenta.sse.o Marechal Floria.no 1 .· . o. Sr. Lmz V1n.nna, porem, oppoz-se a tal 
:J .:Vt>jâ::n como: rewlvem a qne:Stão,· ·'com a preT.Cllçâ_9 pel? justo ID_.9.tlvo de não haver 
"_q_.nal~ 'àliâs/ ilada·tenho; o r;ue não. ó po..<sivcl uma ~o _seria de se nao reeleger o Sr; Ma.
J>ôrém;~eC"§é:nãO:póde conciliar. é que .pcl'te!l..: noel Victotrno; que, tão_ cligns.mente,-lta.via. . 
. Cêlldo' l!- pollt.lcos·ou pai•tidos oopcstos limbos repr ea_entado o Estado: · · · ·. - . · 
õ?:i~~~ilf!lUst~ntadores do 1~e.~~cha.l/ .·· > . Da.h~ a ruptu~8:· a. :ocisã? ; tendo vencido 
~= ;::O '~R- LEO'VIG:it l>O FlLGOEiR..v;·..;;.·o Sr: E.e· n;i _ple~_to ª. c:i.nd~datura. ·SUS~entadit :peio_SE· 
.l isa.rio e ·eu defendemos o·a.diarnento do ·coa- .L~nz-\ianua, _qu. nad(\ queJ.'1a.1'la.ni. .~.1, $1;Uao 
gressc( votarido · contra todll. a deputar>ão da P~i;a quen::l.C:l.~V~ de represenfarcom brilho 
Babi~ · ~ lorro ·o sr· Bel.is•r'to ·n:;0·. ·po' .·le'.·o- >~-.· o~ ,nt~~es0es d.o. · ~sta.<10 : ·no Con.g.resso .Fe:-"' ' º -· .. · " ~ · ~- dera! · · · · · ··· · · · · · · '· · · 
co.m :a ,q~putaçiio tla. B~h i!l, . nem o._ d_ep*_<·~Õ :· ... ora' ·isto· . .,..oTem. "e ver· e· ~ ... d ·1· 8. n4 .. · .. t . . d 
.da..Ea.Ulli J!!}de estur: corn. o S1'. EeJ1sa ·i • . •· . ;;~' - .· " . 1..o . !'..· . " • .. en . u :,., · ···--···~'!: · - · .-···· ·-·, ..• , ·~ · - . --· . .! -~-~ sido_ a. ele1ca.o em ·1. de ·m:i.rço deste· mesmo 

'·_-_o. SR\~ S~.'l.BR~'-::-Em· primeiro l~gn.r~=o Sr •. cr;nno.- :., .. ·::.· : · .. '~ ~·-::-~ i·:~, .. c, "'-' :· - -

Bel!sar10 nao ~.stã.1m1 · CD:us:i.!;º d~p~ls ~ d~1i~~ l · Po~uoo1 a.tê est~ . d;i.ta - ~ sr.. Filgueir:is ' 
ta~o da:Ba_b1;!. _ues~:i. .lt>l\'is~:itum na~ 6 .~,1 .era solido.rio com.o 7Sr. Luiz Y1anna;, que, 
~c~m.a.· .de.Puta.~10 pa. B~lua u11.qu0ll;>. opoc.'I.;, f <:?IU o S1•; José Gou~lves, .ci·:i· um .. elos' cllercs.· 
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do Partido Republicano Federal no Estado. ·1amigo de S. Ex., conforme confessou, em que 
(Trocam-se muitos cipartes.) elle pronunciava alguns elos fanaticos de An· 

Desde então, o Sr. Filgueiras é solida rio tonio Conselheiro e despronunciava a este An
tambem com os factos allegados até es;>a data, tonio Conselheiro e a outros. (Apartes.) Não 
que se referem a Antonio Conselheiro, e por foi isto que S. Ex. trouxe para a discussão! 
elles responsavel, si é que ha alguma, respon- o SR. CASSIANO no NASCIMENTO- Não foi. 
sabi!idade aapurar-:>e, o que não creio. (Trocam--se miiitos apartes.) 

Devo, Sr. Presidente, antes de passar 
acleante, destruir a ac,3usação aqui levantalla O SR. SEABRA-Como não foi~ Elle apre
pelo Sr. Deputado por Pernambuco Joiio de sentoct-nos um processo em que houve um 
Siqueira, de que o Sr. Luiz Vianna havia despa,cho de pronuncia e despronuncia. (Tro
concetlido habeas-corpus a Antonio Conse- cam-se muitos apartes.) 
lheiro. Ora valha-me Deus! Pois bem, a pronun-

o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS-Pelo tribu
nal elo Sr. Luiz Vianna. 

O SR. SEABRA-Tribunal do Sr. Luiz Vi
anna por ser elle o seu presidente ! essa é 
boa ! Quero, porém, restabelecer a verdade 
dos factos, para esmagar a calumnia. 

UM SR. DEPUTADO-Não hll, calumnia; eile 
sustentou com documentos officiaes. (Ncio 
apoiados; protestos da bancada bahiana .) 

O SR. SEABRA-Examinemos oomo S. Ex. o 
Sr. Deputado Filgueiras provou a imputação. 

Affirmei desta tribuna, quando em 15 do 
mez proximo passado occupei-me largamente 
da questão Canudos, que Antonio Conselheiro 
tendo sido preso na Bahia, ha alguns annos, 
e remettido parn o Ceará, de onde é natural, 
havia sido solto a,hi. 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS-E' exacto. 
O SR. SEABRA-O Sr. João ele Siqueira, 

Deputado por Pernambuco, quando eu 
fallava naquella occas1ao, afirmou em 
aparte, e depois confirmou em discurso, si 
bem que tivesse adiado a prova, que o Sr. 
Luiz Vianna, actual governador ·da Bahia, 
havia concedido habeas·corpus a Antonio 
Conselheiro. 

VozEs-E' exacto. 
O SR. SEABRA - Contestei energicamente 

ao Deputado por Pernambuco, e S. Ex. em
prazou-me para demonstrar sua asseveração 
quando tivesse de fallar. Effectivamente, 
fallou, mas não apresentou documento algum 
em abono de sua affirmativa, e ingtaclo e 
atropellado para que exhibisse a prova, S. Ex:. 
a!legou que esta estava em poder do Sr, Fil
gueiras, que se achava então na Bahia. 

De modo que, quando o Sr. Filgueiras 
subiu hoje á tribuna, para tratar sobre ne
gocios de Canudos pensei que estivesse a1'· 
mado ele tão apregoado documento. 

Mas, que foi que s. Ex. mostrou á Ca
mar11? 

cia envolvia diversos indivíduos ... 
o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Inclusive 

José Honorato que lá está em Canudos. 
O SR. SEABRA-E a que vem este José Ho

norato! O que pretende mostrar o nobre 
Deputado com o seu aparte ? ! 

A pronuncia, dizia eu, Sr. Presidente, en
volveu diversos indivíduos e a despronuncia 
envolve a outros, entre os quaes Antonio Ma
ciel, vulgo 4ntonio Conselheiro, despacho dado 
por um correligionario do nobre Deputado. 

Houve recurso para o Tribunal, ao qual 
não compareceu o Sr. Luiz Vianna. 

UM SR. DEPUTADO-Compareceu. 
O SR. SEABRA-Pois seja ; compareceu, 

mas nem votou, por ser o Presidente do Tri~ 
bunal. (Trocam-se miiitos apartes.)O Presi
dente do Tribunal não vota, Senhores ! 
(Apartes. ) • 

o SR. COELHO LISBOA dá um aparte. 
O Sr. SEABRA-V. Ex. ignora a organiza

ção judiciaria do Estado da Bahia, para que 
falla? 

o SR. COELHO LISBOA-Ignoro,mas trata-se 
de uma questão geral, que ninguem ignora. 
(Trocam-se muitos e violentos apartes; soam os 

1 lympanos.) 

o SR. PRESIDENTE- Attenção ! attenção ! 
Peço permissão ao nobre Deputado para pon
derar-lhe que está finda a hora. 

O SR. SEABRA-Neste caso, peço a V. Ex. 
que consulte a Camara si me concede a proro
gação da hora para concluir o meu discurso 
sobre o assumpto em discussão, porque não 
desejo perturbar a sessão de amanhã in
terrompendo a ordem do dia, com este ne
gocio. 

O SR. PRESIDEN'.l'E-Por quanto tempo re· 
quer V. Ex. a prorogação 7 

o SR. SEABRA-Por uma hora. 

, , O Sr. Eduardo Ramos (pela 
O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS-O processo. orrlem) diz que pediu a palavra para pergun· 
O SR. SEABRA-Que processo? S. Ex. leu l tar si o Regimento não determina que uma 

um despacho do juiz de direito ele Itapicurú, vez votada a urgencia, seja esta por tempo 
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·-------------
indeterminado, ~té e.sg.,tar-se o assumpto que 
a motivou. 

o SR. PRESIDENTE-Mas é dentl'O da hora, 
e temos ainda o oxpediente que não póde ser 
pr~j udicado. 

Posto a votos o requer·imen to do Sr. Seabra 
é concedida a prorogação, por 60· minutos. 

O Sr. Seabra (contin-uaido) - Agra
deço à Camara a prov11 dede attenção que 
acaba clispensar, seniJ,o a mim, á causa que 
defendo. 

Mas, dizia eu, houve recurso de tal des
pacho de pronuncia de uns, e despronuncia 
de outros, para o tribunal. 

Não quero entrar, senhores, na apreciação 
e estudo mereci~os da declaração que o hon
rado Deputa·lo pela Bahia fez da tribuna a 
respeito de uma con vers1tção particular que 
diz ter tido com o Si'. Luiz Vi.:J.nna sobre tal 
recurso . 

Semelhante declaração, altamente inconve
niente, por parecer justificavel o procedi
mento de quantos lançam mào ·das conversas 
intimas, deturpando-as ao seu sabor, afim de 
produzirem o effeito que almejam, nenhuma 
prova produz, porque não pó 'e prejudicar ao 
accusado em favor do accusadoJ'. (lliuil os 
apoiados; m-uilo bem.) 

Nunca, Sr. PresiJente, por todas as leis 
divinas e humanns, se deu ao accusador o tli
reito de tl'arnr para o debate , afim de influi.i· 
na COlldemnação ou jul gamento do accfüado, 
as declarações, conversações eº até mesmo 
confissões intimas c1este ! 

E o que revelou o nobre Depufado? Que o 
illustre Sr. Luiz Vianna lhe di~s'ml. que o 
que mais podia füzer era não comparecer ao 
tribunal. 

S. Ex. o Sr. Filgueiras, pedindo aos ma
gistrados, a respeito do processo a que se re
feriu, só podia ser para que füsse confirmado 
o despacho de seu correligionario, que, altás, 
despronunciou a Antonio Conselheiro. 

Que vale a declaração a que allwlíu o 
Sr. Filgueiras ? 

O Sr. Luiz Vianna podia votar ilo pro
cesso ? não, como presidente do Tribunal. 

E, si alguma cousa, senhores, pt'ova a allu
dida declaração, é que o advog,1do de Antonio 
Conselheiro foi o Sr. Leovigildo Filgueiras, 
porque pleiteara uma causa em que havia 
sido juiz um seu correligionario, o qual des
pronunciara a Antonio Conselheiro. Ora, 
pedir a confirmação do despacho, era pedir a 
protecçã'.> para o despronunciado ! (Múiw 
bem). 

E em tudo isto, Sr. Presirlente, ondo é que 
está. o habeas-corpus concedido a Antonio Con
selheiro pelo Sr. Luiz Vianna, como juiz ? 

Que respondam a Gamara e o paiz. 

Qu'lndo, em que tempo, em que occasião o 
Sr. Luiz Vianna opinou que Antonio Conse
lheiro rão devia º "tar pee3o, desde que, 
mesmo no CêtSO <lo recurso a que alludi já, 
elle, como presidente, não tevo voto no tri
bunal 1 ! (ripoiados e apartes.) 

Anniquillad-e assim a calumnia de que o 
illustre governador da Bahia li ou vesse em 
q ualque t· t empo concedido habeas.corpus a 
11. ntonio Conselhei1'0, passo a outro ponto ela 
accusação. 

O SH.. LtwVIGlLDO F1rnmmi.As-Mas eu não 
disse isto. 

Vozrus-Di~se. 

O Sn .. SEABI{A-Oh ! como não disse ! Não 
só a imputação foi feita pelo Sr. João de 
Siquefra, como ha pouco, a um a1iarte meu, 
convidando-o a demonstrar este assumpto do 
habeas-corpus, V. Ex. respondeu-me : che
garei lá ; e depois leu o tal processo que só 
prova, como já mostrei, co.u.tl'a V. Ex. 

O Sn.. LEovm1LDO FILGUElllAS - Eu disse 
que elle fugiu do tribunal. 

O SR. SEABRA-Ol1 ! entã,o ,já não compare
ceu ? (Afuílo bem ; tr·ocam-se rn·uítos apartes.) 

Aínc~a bem, Sr·. Pres idente, que, afinal, é 
o proprio Deputar!o pela Bahia quem desba
rata a sua accusação ! 

Pas~arei a oui.ro ponto. 
E' precirn assentar que até 1894, época da 

scisão do ]lartido, nenhuma accusação pórle 
ser feita ao Sr. Luiz Vianna pelo Sr. Fil
gueiras, a respeito de Antonio Conselheiro, 
já porque não era ainda governador, já por· 
que o nobre Deput;ido seria co-responsavel, 
desde que era rnlidario, até esta dafa, com 
aquelle il!ustre cidadão ; era ~eu amigo, cor
religionario ; pedia-lhe conselhos ; con i'abu
lava com S. Ex., e era um dos seus bustenta
dores e admiradores. (llfuito bem ; apoiados.) 

Depqis de eleito o Sr. Luiz Vianna, e ao 
tempo das expeilições contra Antonio Conse
lheiro, já, Sr. Presidente, tive occasiã'J de, 
nesta Gamara, referir -me a taes expedições ; 
a i)r·irncira, dirigida pelo Sr. Pires Feneira ; 
a seguerla, pelo m~jor Febronio ; a terceira, 
pelo coronel Moreira Cesar; e a quarta, pelo 
general Arthur Oscar. 

A c irmara e o paiz sabem o modo por que 
e comq, em um longo discurso, defendi ca
balmeifte o illustre governador da Bahia, 
mostrando que S. Ex. é Jnteiramente in
nocent~ das accusações que lhe assacam. 

Mostrei, a não deixar duvida, que as in
formações dadas ao Govemo Federal pelo 
Sr. Luiz Vianna foram exactamsnte as que 
lhe tín\1am ~ido enviadas, já pelo major Fe· 
bronio, em telegramma, ja pelo juiz de di
reito do Monte Santo, correligionario e 
amigv jlo illustre Deputado, o Sr. hJgueiras. 
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O SR. Lmovwrr,Do Frwumm.As dá um 
ap~rte. 

O Srt. SEABRA - Pois bem; este juiz de di· 
r eito, em telegramma dirigitlo ao Sr. Luiz 
Vianna, .dizia: si Febronio fo m marchado, 
derrotaria os comelhei ristas que são poucos. 
-O mesmo affirmara o major Febronio. 

O que, em f.1Ce de t aes informações, rlevia 
o governador dizer ao Govcmo Federal 1 

O governador referiu-se a informações de 
fontes insuspeitas; as do commandante tla 
expedição e as do juiz de 1lireiLo, correligio· 
nario do Sr. Filgueiras . 

o SR . LE<WIGILDO FILGUEIRAS-Recebeu de 
outros que são autoridades policiaes. 

O S1{. SEABRA - Eis aqui; o juiz de direito 
recebeu de outro:;i, q ne são au toridarles po· 
liciaes; o Sr. Luiz Vianna é q 1rn não podia 
receber de outros, como o major Febronio e 
o juiz de direito 'I (Muito bem.) 

o SR. LAURO IvlULL!;:R dá, um aparte. 

O Sn.. SEABRA - No discurso proferido 
nesta Ca.s~, e~ 15 do mez proximo passado, 
encontrara o illustre _Depmado, publicados, 
os telegrammas do ma1or Febronio e do juiz 
de direito de Monte Santo, em que affir
mava.m ser sufflciente a força sob as ordens 
daquelle para desbaratar os fanaticos e des
truir Canudos. 

o SR . LAURO MULLER - o Sr. major Fe
bronio não esteve no theatro dos aconteci
mentos. 

O Sit. SEARRA - E o governador é que 
esteve ! Pois o major Febronio disse que foi 
a Canudos, de oude fez uma retirada, inques
tionavelmente brilhante. 

De modo que o major Febronfo, comman· 
dante da expMição a Canudos,não podia saber 
o que ahi se passava, porque não estava no 
theatro dos acontecimentos; e o governador, 
que não sahiu da Capital, é que podia saber 
de que forças dispunha Antonio Conselheiro J ! 
(Muito bem . ) 

E' preciso, Sr. P1•esidente, que o bom 
senso tenha desappar3ecido, para que se possa 
e se queira responsabilizar o governador da 
Bahia, innocontando-se, entretanto, os que o 
induziram a dar as informações accusadas de 
falsas e inverídicas ! 

UM Stt. DEPUTADO-E porque não auxiliou 
a expedição Moreira Cesar ~ _ 

O SR . SEABRA - Como não auxiliou a ex-
pedição Moreira Cesar! 1 _ 

Pois nil.o estão ahi, e não ~ão publicos os 
telegrammas em que o Sr. Moreira Cesa1' 
applaude os actos do governador da Bahia e 
agradece o auxi.lio e a coadjuvação que o 
mesmo lhe pre::;tou 1 ! 

Não fizeram parte do eshdo- maior do Sr. 
Moreir . .t Cesar p·Jlicü1es da Bahia 1 

Não foram sempre as mais lisongeiras as 
rererencia:;: feitas ao illustre Sr. Luiz Vianna 
pelo Sr. Müreira Cesar 1 

Como, pois, se vem dizer que o governador 
da Bahi_a foi indiffereote á expedição Moreira 
Cesar, qu indo este conte$Sot que não teve 
melhor e nem mais de<licar1o auxiliar 1 ! 

Relativamente á ultima expedição, ahi 
estão os telegrammas do Sr . Girard, em que 
e~te illustre e intrepido militar affirma que, 
graças ao governador da Bahia, pôde mover 
a sua força! 

Quem igoora que o governador tem sido 
incansftvel em auxilios ás expedições orga
nizadas contra. Antonio Conselheiro 1 ! 

g a Bahia, quem pora em duvida o seu 
patriotismo, e quem contestará que seus 
lilhos estão derramando seu generoso e pre
cioso sangue em defesa da ordem e da Re ... 
publica 1 ! 

Muitos são os batalhões patrioticos orga
nizados pelo governador do Estado que, in
trepidamente, teem marchado para Canudos 
e lá se teem batido heroica e denodadamente. 
(Apoiados ; muito bem da bancada bahiana). 

Estou admirado, Sr. Presidente, da inj us
tiça feita pelo nobre Deputado ao heroico 
Estado da Bahia ! 

Que S . Ex. , dominado por paixão par
tir1aria e politica, viesse accusar simples
mente o governador da Bahia, aliás illustre 
cidadão e bahiano dos mais patriotas e con
spícuos, comprehende-se; p0rque sei que a 
paixão é má ·conselheira e cega e ensombra 
os espíritos os mais esclarecidos ; mas en
xovalhar e macular os brios e as tradições 
heroicas de sua terra natal, afflrmando 
ser ella. indifferente áquelle movimento per
turbador da ordem e da paz da Republica, 
movimento sem bandeira nem ideaes, é a 
maior das inju8tiças e das ingratidões que 
já mais poderia commetter o nobre Deputado! 

(Muito bem,muito bem e bra1!os da bancada 
bahiana.) 

Si a Bahia. está derramando patriotica
mente seu generoso sangue .. . • 

O Srt. TrMOTHEo DA CosTA - Está o Brazil 
inteiro. 

O SR. SEABRA - Não contesto ; mas neste 
momento estou defendendo a Bahia contra a 
ingraticlão e injustiça de um de seus filhos. 
(Muito bem, muito bem da bancada bahiana). 

O SR. TIMO'l'HEO DA CosrA - Ninguem a 
accusou. 

O SR.. SEABRA - Accusou sim, afflrman· 
<lo-se, já que o illustre governador da Bahia 
que é a personificação de seus brios e de sua~ 
tradições, ,ar ter sido eleito pela vontad 0 
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soberana da grande maioria do Estado, era 
indifferente, sinão connivente com os fana
ticos de Canudos, já attribuindo-se a todo o 
Estado sentimentos restauradores.(Ha muitos 
apartes.) 

Peço _a V. E~c., Sr. Presidente, o obsequio 
de enviar-me o requerimento do nobre De
putado pela Bahia, ( Pausa. E' satisfeito.) 

Senhores, o digno governador da Bahia, 
representante das aspirações daquella terra 
e de seu futuro, defensor de suas liJ)erdades 
e de suas gloriosas tradições, tem sabido 
corresponder à confiança de seus concid&dãos 
no momento affiictivo por que atravessa a 
Republica, organizando batalhões patriotices 
e concitando à todos a defenderem intrepida
mente a paz do Estado. (Apoiados e não apoia-
dos.) · 

Sr. Presidente, S. Ex. o Sr; Filgueiras 
pediu o estado de sitio para a Bahia ! Quem 
diria 1 ! (Pausa.) 

No afan, no arrebatamento da pa.ixão polí
tica _e parti daria, S. Ex. não se limitou a 
accusar o governador da Bahia ; S. Ex. 
esqueceu-se de que era filho daquella altiva e 
generosa terra ! 

Ah ! senhores, quem fallou nesta nesma 
tribuna, ha pouco, não foi um bahiano, não ! 
foi um apaixonado, foi um desvairado e 
allucinado pelo odio e pelo rancor para 
com os seus adversarias políticos ! ( Apoiados 
e não apoiados.) 

o SR. TIMbTHEO DA COSTA - E o estado de 
sitio vem muito a proposito . 

O SR. SEABRA - Para aquelles que não 
são bahianos, é possível ; mas para os ba
hianos, nunca. (Muito bem.) 

Sr. Presidente, o Sr. Filgueiras fez o se
guinte dilemma: ou a Bahia está em estado 
de commoção intestina, ou não está. 

Si sim, é o caso do estado de sitio, si não 
o Presidente da Republica é criminoso, tendo 
intervindo no Estado sem requisição do 
governador. 

o SR. TIMOTHEO DA COSTA-E' logico. 
O SR. SEABRA-Semelhante dilemma me

receu os applausos da minoria, mas, como 
vou mostrar, é uma bolha de sabão que a 
mais branda brisa despedaça ! 

o SR. LAURO MULLER - Formulado 
assim . .• 

O SR. SEABRA-Pois o Sr. Timotheo, acom
panhado por outros Deputados da minoria, 
não acaba de affirmar que é isto mesmo 1 ! 

o SR. TIMOTHEO DA COSTA-Não sou, se
nhor ; tenho dito varias vezes. 

o SR. SEABRA-Perdão; o CIDADÃO Timo
theo acabou de applaudir o dilemma, no que 
foi contestado pelo CIDADÃO Lauro Müller, 

que affirma não ter sido o dilemma assim 
formulado. (Hilaridade.) 

Observo, porém, que pela opinião dos ci
dadaos Deputados não me enganei, quando 
affirmei ter sido aquelle o dilem ma formulado 
pelo cidadão Deputado pela Bahia, o cidadão 
Filgueiras. (Grande hilaridade.) 

Pois bem, Sr. Presidente, supponclo irre
spondível aquelle dilemma, foi que o nobre 
Deputado pela Bahia dirigiu e submetteu á 
apreciação da Camara este requerimento que 
estou combatendo : 

« Requeiro que o Poder Executivo informe 
d Camara dos Deputados si o que tem determi· 
nado operações militares no Estado da Bahia 
e alguma commoção intestina que esteja atfe
ctando a segurança da Republica, ou si apenas 
se trata de intervenção do Governo Federal, 
em algum negocio peculiar ao mesmo Estado, 
ex-vi cJ,e qualquer disposição do Mt. 6° da 
Constituiçãó de 24 de fevereiro de 1891. » 

Ü SR. XAVIER DA SILVEIRA-.\.hi é que está 
o dilemma. 

O SR. SEABRA-Pois foi exactamente daqui. 
que o nobre Deputado pela Bahia formulou 
o tal dilemma: ou ha commoção intestina, e 
neste caso, estado de si.tio ; ou não ha com
moção intestina, e neste caso, criminoso é o 
Presidente da Republica intervindo no Es
tado. 

Antes de mostrar a inanidade e improce
dencia de semelhante argumentação, permitta 
a Camara que eu lembre que a decretação do 
estado de sitio é attribuição privativa do Con
gresso Nacional_-art. 34 § 21 da Consti
tuição. 

o SR. TIMOTHEO DA COSTA- Por isso é que 
elle fallou em Congresso. 

O SR. SEABRA-Perdão; V. Ex. nem ao 
menos deixa-me dizer aquillo que ninguem 
contesta ! (Risos.) 

O estado de sitio é da competencia exclu
siva do Congresso, e sómente na ausencia 
deste, póde o Poder Executivo lançar mão 
desta medida extraordinaria, e, por isto 
mef"mo, só applicavel em casos extremos, 
graves, limitando-se, nas medidas, a tomar as 
que estão enumeradas no § 2° do art. 80 da 
Constituição, e dando immediata conta ao 
Congresso, logo que este se reuna. 

O Congresso está funccionando ; a decreta
ção do sitio é de sua competencia; desde en
tão não sei a que vem perguntar-se porque o 
Presidente da Republica não decreta o sitio 
para a Bahia . 

A commoção intestina não determina, 
ipso facto, necessariamente, a decretação do 
sitio; é possível que se possa abafar. a com
moção sem necessidade da suspensão das ga
rantias constitucionaes ; e por isto ·a Consti-
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tuição diz: o estado de sitio poderú •.. ser tle
cretado, etc. 

Si ha commoção int,estina no Estado da 
Bahia, o Congresso aberto, como está,é quem 
tem a competencia para decretar o ioitio ; a 
que vem, pois, a primeira parte do requeri
mento elo Sr. Filgueiras? E a que se reduz o 
primeiro dos pontos do seu applaudido cli
lemma? ! 

Mas, diz S. Ex., si não ha commoção in· 
testina, é criminoso o Presillente da Repu
blica intervindo no Estado, como está, pela 
remessa de forças militares. Vejamos a que 
se reduz o valor de semelhante asrnveração. 

O art. 6° da Conl!ltituição, senhores, no
menclatura os casos em que o Poder Ex
ecutivo póde intervir nos Esta.dos, e lá está 
o § 3° deste artigo, que permitte àinteevenção 
parà restabelecer a ordern e a tranqv.illidacle 
nos Estados, d requisiçc7o de seus respectivos 
governadores. 

O nobre Deputado, o Sr. Filgueiras, esque
ceu-se de que a intervenção do Sr. Presidente 
âa Republica é legitima, constitucional, e se 
justifica, desde que ha perturbação da ordem 
e da paz em um elos pontos do Estado da 
Bahia, e_ o illustre governador deste Estado 
requisitou a intervenção federal. 

O SR. LAURO MúLLER-V. Ex. esta contra 
a opinião do Presidente da Republica, ex
pressa em mensagem. 

O SR. SEABRA- Não me consta que o 
Sr. Presidente da Republica tenha, em men
sagem, a esta ou a outra Gamara, externado 
opinião contraria á que estou expendendo. 

O governador da Bahia requisitou a inter
venção federal. 

VARIOS SRS. DEPUTADOS-Pelo contrario. 
OUTROS Sas. DEPUTADOS-Requisitou. 
O SR. SEABRA-O governador da Bahia re

qüisitou força federal; achou que a força que 
seguiu era sufficiente para desbaratar os con
selheiristas. E tanto requisitou força federal, 
que VV. EEx. dizem que elle informou mal 
o Governo Federal. 

que elle não tenha pedido a intervenção fe
deral? (Trocam-se muitos apai tes,) 

Os dignos Deputados laboram em um falso 
supposto e estão-se exnltando sem razão. 

Quer saber a Gamara contra o que foi que 
o governador protestou? O Sr. Ministro da 
Guerra de então, entre as instrucções man
dadas ao comrnandante do districto, a respeito 
das operações a iniciar-se sobre Canudos, 
tendo tornado o alludido comrnandante re
sponsavel por todas as operações e seus resul
tados, julgando o general poder, a vista de 
taes instr·ucções agir independente do gover
nador, este protestou contra esta exclusiva 
compet':'ncia, affirmamlo, com razão, que 
com um tal procedimento, offendidas e ames
quinhadas ficariam a autoridade do govema
c1or e autonomia do Estado, de que elle é o 
mais directo representante. 

o SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-O gover
nador disse que não precisava das forças fe
deriws; que asestaduaes eram bastantes. (Ila 
outros apartes). 

O SR. SEABRA-O que o governador da Ba
hia oisse, neste telegramma a que se refere o 
nobre Deputado pelo Rio Grunde do Sul, foi 
que, si o Governo Federal não se quizesse 
conformar com a sua opinião, de modo a des
conhecer a sua autoridade, como primeiro 
magistrado do Estado, então retirasse as for
ças federaes, porque elle sentia-se forte para 
bater os conselheiristas. Isto é o que esta es
cripto e todos estes factos se passavam no 
governo do digno Sr. Vice-Presidente da Re
publica. 

Assim, pois, bem andou o Presidente da 
Republica e dentro dos precisos termos do 
§ 3° do art. 5° da Constituição, quàndo man
dou a primeira expedição. 

E, si criminoso é o Sr. Prudente de Moraes 
por ter mandado essa expefüção, Si é que foi 
quem a mandou, como affirmam os nobres 
Deputados criminoso tambem é o Sr. Manoel 
VictoI'ino, mamlando a segunda e a terceira; 
sendo para notar que foi exactamente du
rante o governo deste que o governador da 
B;\l1ia disse füspensar as forças federàes,facto 

O SR . CASSIANO DO NASCIMENTO-O gover- pelo qual estão os nobres Depntados,sem razão 
na~?r rebellou-se contra a intervenção da fazendo grande cabedal, não vendo que assim 
Umao. (Apartes.) incriminariam ao Sr. Vice-Presidente da Re-

0 SR. SEABRA-Não é exacto que o gover-1 public'!', a que'!l sust~?tam e pará q:iiem não 
nador se tenha rebellado contra a intervenção regateiam elog10s, allas b~m merec1do_s. 
da União. Si como affirmam o governador A 8egund:1, ponta do dilemma, pois, do 
da Bahia inf~rmou mal. . . ' 1 Sr. Filgueiras não resiste ao embate dos 

, . _ . . factos, e si pudesse ferir a alguern, feriria a 
o SR .. CASSIANO DO NASCIMENTO-Na.o fo1 quem s. Ex. e a opposição tanto defernlem e 

agora, foi da outra vez. npplaudem, o Sr. Vice-Presidente da Rcpu-
0 SR. SEABRA- ... ao Governo Federal, e blica .. (Ha muitos apartes, apoiados e nc7o 

por isto se pretencle responsabilizal-o pelos apoiaclos.) 
insuccessos das expedições, o que é a mais l'tl-. Sr. Presidente, conforme ja tive occasião 
quintada e perversa iujustir;a, corno negue-se l de mostrar, quando tratei dos negocios <le 
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Canudos, respondendo ao discurso do nobre ó requerimento do i.llustre Deputado 
Deputado por Pernambuco, o Sr. Barbo$a pela Bahia o Sr. Filgueiras é insidioso, 
Lima, a Bahia não está no caso em que a além de inconstitucional ; não é mais do 
Constituição faculta a decretação do estado que a reproducção do requerimento do digno 
de sitio. · Deputado por s. Paulo, o Sr. g~neral Gli-

0 movimento perturbador cfa paz no Es- cerio, pretendendo que a Camara se conver
tado está circumscripto a canudos,que é uma tesse em commi•são geral, afim de pedir con
fazenda, externa é certo, mas uma fazenda. tas ao Governo das operações militares em 
E contra quem se decretaria 0 estado de Canudos. (Apartes; apoindos e não apoiados.) 
sitio, si se o circumscrevesse ao Iogar ou zona E a demonstr11ção de semelhante asserto 
perturbada, si abi não h-a mais que_ conse- não é difficil fazei-a. 
lheiristas e soldados da Republica~ Devo antes, porém, resumir os factos para 

Contra os conselheiristas não e preciso es- não deixar nada fóra da rêde estendida pelo 
tado de sitio, porque E'stão snjeitos, de armas Sr. Filgueiras sobre Canudos, e tornar bem 
nas mãos, como se acham, ás leis da guerra; sal'ente a injustiça feita ao - patriotismo e 
contra as forças q11e lá estão se batendo, ab- sentimentos republicanos do illustre gover-
surrlo seria pedir semelhante medida. nador da Bfihia. 

Ora, naquellas paragens não ha mais nin- O que demonstrei foi que até 1894, não só 
guem, porque os moradores ·e até autorida- o Sr. Luiz Vianna não era governador do 
des retiraram-se, com receio .do assalto por Estado, como ainda, si tem elle alguma re
parte dos bandidos; contra quem, pois, 0 es- sponsabilidade, pela tolerancia para com An
tado de sitio e para que ~ tonio Conselheiro, semelhante responsabili-

Não, Sr. Presidente, emquanto a bancada d ade cabe tambem ao Sr. Filgueiras, membro 
bahiana aqui estiver, não consentirá, sem os até então, do mesmo partido que o Sr. 
mais vehementes protestos, que se decrete o Luiz Vianna. 
estado de sitio para a Ba.bia, que evidente- De i894 em deante, depois que foi eleito go
mente não se acha nas condições em que a vernador e entrou no exercício de tão ele
Constituição permitte esta medida excepcional vado cargo, o Sr. Luiz Vianna só tem traba
e de graves consequencia9 • lhado, e com o maior esforço, dedicação e 

A providencia ele estado de sitio, senhores, patriotismo, para desbaratar e aniquilar os 
é para os casos de invasão estrangeira, grave fanaticos de Antonio Conselheiro. · 
commoção intestina, de modo a fazer peri- O SR. TIMOTHEO DA CosTA dá um aparte. 
clitar as instituições. O SR. SEABRA- Já alludi ás informações 

Ora, na Bahia, nada disto se dá, o movi- prestadas pelo governador e mostrei o valor 
mento está, como todos sabem, limitado e rle taes informações .a respeito da boa fé do 
circumscripto a Canudos, e nem mesmo os sr. Luiz Vianna. 
fanaticos se atrevem a sahir do reducto onde E já que alguns illustres collegas insistem 
se entrincheiraram. Derrobdos ou victo- em trazer para 0 debate, como argumento 
riosos, elles la teem ficado e daquelle circulo ·decisivo contra 0 governador da Bahia, as 
não teem sabido; ninguem affi.rma ainda que informações por elle prestadas ao Governo da 
elles procurassem atacar as forças fóra da- União, permittirão SS. EEx. que me refira 
quel!e reducto. tambem a uma carta escripta á redacção. de 

Como pretender-se, portanto, considerar um dos jornaes desta Capital pelo chefe poli
todo o Estado conflagrado e assaltado por tico do Sr. Filgueiras, o Dr. José Gonçalves 
bandos armados, de moé!o a haver imminente. da· Silva, na qual s. Ex. accusa o Sr. Vianna 
perigo para a Republica, caso em que a ,de querer mandar exterminar os conselhei
Constituiçãoaconselha a medida vexatoria do ristas, e pergunta que crime ou crimes com
estado de sitio ~ metteram aquelles individuas para serem 

Si os illustres Depu.tados chefiados pelo perseguidos ! 
Sr. Filgueiras propuzerem o estado ele sitio 
para a Bahia, cumprir-lbesc]la provar, 0 que O SR. TIMOTHE'l DA CosTA - V. Ex. devia 
não poderão fazel-o, que os fanaticos e ban- lel-a. 
<lidos de Antonio Conselheiro estão espa- O SR. SEABRA-Respondendo de improviso, 
lhados por toda a parte daquelle Estado, e como estou, ao illustre Deputado pela Bahia, 
não concentrados em um ponto muito limi- não tenho commigo a dita carta, mas com
tado do mesmo Estado. prometto-me a transcrever os topicos a que 

Em nome de minha terra, protesto contra a a.Iludo em meu discurso. 
supposição de que ella esteja, a não ser em « Carta dirigida pelo Dr. José Gonçalves 
Canudos, as~altada por fücinoras e bandidos. da Silva a O Paiz, em -14 de fevereiro de 
(Ha apartes ; apoiados, muito bem da bancada 1897. «Expedição a Canudos». 
bahiana.) 
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«N,ro de,~'}o o ex1en11i>1io completo dos iuf~· 
Ti;es desvairados, daqv.eUes desgraçados · dos 
Ccu1t11los, P(lnQOE l'Vl'i'CA co:o;s~:CH1I SA.1JER QUP. 
1::s1•1m11:: l•E CIÜ~n: ou C!(I)!ES COM~tETTEltAM 
l·:!.t.t:s (! !), Nt:~1 E~I QUE l'ENAS 110 CODJl;o 
1;o.;co1mi::nA~r (! ! :) ; e iicTo reco11/1eço no !JO• 
i-cmo do ]J(ti= n d1reilo cfo c.:rterminar o mais 
.•1wlu1do c»imüw.<o.» 

«Ate o innm<?nto cm t)ue o go,·erno <lo Es· 
tn·'o mnndon trnpaanc.)$Canuclos.:-.::i.o oU\'1 AC· 
cu~.\1; A:-.ro:-:10 Ct•:"1:$•:1.11F.uto ~~ i,;i:.\ •••:.xn:(t!:!) 
,;.,.i() ele~ ~''JM:r$li;;,10 e at•l>a.Jtitoa~n,o •.. 

" 1·: pcr;m11to ;t11 t:xm, l'r. Dr. Arthur 
Rio.•: <J 111cio de CO:\llU.TY.ll A !'it:t'Y.1tm~·.i:o t: 
<l !'.:lt.\l"r&,\~li<.\IO l': o tTza.011.;,-.;TO? E .. t"rcio 
'/"C ,,,;.,, E11li''"""'º· 111tre('c IJH.tf l'Ol A 1;-.;ç1:~· 
11>!.'iCI.\ Ql;Y. '*:C: o li()\">;u~.\llOll . "º r:n.\Ii() À 
~1:,\ l'ltl)lf<lltA t:XM:t11-.~o, '1"~ tctd 1/4 'l'l!e11a1 
1/,• ""''· o,.c;.11r 1/0 ltt:r-o1',mo rfn J•HtUo<1•lo 1ic ·"''''"''°' 1/0 r;,ccrcllo •1•1.: a co1;1p11lll1a: J~t· 
•1 1t11>1t11111111 '"d rm11rt41'JllC11r11/,um co111111ic.-ario 

.111 >11~~1tm11'.rrM,.lo. de 1ioli<ia 011 ftl(l/iJ11er 
•111110 Of/Mtr iW 1r1dori•l11•lc cii:il acompa· 
11l1if1~C" 1Uli!1C>tCi11 nu t!rpetlir/!O.'/I> 
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fülo libornl d3. Bahia: sob n ba.ndeir3. ba.5· 
1rodn no frontc!>picio d:i.quelln..s otlicinas, ba
lnll1ou, cm prol da. liberrl.;1de, o incompa.ravel 
e inv~ncivcl Ruy Barbosa; debaixo della.. 
esteve scmp1·c eomb11.tcndo Augusto Guimo.· 
rà<'S ; :1br:içndos. a. clln., tcem esta.do muitos 
que ço1i>c;:uimm :.oubir â. :l.lturn. em que està 
u Sr. ~'ilgucir~: d(•roixo dell:i., e clefen
dcndo-11, corun a mn.is n.:1tigo. da. nD!lso. terra. e 
St•mprc itnm:iculnil:i., lâ esui. um punho.do de 
m~os intclligentcs e pntriot:ls ! 

Como, poí1, aJllrmii S. Ex. que nquello. é 
uin:a. lxia•1cirn cvmpru.da, e. portanto, d~
honl'l\1l&, m:1C11ln.d~ t1 l111Dmad11. 7 ? (Apo;(l•lo.•; 
11111i"1 /,·111 ; /,,.,. ro1 ® (11mca1[,1 baliia1•a . ) 

X4o 1erà dctlé modCI, eom 4llo;."l.CUcs ln!un· 
•llldll"· q11a o nobro Dt1pu~Jo pela. 8:1.blo. hA 
•lo ·l~prinalr " pt<1cur.i.rtl~bontor 11. l111pren'!ll 
t.1:1. UOML wrrn : 

Em 001110 ddl~ 1111 tudl\ ~1~ Diuio da 
llal-.t., r.on\lio de NOli~úu.Diarit> 44 .. VOfielu, 
Jur1111/ 1l11 ,\<11ii:in1, Ciddl/c do Saloador o at6 
m~o ô l:t!"""li<!ano, protc.iito desta. tribuna 
contm ~ Injuria :1c.lnt.da út suu . t.radlçUes á 
~ull lml~lX'n '~n<:i;r. ,. ~· ~'u })l'trlotldmo. 

• ( J/ ui:oa OJIOia•fo•. 1 

O n~bre Deputado, o Sr. Filgu<lil'3S, Sr. E. quanclo tO\lu clh1, a excepe;lo do orgiio 
l'Nl3idcnt"· irro;.>ou dosl:i. tribun& graves ln- do 11:1.rtido de S. Ex •• tero elo;r•or e procurn. 
juri:i."> â •li~u;~ e· altiva imprcns.i. dn nahio., f<>rt.,lccer a. auwridndo do íllastre governn
princip:ilmentu no Dit:rio ria Blcllia. Q.Ue dQrdQ &!t:vlo, c1uo ~presenta neste momento 
s. Ex. di~o ~or um jornal compra.do para os briot, !\ honra o a.s gloria~ daquella. terra, 
defender o govurnador: S. Ex .. i;ou, \'OZ unica, voz isolada., voz soli-

S. Ex. não se lembra mai,; quo osse I>ia,.io 
11<1 Bahia é o mesrno qae sempre a.colheu seus 
;;rtlgo~. quando S. E:.t. pretendeu de1n1m11trar 
que:\:> rloiçUe.s ele 30 ile dezembro. no E.;ta.r!o 
da llahia. neviam ter sido feitas de nccor1lo 
com o art. 2'' do decreto de ÜCilembro do 
Ine$mO anno. em virtude do qua.I as :i.ntiri-as 
intenclencias deviam servir para. o plt:1to 
cleitor:il. si bem que S. Ex. tenha. assento 
nes~ Casa. por um proc~so eleitoral difi'e· 
rente e que S. :Ex. l'eput.ua illt-gal ! 

O SR.. LAURO Mur.LER-Nii:o é e::omcto que 
esse ,ornai publica. o expediente· do go
;·erno 1 

o SR. SEA:B~A.-Não e exacto. 
0 SR. VERG~'E DE A.Ba.:u-0 Diario cliz 

llaltia já publicou. sem remunel·ação n.lgumo., 
por muito tempo, o expecliente do governo, 
Quando foi governa.dor o general Herme~ da 
Foosec:i.. 

i.i.rio. e o.gourcnta veio, quebrando a. ba.rmo
ni:i. dll. dcputn~i.o bahiona, não jê. ~nsUI'ar o 
t{o..-erno.dor do Esta.do. como pe<tir o estado de 
sitio. o portan~. a suspen.:ão das garantins 
constltucion:i.cs p:i.ra ~ua. patrla ! (.illuito f>em; 
11111ilCJ bem.) 

Ali: sr. Presidente, si en quizesse trazor 
pam esta. tribuna o que a. paixão politica 
pó1le <liclar; fi quizesse entrar no terreno 
d:is l·cuiliaçiics, diria o que li:1. muitos se 
a.fi;:u1'1l repl'esent.w S. Ex. ne>ta Casa. 

Km um dcs:;cs <lias, oo O Pai~, jornal que 
não póde ser :;uspeito a. s. Ex:., veiu publica.do 
um telegru.mmn do cor1·espondente desse 
mesmo jornal, em que affirma.v.s.-se que do 
Itapictirie tinham seguido para Canudos, afim, 
de alistarem-se nas fileiras de Antonio Conse· 
lheiro, mais de 5.000 (cinco mil) bomeos ! 

Pois .bem; ltt1.picurú é uma· comarca. que 
Jaz parte do 5" di~tricto eleitoral da. Bahia, 
p~lo qual foi S. Ex. eleito e o qual repre
seaia nesta. C.:i.mara.; e, nessa. coma1•ca. o a.d

o SR.· SEAlfüA-Ah ! Sr. Presidente; ~ ver3al'iO de s. E:x:. o Dl'. Austricliano de Car
muito . doloroso ter de lembrar, pa.racom~a- valho, nosso cor religionario, a. quem a. 03.· 
tor.·se, a graude injuria, 0 descommonal in· mara arra.ccou o diploma legitimo, não ob
~ulto atirado pelo nobre Deputa.do da Ba.ltia .. teve um. só 'IXJ&o e S. Ex. obteve a unanimi
á iwpreosa. daquella. terra ! . . Abrigada .. ás da(l<:, segundo julgou esta ·ca.ma.ra ! ! . . 
tendas do .Di«rio ela. Baliia. comb:i.tetL toda. a. Dã.qui poderi<imos depi~ehender qüe ó illüs-.. 
ill ustre cohorte de · grande5 . homens do :par- tre Deput."\do representa. nesta , casa. este~. 

e~ ... ~.-~ Y. r r 
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5.000 jagunços que foram ultimamente para 
as forças de Antonio Conselheiro ! 

o SR. LAURO MULLER-V. Ex. acredita 
nisso 1 
. O SR. SEABRA - Não estou dizendo que 
acredito, e até posso assegurar não ser ver
dadeira a noticia, vindo assim em defesa dos 
brios e do patriotismo daquellas populações 
da comarca do Itapicurú, já que o Sr. Fil· 
gueiras, a quem mais particula1•rnente está 
confiada a defesa dellas, não n'o faz. 

O que disse e affirmo é que, si quizesse 
fazer retaliações e lançar mão de represalias, 
eu daquelle telegramma chegaria áquella con
clusão. (Apoiados; ha muitos apartes.) 

UM SR. DEPUTADO-À conclusão seria lo
gica. 

O SR. SEABRA-Ainda bem, Sr. Presidente, 
que o nobre Deputado pela Bahia confessou 
que d seu partido não suffragou os nomes 
dos Srs. Prudente de Moraes e Manoel Victo
rl.no, para Presidente e Vice-Presidente da 
Republica. 

o SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- Guer
reou-os. 

O SR. SEABRA-Bem; guerreou estas duas 
candidaturas, alias, naquella época recom
mendarlas pelo partido republicano federal, 
que apoiou a politica do Marechal Floriano 
Peixoto. E o Sr. Filgueiras disse, ha pouco, 
que sempre sustentou a politica do Ma
rechal. 

o SR. XAVIER DA SILVEIRA- V. Ex. 11essa 
occasião já fazia parte do partido republicano 
federal da Bahia, 11ãd é verdade 1 

O SR. SEABRA-O partido republicano fe
deral da Bahia tem a sua historia, e nunca 
deixei de fazer parte do partido republicano 
federal da Bahia. (Apoiados da deputação 
bahiana.) 

o SR. XAVIER DA SILVEIRA-Ora, o par
tido republicano federal da Bahia apoiava o 
Marechal Floriano Peixoto, logo V. Ex. 
tambem o apoiava. 

O SR. SEABRA-Divergi do partido repu
blicano federal da Bahia nesse ponto. Sus
tentei a politica estadual e abri lucfai, franca 
contr.a a politica federal do Marechal, sendo 
um dos motivos desta lucta a tentativa de 
deposição do Dr. José Gonçalves, então go
vernador da Bahia, e hoje chefe do Sr. Fil
gueiras! 

UM SR. DEPUTADO dá um aparte. 
O SR. SEABRA-O nobre Deputado pela 

Bahia declar~u estar arrependido de ter guer
reado a candidatura do Sr. Dr. Manoel Victo
rino para Vice-Presidente da Republica ; fe-

lícito a S. Ex. por esta declaração tão prema
tura, e a Bahia,de onde é filbo,e illustre e dos 
mais distinctos, este digno cidadão,deve ngra
decer tambem ao Sr. Filgueiras o ter feito 
justiça ao seu eleito . 

Mas confesso que não comprehendo de que 
natureza é,que alcance tenha esse arrependi
mento, quando S. Ex . quer a responsabili
dade do Dr. Manoel Victorino por ter, 
quando no exercício do cargo de Presidente, 
intervindo no Estado da Bahia, sem requi
sição do respectivo governador. 

o SR. LAURO MULLER-V. Ex. está enga
nado nas datas. Antes ele tudo, devo lem
brar-lhe que não foi o Sr. Manoel Victorino 
qu01µ primeiro mandou a força intervir. 
Houve a expedição do Sr. Pires Ferreira. 

o SR. CA~SIANO DO NASCIMENTO - Quem 
mandou a primeira expedição ? 

o SR. SEABRA-Si foi o Sr. Prudente de 
Moraes, já expliquei em que condições fel·o; 
o que é certo, porém, é que a segunda e a 
terceira foram ordenadas pelo Vice-Presi
denta da Republica, e foi a proposito da se
gunda, que foi a do major Febronio, que o 
Sr. Luiz Vianna telegraphou,dizendo que dis
pensava a força federal, desde que o Governo 
não quizesse respeitar a autonomia do Es
tado. (Apoiados.) 

Tenho, Sr. Presidente, procurado tanto 
quanto possivel responder ao illustre Depu
tado pela Bahia em todos os pontos da ac
cusação que levantou contra o governador 
e o Presidente da Republica. 

S. Ex. aventurou a proposição e o asserto 
de que ambos estavam conchavados, de mãos 
dadas, para fins inconfessa veis, e com intui
tos políticos. 

Mas, qual foi a prova dada, quaes os 
factos apontados , os documentos offerecidos 
em demonstração desta tenebroza combina
ção, deste plano sinistro, deste ajuste inde
cente entre os dous illustres magistrados?! 

Qual o interesse que podem ter estes dous 
cidadãos, um governador· de um Estado, 
grande e prospero, e outro Presidente da Re
publica, em prolongar a luta em Canudos, 
e em não restabelecer a paz e a tranquili
dade em todo o territorio da Republica~! 

Si alguem póde ter interesse e tirar van
tagens da. luta, certamente só podem ser os 
opposicionistas a SS . EEx. ! 

Pois ha quem, de boa fé, possa suppor 
e sustentar que o Governo de uma nação 
queira e alimente a luta armada intestina 1 ! 

Isto seria um contrasenso, um disparate, 
uma verdadeira anomalia ! (Muitos apoiados.) 

Creio, senhores, que o Governo de um Es
tado é o mais interessado em que a paz reine 



SESSÃO EM 17 DE AGOSTO DE 1897 299 

no mesmo Estado, assim como o Presidente 
da Republica o mais interessado em que a 
tranquillidade não seja perturbada em qual· 
quer dos Estados da União. 

No emtanto, o nobre Deputado pela Bahia 
affirma que o governador do Estado eo 
Presidente da Republica estão combinados 
para manter, não a paz, mas a luta armada,! 

E' possível que estejam de mãos dadas, e é 
natural que o estejam, os dous illustres ma
gistrados, mas para manterem a Republica, 
e distribuírem justiça a todos, sem distin
cção de vencidos e vencedores. 

A connivencia a que se referiu o nobre 
Deputado pela Bahia, é fructo de sua imagi
nação doentia. 

O requerimento que ora combato, assim 
como muitos outros de informações · ao Go
vevno, e de que a opposição tem feito a sua 
principal e mais poderosa arma, não teem o 
menor fundamento na Constituição e consti
tuem manifesta invasão de attribuições do 
Poder Executivo pela legislatura. 

Pelo. mecanismo constitucional e regímen 
que adoptamos, todos os poderes publicos são 
de delegação limitada ; na orbita das attri
buições definidas na Constituição, todos olles 
são inteiramente independentes, não tendo 
que dar contas de seus actos, sinão nos ter
mos da mesma Constituição. 

Nós não nos podeµios considerar superiores 
á Constituição e muito menos soberanos con
tra a mesma Constituição, e esta é uma das 
vantagens do reigmen presidencial. 

Ao contrario se dá no regímen parlamentar, 
em que com os bills de indemnidade e as mo
ções de confiança, a legislatura dispensa na 
Constituição e colloca-se acima della. 

No nosso regímen, o Poder Executivo na 
esphera de suas attribuições é tão indepen
dente, absoluto e soberano quanto o Legisla
tivo e o Judiciario na esphera de suas facul· 
dades. 

Pois bem ; como é que a Camara jÚlga-se 
com direito de perguntar ao Presidente da 
Republica porque demittiu ou porque nomeou 
um funccionario ? ! 

Como pergunta, si tal ou tal cidadão está 
ou não apto para exercer tal ou qual funcção 
publica?! 

Seria licito ao Presidente da Republica en
viar uma mensagem, perguntando ao Presi
dente da Camara, porque não inclue na or
dem do dia dos trabalhos legislativos tal ou 
qual ma.teria ? ! 

Poderia perguntar ao Congresso porque 
não approva tal ou qual projecto de lei? 

O SR. XAVIEJR DA SILVEIRA - Neste regí
men não podemos pedir informações ? 

O SR. SEABRA:-Como não 1 Ha assumptos 
sobre os q"Ua'3ê lia urna especi!;) de autoridade 

cumulativa dos dous poderes - Legislativo e 
Executivo. 

A respeito delles, a Camara está em seu 
perfeito direito de pedir informações ; mas, 
sobre actos meramente administrativos, e 
sobre os que são da exclusiva competencia do 
Presidente da Republica, o pedido de infor
mação envolve uma invasão de attribui
ções. 

o SI?.. LAURO MULLER- Mas ninguem tem 
perguntado. 

O SR. SEABRA - Neste caso estava ore
querimento do Sr. general Glicerio, felizmente 
rejeitado, em que pedia que a Camara se 
convertesse em commissão geral para ouvir 
o Ministro d11 Guerra a respeito das opera
ções militares, materia que é da exclusiva 
competencia do Presidente da Republica. 
(Ha muitos apartes,) 

No mesmo caso, está o actual requerimento 
do nobre Deputado pela Bahia. (Apartes.) 

Permittam os illustres Deputados que me 
contradizem, que lhes faça uma pergunta in· 
nocente. 

o SR. TIMOTHEO DA COSTA - Estamos can
çado de vel-o innocente. 

O Su .. SEABRA - Sou tão peccador como 
V. Ex., cidadão. (Riso.) 

Mas parece-me que não ha mal oú offensa 
em fazer uma pergunta aos illustres Depu
tados: 

«O que é relativo a operações de guerra é 
da competencia do Congresso ou do Poder 
Executivo? · 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-E' de Uril 
e de outro. 

0 SR. BARBOSA LIMA - Por exemplo: lÍlO· 
bilizar a guarda nacional é da competencia 
privativa do Congresso. 

o SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-E a decla
ração de guerra. 

0 SR, EDUARDO RAMOS-Tambem póde ser 
declarada pelo Poder Executivo. 

O SR. SEABRA-Vejamos o que diz a Con-. 
stituição: 

«Art. 48. E' da competencia exclusiva do 
Poder Executivo: 

N. 3. Exercer ou designar quem deva 
exercer o commando supremo das forças de 
terra e mar, quando chamadas para a defesa 
interior ou exterior da União. 

N. 4. Administrar o exercito e a armada 
e clistribuir as forças respectivas, conforme 
as leis federaes e as necessidades da guarda 
nacional.» 

Ora, pelo que acabo de lêr, vê-se que a 
Constituição, relativamente ás operações mi· 
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litares, deu ao Poder Executivo a attribuição 
privativa pa.ra nomear o commandante em 
chefe das forças, distribuir as mesmas e 
determinar as operações a fazer-se. 

O requerimento rio nobre Deputado pela 
Bahia, não sendo mais do que uma variação, 
um arremedo da do nobre Deputado pol' 
S. Paulo, incide no mesmo defeito de in
constitucionalidado e inconveniencia. 

Ü SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-V. Ex. já 
fugiu da questão. 

O SR. SEABRA-Perdão; não fugi tal; o 
que é que o requerimento quer e pretende? 
Não prncura saber do Poder Executivo em 
que pé e como se fazem as operações de 
guerra em Canudos ? 

P01s não acabei de mostt·ar que ao Poder 
Executivo é que compe .e exclusivamente de
terminar, regularizar taes operações, e no
mear seu commandante em chefe'? 

Para que e com que fim se pretende per
guntar ao Governo si considera o caso de 
Canudos como uma commoção intestina ou 
como uma simples questão peculiar ao Es
tado~ 

Para a decretação do estado rle sitio 1 Mas 
nós é que Romos juizes da necessidade ou não 
de tal medida, desde que tal decretação é da 
nossa privativa competencia . 

O SR. XAVIER DA- SILVEIRA. - Si o Poder 
Executivo declarar qu"' o caso é de commo
ção intestina, podemos decretar o estado 
de sitio. 

O SR. SEABRA- Certamente, assim como 
poderíamos decretai-o independente da in
formação do Poder Executivo. 

o SR. FRANCISCO GLJCEHIO-Não rlepende 
de sollicitação do Poder Executi l'O a decre
tação do estado de sitio. 

o SR. SEABH.A-Não ha duvida, mas Vf',ja 
que deu-me V. Ex. uma arma t errível con
tra o requerimento que eu combato e V. Ex. 
sustenta. 

o SR. FRANCISCO GLICERIO - Pois então 
sirva-se della á vontade. 

O SR. SEABRA-Si não dependeu da soli
citação do Poder Executivo a decretação do 
sitio e nem de informação de sua parte, o 
que aliás é verdade, para que esse requeri
mento de informações~ 

o SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-Para me
lhor nos orientarmos. 

o SR. FRANCISCO GLICERIO-Ora, queremos 
a informação para que o Poder Legislativo 
fique ao corrente do facto de que precisamos 
saber. 

O SR. SEABRA-A informação importa, diz 
V. Ex., em fazer com que o Poder Legis-

lati vo fique ao corrente elo facto de que p1;e
cisa saber. (Trocam-se apartes entre os' Srs. Cas
siano do Nascimento, Eduardo Ramos .e Bar
bosa Lima.) 

Mas, para decretação do sitio o Poder Le
gislativo não precisa nem de solicitação e 
nem de informação, além de que o Poder 
Executivo n:lo é obrigado a prestar tal infor
mação. 

O Congresso póde decretar o sitio diga ou 
não o Podei' Executivo que ha cornmoção in
testina; a informação não infiue na delibe
ração da Camara e é facultativa. 

Supponha-se que o Poder Executivo nega-se 
a prestar a informação peclida, que meio tem 
o Congresso para obrigai-o a dai-a? 

o SP.. CASSIANO DO N ASCIJvIENTO-A tllese 
que V. Ex: . propõe-se demonstrar, não con
seguirá. 

O SR . SEABRA-Paciencia; o meu discurso 
será publicado e a nação o julgará. 

o SR. XAVIER DA SILVEIRA-O Governo 
e V. Ex. sabem si ha com moção intestina 
-na Bahia? 

o SR. SEABRA-EU não sei, ou antes, digo 
que

1
não ha, de modo a autorizar a decreta

ção da medida extraordinaria e excepcional 
do s,itio. 

o SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- Em certa 
zona1 da Bahia eu affi1'mo que ~a. 

O SR. SEABRA-Em limitada zona ha grave 
perturbação, que não é o mesmo que a c1Jm
moç~o intestina de que falta a Constituição. 

o SR. VERGNE aE ABREU- Ahi não ;irecisa 
estaílo de sitio, pois ha o estado de guerra. 

o SR. XAVIER DA SILVEIRA- Este estivlo é 
que a Constituição não conhece. ( Trocam-se 
apartes.) 

O SR. SEABRA-Sr. Presidente, voto contra 
o requerimento, porque o Poder Executivo 
nacliJi. póde adiantar aJém do que a Camara 
sab~, e, além disto, não está obrigado a re
spoqder a interpellaçffo da Camara, a respeito. 
(Apqiados.) 

Sqbre as oper.1ções de guerra em Canudos 
e do que por .lá vae, os horizontes , até aqui 
carr13gados, vão, felizmente se desanuviando ; 
a esFculação política que encontrou vasto 
êam o de exploração á proposito rle Canudos, 
e te feito della a sua arma de guerra con
tra c1 honrado e patríotico Sr. Presidente da 
Republica, vae sendo desmascarada e desacre~ 
dita!fa, porque como disse, os horizontes se 
vão acclarando e os factos encontrando sua 
explicação logica e natural. (Muito~ apartes.) 

Qr,tand? fallei em especulação politica não 
me referi aos membros do Congresso. 



Sl~SS10 EM 17 DE AGOSTO DE 1897 301 

Ouvimo.s todos, senhores, o nobre Depu· 
fado pela Bahia p0dir o estado de sitio para 
sua terra. 1mtal, mesmo para e contra ;,quel
les que o ekgera Deputado. 

S. Ex. f;;llou em monarchismo n'1 Bahia. 
O SR. LAURO Mur,LER-Nilo apoiado. 

o SR. SEABRA-Ouvi s. Ex. dizer que a 
Bahia era rnonar"11ista, tal vez parn produzir 
eifoi to. 

Mas, a respeito na<ia nos competa fazer a 
nós representantes da Bahia, sinão appella.r
mos para a mesma Bahia, plLra o proprio elei
torado que elegPU a riós, como á S. Ex. old
toraclo que.se manifesta hostil á atliturle as
sumida por S. Ex. 110sta Camara, por meio 
de quasi toda a imprensa. 

UM SR. D1wuTADO- Que elle tanto acabou 
de atacar. 

de Moema e de Paraguassú, em nome da 
patrin do poeta dos escravos, em nome da 
Bahia, de ~ua dignidade, de sua honra, de 
seus brios, de sou patriotismo e de suas glo
riosíssimas tradições, protesto com to<las as 
energias de min!Ja alina contra o discurso 
anti-patl'iotico e injustoproferido pelo nobre 
Deputa1o pelo 5° districto da Bahia. · 

Tenho concluído. (Muito bem; muito bem; 
ª1 plaiisos. O orador é muito felicitado.) 

Ninguem mais pedindo a palavra é encer
r:tcla a discussão e adiada a votação. 

Passa-se á, hora destinada ao expediente. 

O §r. 4° §ec:retario (servindo 
de 1°) procede á, leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Otficios: o SR. VERGNE DE ABREU-~ Chamou-a até 
de veno.l. 

Por telegramma, do Sr. Deputado Felippe 
O SR. NEIVA-Citou até o Diario da Bahia. Cardoso, de hoje, cornmunicando que deixa 
O SR. SEABRA-Sr. Presidente, é tempo de de comparecer ils sessões por ter tallecido a 

concluir ; nós do, Bahia ternos a sn.tisfação de senhora sua mãe. - Inteirada. Mandou-se 
ver, como já, alfJrmei, que a exploração a desanojar. 
respeito de Canudos tende a c~ssar, porque a Do Ministerio da Fazenda, de hoje, satis
luz se vae fazend~ ª. respeito desta _des-

1 

fazendo a requisição desta Camara no officio 
graçada luta, ~err_i ideia! e sem bandeira:; n. 69, de 9 de julho ultimo. -A quem fez 
della ha do sah1r immaculada a honra do il- a requisição (o Sr. Deputado Barbosa Lima.) 
lustro governador da Bahia, assan como a do . . . . . 
vulto venerando e respeitavel do Sr. Presi· _Do Mn11ster:o da Marrnha, de hoJe, en· 
dente da Republica-; della ha de sahir victo- viando a segmnte mensagem 
riosa e triumphante a Republica, represen
tada p8lo nnmaculado cidadão que preside os 
grandes destinos de nos:m patria. 

O honmdo Deputado pela Bahia esque
ceu-sP, em suu. obj urgatoria contra o gover
nador, o Presidente da Republica e a Bahia, 
de reforir·se e alludir ás informações insus-
11eitas e que hoje são do clominio publico 
presfaJlas pelo honrado e bravo Sr. coroDel 
C;1rlos Telle:'·. 

Si S. Ex. qui.zessc ser intparcial e c1es;1pai
xonado, si não se cleix~sse arrastar pelo odio 
e pela paixão pal'ticlaria, veria quanta luz 
sobee os lactos lançam a3 informações presta· 
das e os esclarecimentos chdos por aquelle 
benemerito militar sobre «Canudos». 

«Canudos», elle o disse, é um camido; é um 
fócocle fanatismo e um pretexto para odien
tas e malvadas explorações, mas tenhamos 
confiança que a Bahia e a Ropublica sahirão 
glorificadas pela vicLoria. 

Que a nação confie no patriotismo, na pro
bidade, na abnegação e de 1.icação do inclyto 
cidadão a quem, em tão boa hora, ella con
fiou os seus destinoJ ! (,-1poiado;, nn!ito bem). 

Sr. Presidente, em nome do torrã.o que eu 
e meus amigos da'.1uelln bancaria (apontando), 
representamos nesta C!lsa, em nome da terra 

MRNSAGEi\I 

Srs. Membros do Congresrn Nacional -
Tenho a honra de vos apresentar as inclusas 
demonstrações organizadas pelo Ministerio 
da Marinha, da insufflciencia das quantias 
votadas pela lei n. 429, de 10 de dezembro 
de 189(), para fazerem face a todas as dcs
pezas daquelle ministerio no corrente exer
cício e pelas quaes se verifica a necessidade 
do credito supplerneniar, que vos solicito na 
importancia de 1.447:715$168. 

Capito.l Federal, 16 de agosto de 1897-
Prudente J. ele J;1oraes Barros, Presidente da 
Republica.-A' Commissão de Orçamento. 

Do mesmo Ministerio, de 16 do corrente, 
satisfazendo a requisição desta Gamara, no 
officio n. 344 de 6 de novembro do anno 
findo -A quem .fez a requisição (a Com
missão de Orçamento.) 

Requerimento de Arminda Leite Ribeiro, 
pedindo relevação da divida contrahida por 
seu finado marido, capitão do 1° batalhão 
de infanteria, Antonio Leite Ribeiro Ju
nior, para com a Fazenda Nacional - A' 
Commissão de Fazenda. 
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Vae a imprimir a seguinte 

REDACÇÃO 

N. 12 B-1897 

Redacção final do projecto n. 12, do corrente 
anno (projecto n. 184 A, de 1896, substi
tutivo ao projecto n. 184, de 1896), reor
ganizando os corpos de engenheiros e do 
estado-maior do exercito 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. 0 O quadro de cada um dos corpos 

de engenheiros e do estado-maior do exercito 
ficará assim constituido: 

8 coroneis; 
10 tenentes-coroneis; 
14 majores; 
40 capitães. 

Paragrapho unico. Fica extincto o posto 
de tenente do estado-maior do exercito, ces
sando desde já as transferencias para o r1re-
enchimento das vagas que se derem. ' 

Art. 2. 0 As vagas de capitães dos dous re
feridos corpos serão preenchidas por trans
ferencias dos capitães das armas de artilha· 
ria, cavallaria e irifantaria, com os requi· 
sitos actualmente exigidos, segundo a ordem 
em que tiverem adquirido taes requisitos e 
em caJa turma annual, segundo a antigui
dade do seu posto, devendo sempre reunir o 
serviço effectivo em corpo arregimentado, 
durante um anno, pelo menos, no po~to de 
capitão. 

Paragrapho unico. Na reorganização dos 
corpos de engenheiros e do estado-maior do 
exercito, de accordo com a presente lei, 
observar-se-ha o seguinte: 

a) as vagas de capitão, resultantes de au
gmento do numero actual, serão preenchidas 
por tenente do estado-maior do exercito; 

b) as demais vagas serão preenchidas, dous 
terços por promoção de tenentes do estado
maio~' e um terço por transferencia de ca' 
pitães das tres armas com os requisitos exigi· 
dos actualmente. 

Art. 3. ° Ficam considerados extranume
rarios nos quadros dos respectivos corpos ou 
armas: 

1°, os officiaes que exercerem cargos vita
licios no magisterio; 

2°, os officiaes superiores e capitães arre
gimentados das tres armas, durante o tempo 
em que exercerem commissão extranha ao 
Minísterio da Guerra e com a. necessa1'ia per
missão, não se comprehendeudo nesta, dispo-
sição o exercício de mandato popula.r; · 

3°, os officiaes superiores e capitães das 
armas de cavallaria e infantaria que exer-

cerem os cargos de instructores nos estabe
lecimentos militares de instrucção. 

§ l. '' Serão desde já considerados no quad1'0 
orc1inario os officiaes que, sendo extranume
rarios, não estiverem comprehendidos nas 
disposições do presente artigo. 

§ 2.0 Os capitães e officiaes supeI'iores de 
artilharia, que exercerem funcções que não 
SQiarn proprías de arregimentados, serão 
transferidos desde j á. para o estado-maior da 
arma. 

Art . 4. 0 Os capitães e officiaes superiores 
dos batalhões de engenharia serão do corpo 
do engenheiros. 

Art. 5. 0 Revogam ·Se as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões, 17 de agosto de 1897. 
-Guedelha Mourão.-Juvencio de Aguiar.
Ildefonso A.lvim. 

O Sr. Pa'e§i!dente-Estando adean
fada a hora, designo para amanhã a se· 
guinte 01'dem do dia: 

Votação do requerimento do Sr. Leovigíldo 
Filgueiras ; 

c0ntinuação da 2• discussão do projecto 
n. 54, de 1897, orçando as despezas do Minis
teri(J da Fazenda para o exercício de 1898 ; 

3" discussão do projecto n. 22 B, de 1897' 
redl}cção para 3" discussão do projecto n. 32, 
do corrente anno, que fixa as forças de terr!l 
pal'i~ o exercício de 1898; 

2" discussão do projecto n. 49, de 1897, au
torizando o Governo a abrir ao Ministerio da 
Justiça e Negocios Interiores o credito de 
202:.882$119, sapplementar a varias verbas do 
art. 2° da lei n. 429, de 10 de dezembro 
de 1896; 

2° discussão do projecto n. 50, de 1S97, au
tori:zando o Governo a abrir ao Ministerio da 
Justiça e Negocios Interiores o credito de 
90:000$, supplementar á verba-Diligencias 
polii~iaes-n. 14 do art. 2° da lei n. 429, de 
10 4e dezemb1'0 de 1896; 

2° discussão do p1'ojecto n. 56, de 1897, au
tori:zando o Governo a abrir ao Ministerio da 
Justiça e Neg·ocios Interiores o credito espe
cial de 105:600$, para pagamento dos orde~ 
nadps, no exercício corrente, aos magistra
dos ,que, havendo sido aposentados por de
creto n. 2.056, de 25 de julho de 1895, obti· 
veram sentença mandando annullar o mesmo 
decreto; 

2"· discussão do projecto n. 47, de 1897, 
proviüenciando sobre o preenchimento dos 
claros existentes na força naval ; 

Continuaçã.o da 3• discussão do projecto 
n. p6, ele 1896, reformando o Codigo Penal; 
2~ discussão do projecto n. 142, de 1896, 

autorizando o Governo a reorganizar diversos 
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estabelecimentos militares de ensino, com 
voto em separado do Sr. Thomaz Cavalcanti; 

2° discussão do projecto n. 75, de 1893, dis
pondo sobre conscripção rnilito,r; 

l• discussão do projecto n. 63, de 181J7, per
mittindo que os alumnos da Escola Poly
t eclrnica, que se matricularam de accordo 
com as exigenCias preparatorias do regllla
mento de 1874, concluam os. respectivos 
cursos pelo dito regulamento; 

l" discussão do projecto n . 27 A, de 1897, 
declarando isentas de contribuir com um dia 
de soldo, mensalmente, para o Asylo de Inva
lidos, as praças do batalhão de infantaria de 
marinha, do corpo de officiaes marinheiros e 
do de marinheiros nacionaes ; 

1" discussão do projecto n. 19 A, de 1897, 
dispondo sobre a contagem da prisão prev()n
tiva que o official ou praça de pret do exer
cito tiver soffrido antes de ser ·condemnado, 
no cumprimento da pen:i,: 

l3 discussão do projecto n. 174, ele 1896, 
autorizando o Poder Executivo a abrir um 
credito especial de 583:512$396, para pa~a

. mento do que, por sentença do Poder Judi
ciario, é a Fazenda Nacional devedora á Com
panhia arazileira do Phosphato de Cal; 

Discussão unica do projecto n. 167, de 1896, 
autorizando o Poder Executivo' a conceder 
um anno de licença, com ordenado, a José 
Joaquim de Negreiros Sayão Lobato, chefe de 
secção da Secretaria da lnrlustria, Viação 
e Obras Publicas, para, tratar de sua 1iaq.de 
onde lhe convier ; 

Discussão unica do projecto n-. 55, de 1897, 
autorizando o Governo a conceder um anno 
de licença, sem vencimentos, ao telegraphista 
de 2ª classe da Repartição Geral elos Tele· 
gra phos Sy lesio de Oli ve.ira. 

Levanta-se a sessão ás 5 hora& e 20 mi· 
nutos da tarde. 

74" SESSÃO ~M 18 DE AGOSTO DE 1897 

Presidencia dos S'rs. Arthur Rios (presidente) 
e JuUo de Mello ( [0 secretario) -

Aq meio-dia procede-se á chamada, á qual 
i•espondem os Srs. Arthur Rios, Julio de 
Mello, Carlos de Novaes, Alvares Rubião, 
Silva Mariz, Carlos Marcellino, Albuquerque 
Serejo, Amorim Figueira, Augusto Montene· 
gro, Theotonio de Britto, Serzedello Corrêa, 
Lu1z Domingues, Rodrigues Fernandes, Gue
delha Mourão, Henrique Valladares, Pedro 
Borges, Bezerril Fontenelle, João Lopes, Ma
rinho de Andrade, Frederico Borges, Augusto 

Severo, Tavares de Lyra, Francisco Gurgel, 
José Peregrino, Trindade, Coelho Lisboa, 
Ermirio Coutinho, Aífonso Costa, Hercu
lano Bandeil'a, Coelho Cintra, Angelo Neto, 
Rocha Cavalcanti, Olympio de Campos, 
Felisbello Freire, Rodrigues Doria, Jayme 
Villas Boas, Seabra, Milton, Tosta, Fran
cisco Sodré, Manoel Caetano, Eugenio 
Tourinho, Paula Guimarães, Vergne de 
Abreu, Adalberto Guimarães, Tolentino dos 
Santos, Eduardo Ramos, Paranhos Montene
gro, Torquato Mort')ira, José Murtinho, Xavier 
da Silveira, Oscar Godoy, Timotneo da Costa, 
Raul Barroso, Belisario de Sousa, Pereir!!- dos 
Santos, Fonseca Portella, Nilo Peçanha, Leo
nel Loreti, Agostinho Vida!, Ernesto flrasilio, 
Julio Santos, Deocleciano de Soq.sa, Pa:q.lino 
de Sousa Junior, Campolina, Calogeras, Al
meida Gomes, Mendes Pimentel, João Luiz, 
Jacob da Paixão, Francisco Veiga, Alfredo 
Pinto, Antonio Zaearias, Rodolpho Abreu, 
Cupertino de Siqq.eira, A µgµsto Clem~p.tino, 
Telles de Menaze~, Theotonio de MMalhães, 
Nogueira Junior, Manoel Fulgencio, Lindol
pho Caetano, Eduardo PimenteJ, Olegario Ma
ciel, Padua Rezende, Galeão Carvalhal, Luiz 
Flaquer, Granadeiro Guimarães, · Moreira 
da Silva, Casem iro da Rocqa, pomingues de 
Castro, Adolpho · Gordo, Fernando P1•estes, 
Cesario de Freitas, Edmu11-do da Fonseca, 
Alfredo Ellis, Paulino Carlos, Francisco Gli
cerio, Arthur Diederichsen, Ov:idio Abrantes, 
Urbano de Gouvêa, Lµiz Adolpho, Alencar 
Guimarães, Brazilio da Luz, Lamenha Lins, 
Leoncio Corrêa, Paula Rarp.os; Francisco 
Tolentino, Pedro Ferreira, M!).rtins Costa, 
Guillon, Marçal Escobar, Possidonio da 
Cl:lnha, Apparicio Mariense, Francisco Alen
castro, Rivadavia Corrêa, Aureliano Barbosa,, 
Vespasiano de Albuquerque, Py Crespo, Cam
pos Cartier e C;tssiap.q do ~~!l<:limen,to, 

Abre-se a sessão. 
E' lida e posta em discussão a actiJ.., 

O Sr. Ad~U:>~rt,() ~uim.a:r~es 
-Sr. Presidente, n~o é propriamentfl ~pbre 
o modo por que está confeccionadii. ·a l:l,Cta 
que acaba de ser lida, que peço a palavra. 
Mas, prevalecendo-me dos precedentes esta
belecidos na Camara; queroreferir-me á pu
blicação feita no Diario d9 Congresso dos 
trabalhos da sessão r..e hontem. 

V. Ex. e todos os meus collegas sabem 
aue hontem estive presente e ouvi com a 
maior attenção o discursa proferido pelo no
bre Deputado o Sr. Leovigildo Fijgueir;i,s, 
sobre o requerimento que S. Ex. justificou, 
pedindo informações ao governo com relação 
aos negocios de Canudos. 

Ii:p.agine, portanto, V. Ex. qµal foi a pi.iµ}la 
surpreza, quando, ao lei• o resumo do discurso 
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prof.,rido por S. Ex., se me deparou o topico. · ma.liu:i: lcs lcgacs. (Apartes, 11r o1cs1os. O Sr. 
a cujo. leitura vou proceder: ~os amigos elo Presi·le;11e 1·c.itama a1t.!11ç.io.) 
Governador e correligiono.rio<1 dlL nc~unl b.in- Mns, 81•. Prc:<i•.Ic11tc. n que c·mccrgo nn 
cada. liahia.na. os srs. Adall1cl'to Guimnl'ii.·~~ . i nsidin com que füi cn n1\\·1'1.,1 o meu nom<.' n:\ 
José JU$tinti. Hcrmolino Leiio e Lrun·incl1~ Ro· pulilicn.;fio cl·:• rli~Cll1'$0 t!e S. Ex .• quando,, 
i;:is, cõmbater:\ln d:i. tl'il.mna olnqudl:.1. C:i.mn":•11. mN1 n1.>rne n:fo b:n·i.1 ,: ido pro!Ci·ido t!:i. tri· 
11. pro~to. :1prescntntl:i., füz1:nrloaté o <'lo;.:io buna, ê a :<t·~un,h c1lic;;io da suspc:ta q11c 
de Antonio C.msl'.'llu~il'o e •.los ~l'.'r\'i1;t1s que •1uiz l arH:a:- sohro t1 n:1!u •HplOm:\ o Sr. ~pu· 
cllé c·IAva pmt11nJo. m:iis u :ei!; 111csmo e t.~o por P11rnam!>uco. l't!lato1• 110 p:irccc1• 
mu.i:o cfllcu:.:i; 1lo que os •111c prc~t11. •ia o clero r1:l:i.ti,·.;1 :i cllliç:'to <lo;; .. 11istrict•1 d:L Hahi:l. 
ca.tholico.:.o s. Ex. pt!rl ia nc.<~c p:ircc<'I' :\ nullid:'d~ 11:L~ 

Orn. Sr. Pl'l"si1lontc, ido é pC!iitiw1m~uto 
um:i in\'cl'du·lc. 

O Stt. LF..o,·101u10 1-'llllL~tc.\~ - 1~· inn•r
dade quo V. ~:x. eo1nLILtúu 1\ Jlrop.~t:L 1lo 
Sr. AD\<)1110 13:\hia? Ei!tâ 110~ ,\nntt.-.r 1h Cn.
m11.rn da ílabl11.. 

O Sit. A11,\tJlltliN G1m1i\1-.\~:~ - F.·n pt·i
mt:!iro loimr. s. Ex. bonto1n n,io di:llle i~tu 
:uiui. n11. C3.111al'l1. porque si o •litl!eiiM .•• 

o Sll. l.&-J\"lGll.00 Flllll' t;lll ,\1' - Di~M'. 
VV. 1-:1-:x. •) 'lUô 1nc i11tcrrompi~111 quu1do 
r...llnvn. 

o SR. AD.'\LDlfüTO <tt:ut.UÜES - • •• teria 
tido a. rc~ul~:l, .:otn que ccstum\l rcspo11der. 
quando e a.ttacatla a minha <lign:<l:ide. Ma$. 
quandú ti\•essn prorerMo o meu nom<.! entre 
os dos honrados Dcput.•dos d:~ Bahi:l, vs Srs. 
Josê Justino. Em1dino Leão e Ul.urindv 
Rcgis. teria. commcttido uma in,·erdndo. 
1io:·que e incapaz •lo ler ;i. Camara dos Sr~. 
Deputados um 1liscur,;o que cu tivesse prole· 
riflo nn Assemblfa da Bahín, em fi.wor1lc 
Antonio Conselheiro e dos Lancliclos, ~eus aiiu
nigu:i.dos. Nrio ó cnp:i.z. 

O Sit. LE0V1G1Loo F1u:u : i;;mAs - Que1· que 
lhe mostre os .-tm111c.• da C:itnar3. d:i Bahia 1 
Peço a pal;i.vra.. 

O Srt. ADM.BERTO Gt:lll.\ n:i. ~::>- A S. Ex .• 
oue aca.ba de confirmar o que vern pulilic;1rltJ 
iio resumo úo seu discurso, repto pum 
que faça e;;sa lc:.itura ~oleinnernente per:inte 
a. Camara.. 

O SR. L 'P.OVIGlLJJú F1LGu1mu.s - Y. Ex. 
votou ou não votou o>ntra a proposto. do 
Sr. Bahia 1 

O SR. ADALBERTO Gt1I11!ARÃES - Nfio com
bati a proposta do S!' . Bahia e si a tive~se 
discutido seria por outra face. o que não 
:fiz, roas nunca para elogiar Antonío Co11se· 
lheiro e aos bandidos, seus adevtos, cujo ad
vogado ê o Sr. 1•ilgueiras, que a.inda hontcm 
protesta. v:i. contra a. falta. .. . 

O S1:. P.REs1DENn; - O que l.'stá em dis
cmsiio é a acta. 

O Sr~. ADALl1E1i1·0 GUIMARÃES-••. desa 
mandar dissolver o a.juotu.mento de Antonio 
conselbeil'o, sem ma.ridado revestido clti.s for-

c!ek•"'I'>! prc.•~r!i1lnfl l'!U (~U\Uolrt~: lll:lS n. C:•
llllLrtL ha cio t•~t:o r ll"m hr:L li\ 1lo •l "" nc:;;:ii. 
occ:L~ii10 dccl:l.rei flUO r1·t1i;,m:\i;I\ o 11:11u nmn
,faw. rompi• L~!t~ diplcílll''· i,i ~. Ex. foiMI 
~\fl:tl'! ole 1\pl'('~•·urar à l':llll\1'1\ n 11.CÚI. cfa 
1'11'.'iç.io, que 1•110 dlzl:1. 11ruc1,...JiJa cni 1.:4· 
nu•l•>it. 

!'ois bo·n, S. ~:x. n~o nprc-scntou o como, 
:O:r. l're;i·h~ntc... (.lf11i1M "l"'rtc~ i»tcri-ow· 
JIC:•tl o r rttt/111'. 0 St. J '.···~ir/~111•\ (u :~111/.i 
~- ·OI' o.e tvn'l~"''''• 1'.!.·l·w1tt 11t:t .. r•1<>.) 

O S1:. \'~:1tc1~e lt'E Anr:~:u - !'I ha nlgurn 
Ocputndo cio C:111u.J,,,:, ô o Sr. (.c()'"i;:il<lo Fil· 
;;ucfrn.~. ( Ap1r:e1; a11oit•tloJ e 11•To npoindot, 
/ll'OUSIOt 'llt!l1cm.:11U.;.) 

\" oi:•;;r-S! o t'Cl}uerimcn to cstõ. em d i >cU$~ãv, 
p<•ç0 :i. p3lann. 

O Srt. P1:t:sm1·:~n~:-o nobru [){lputado cst:i. 
discutin•lo a :~t.'\ ; está r:1.zc111lo r<.>etiti· 
C3.ÇÜ<'S ••• 

O S1LFHA:>ic1sco r.r.rc~:1: 10-l•:st;\ 11iscutin1lo 
o requerimentll do Sr. Lfo\·igihln Fil;;ucir;is. 
(..IJ"oiatlo.< e niio apo;!ldo.<.) 

O Sr~. P1u::s1D1,:>iTc:-Pct;"o aos nnlll'CS Dcpu· 
tado:; que não Interrompam o 01·aút11'. 

O Sn. A1>A1.m:1no Gn~l.\l~.h:s-Sr. Prc.~i · 
dente. e,;tvu fü:•n !o apou;1s ele 11111 tlireito. 
Que! V. Ec tem g:1.1';1.11tido n todos os Depu· 
t11•lo~. ( Ap(Jio1fo~ . wio «J'uiado.• .) 

Vozi.:s-V. Ex. ~st;'1 discutindo o rcq.1c1·i· 
menLo. 

O Sn.. A D.\Llll.lnTo G1;m.\n,\1::.s-Sr. Presi
cleow, é a segun1h ed içiio tlest.."\ suspeita que 
se quiz lan<;u.1• cont.ra o meu cli111oma. t:1o 
puro quanto o de qualr:iucr dos mcmllros tlest:l. 
Gamara. 

o si~. FtUNCJSCO GLlCERIO-E' ou não dis· 
eussii.o do requerimento? ! (elpoiados .) 

O nobre Deputa.do estil. discut;ndo o reque
rimento, que foi hontem encerrado. (Apaiados 
e não apoiado; .) 

O Sn.. ADALmmro Guuun,\es - Pois hem, 
Sr. Prc~identc. pela. segunda. vez, protesto 
cont1·a. a insertilo elo meu nome no uisc•Jrso 
do Sr. Leovelfiltl.o Filgueims. uos termo~ em 
que ahi-"se a.cua; pela segund<1 vez, t<•.mbeui u 
solemnemente repto a. S • .Ex. , para que 
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leia, perante a Camara dos Deputados, o 
discurso proferido por mim, na Assembléa 
da Bahia. em favor de Antonio Conselheiro e 
da gente que o acompanhJ.. (Muito bem.) 

O Sr. President,e-Si não ha mais 
observações a fazer sobre a ada, vou dal-a 
porapprovada. (Pausa.) 

Em seguida, é approvada a acta da rnssão 
antecedente. 

O Sr. Luiz Adolpho-Peço a pa
lavra, para uma explicação pesrnal. 

O SR. PRESIDENTE-Havendo numero para 
proceder-se á ·votacão - das materias encer
radas, entre as quaes existe uma de natu
reza urgente, vou subrriettaer immediata
mente a votos esta materia, para depois dar
a palavra, para uma explicação pessoal, ao 
nobre Deputado, que acaba de solic1tal-a, 

o SE~. LEOVIGILDO FILGUEIRAS-V. Ex. vae 
submetter a votos o requerimento, · que tive 
hontem occasião de apresentar 1 

o SR. PRESIDENTE - Sim, senhor ; visto 
como trata-se de materia urgente. 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Peço a 
palavra pela ordem. · 

o SR. PRESIDENTE - Tem a palavra pela 
ordem o nobre Deputado. 

O Sr. Leovigildo Filgueiras 
(pela ordem)-Peço a V .Ex., Sr. Presidente, 
que consulte á C<J.mara si consente que a vo
tação do requerimento, que hontem formulei 
e apresentei á consideração da Camara, seja 
feita nominalmente. 

o SR. PRESIDENTE - Vou consultar á Ga
mara, sobre o requerimento do nobre Depu
tado. 

Consultada a Camara, é concedida a vo:.. 
tação nominal. 

Comparecem mais os. Srs. Silverio Nery, 
Pedro Chermont, ·Urbano Santos, Thomaz Ac
cioli, Ildefonso Lima, Francisco Sá, José Ma
riano, Teixeira de Sá, Pereira c1e Lyra, Bar
bosa Lima, Cornelio da Fonseca, Miguel Per
nambuco, Juvencio de Aguiat, João de Si
queira, Arthur Peixoto, Geminiano Brazil, 
Neiva, Castro Rebello, Leovigildo Filgueiras, 
Marcolino Moura, Pinheiro Junior, Iríneu 
Machado, Alcinjlo Guanabara, Eri~o Coelho, 
Barros Franco Junior, Bernardes füas, May
rink, Il•1efonso Alvim, Luiz Detsi, Alvaro Bo
telho, Antero Botelho, Lamounier Godofredo, 
Lamartine, Lucas de Barros, Hermenegildo 
de Moraes, Alves de Castro, Mello Rego, Xa· 
vier do Valle, Lauro Müller e Pinto da Ro
cha. 

Camara V. IV 

Deixflm de comparecer, com causa partici· 
pada, os Sr. Vaz de Mello, Elias · Martins, 
Marcos de Araujo.Torres Portuga.I, Apollonio 
Zenaydes, Euclides Malta, Amphilophio, João 
Dantas Filho, Augusto de Vasconcellos, Fe
lippe Cardoso, Ponce de Leon, Monteiro de 
Barros, Gonçalves Ramos, Leonel Filho, Fer
reira Pires, Oliveira Braga, Plinio Casado, Vi
ctoríno Monteiro e Azevedo Sodré. 

E sem cau3a, os Srs. Eduardo de Berredo, 
Malaquias Gonçalves, Aristides de Queiroz, 
Rodrigues Lima, Jeronymo Monteiro, Alves 
de Bnto,. Silva Castro, Carvalho Mourão, 
Octaviano de Brito, Rofolpho Paixão, Gus
tavo Godoy, Costa Junior e Bueno de An
drada. 

E' annunciada a votação do seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro que o Poder Executivo informe á 
Camara dos Deputados si o que tem deter
minado operações militares no Estado da 
Bahia é alguma commoção intestina que 
esteja affectando a segurança da Republica, 
ou sLapenas se trata de intervencão do Go
verno Federal em algum negocio peculiar ao 
mesmo Estado, ew 'Vi de qualquer disposição 
do art. 6° da Constituição de 24 de fevereiro 
de 1894. 

Sala das sessões, 17 de agosto de 1897. -
Leovigildo Filgueiras. 

O §r. Presiden1:e-Em vista da 
deliberação da Camara, vae-se proceder á 
votação nominal do requerimento do Sr. Leo
vigildo Filgueiras. 

O Sr. 1° secretario, para este fim, vae 
proceder á chamada, e os Srs. Deputados que 
acceita-rem o requerimento, á pruporção que 
forem sendo chamados, dirão - sim ; e os se
nhores que o rejeitarem dirão - não. 

Peço silencio, para que a chamada seja 
feita em ordem. 

Procedendo-se á votação nominal, respon
dem não, isto é, não approvam o requeri
mento do Sr. Leovigildo Filgueiras; os Srs. 
Pedro Chermont, Augusto Montenegro, Carlos 
de Novaes, Urbano Santos, Luiz Domingues, 
Rodrigues Fernandes, Guedelha Mourão, Trin
dade, Silva Mariz,Ermirio Coutinho, Teixeira 
de Sá, Herculano Bandeir':l., Pereira de Lyra, 
Cornelio da Fonseca, Julio de Mello, Miguel 
Pernambuco, Juvencio de Aguiar, Angelo 
Neto, Geminíano .Brazil, Olympio de Campos, 
Felisbello Freire, Rodrigues Doria, Neiva, 
Jayme Villas Boas, Seabra, Castro Rebello, 
Milton, Tosta, Francisco Sodré, Manoel Cae
tano, Eugenio T01irinho, Paula Guimarães,, 

39 
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Vergne de Abreu, Adalberto Guimarães, To-1 O SR. FRANCrsco GLIOERro-Pe. ço a palavra 
lentino dos Santos, Eduardo Ramos, Pa- para interromper a verificação. 
ran~os_ Mo:itenegr~, ~a1•colino Moura, !?i- ó SR. PRil:SIDENTE-Está se procedendo á 
~heiro Jumur., Bel1sarw de Souza, _Pere1r_a verificação, como é de praxe em votações no
lfos Santos, Fons~c.a Port~lla, Agostmho Vi- minaes . Terminada esta verificação, atten.:. 
dal, Ernesto Braz1ho, Julio Santos, Deocle- derei a v. Ex. · 

o SR . FRANCISCO GLICERIO- E' para. fall!!<r 
contra a verificação que peço a palavra. · 

O Sn.. PRESIDENTE-V. Ex. far4 eqi tempo 
a rectificação -que quer. (Trocam-se muitos 
apartes. Soam os tympanos. O Sr. Secretario 
tei·mina a verificação.) · 

Ciauo de Souza, Bal'ros Franco Jumor, 
Bernardes Dias, Paulino de Souza. Junior, 
Calogeras, Mendes Pimentel, João Luiz, 
Ildefonso Alvim, Jacob da Paixão, Antero 
Botelho, Francisco Veiga, Alfredo Pirita, 
Lamounier Godofredo, Antonio Zacharias, 
Augusto Clementino;Telles de Men_ezes, No
gueira Junior, Manoel Fulgencio, Lindolpho 
Caetitno, Olegario Maciel, Lamartine, Moreira O Sr. Presi~eµt.e-Tem a palavra 
da Silva, Alvares Rubião, Granadeiro Guima- p~la ordem o Sr . Francisco Glicerio. 
rães, Domingues de Castro, Adolpho Gordo, 
Fernando Prestes, Oesario de Freitas, Alfredo 
Ellis, Paulino Carlos, Arthur Diedericksen, 
Urbano do Gouvêa, Herrnenegild,o de Moraes, 
Luiz Adolpho e Mello Rego (80). 

Respondem sim os Srs. ·suverio Nery, Oar·
los Marcellino., Albuquerque Serejo, Amorim 
Figueira,Theotonio ele Britto, Serzedello Cõr
rêa, Henrique , Valladares, Pedro Borges, 
Tllomaz Accioly, Bezerril Fanteneile,llfl efonso 
Lima, João Lopes, Francisco Sá., Marin!io de 
Andrade, Frederico Borges, Augusto Severo, 
Tavares de Lyra, Franci$CO Gurgel, Jesé Pe
regrino, Coelho Lisboa,José Mariano, Affonso 

O Si·. Francisco Gliceri~ (pela 
ordem ) - .Sr. Presidente, antes de conhecido 
o resultado da votação nominal; é certo que 
qualquer Deputado que chegar póde airida 
votar. (Apoiados e rião apoiad()s, Aparte~. Soam 
os tympanos. O Sr. P residente reclama at• 
tenção) . . 

Antes de conhecido o resultado da votação, 
é praxe seguida invariavelmente nesta 
Camara que algum Deputado, querendo, dê 
o seu voto. 

UM SR. DEPUTADO - Páde fazer a decla· 
ração de voto. 

Costa, "Coelho Cintra, Barbosa Lima, João de o SR. FRANCISCO GLIOERIO (com força)
Siqueira, Arthur Peixoto, Rocha Cavalcanti, Perdão, ouça-me. Ainda não disse 0 que pre
Leovigildo Filgueiras, Torquato Moreira, José tendia. (Trocam-se muitos apartes . Soam os 
Martinho, Xavier da Silveira, Ü3car Godoy, tympanos.) . · 
Irineu Machado, Alcindo Guanabara, Timo-
theo da Costa, Raul Barroso, Erico Coelho, O SR. PRESIDENTlil - Attenção ! Atteução t 
Nilo Peçanha, Leonel Loreti, Campolina, Al- Peço aos nobres Deputados que mal1tenham o 
meida Gomes, Lüiz Detsi, Alvaro Botelho, silencio até que o orador termine as suas 
Rodolpho Abreu. Cupertino de Siqueira,Theo- consideraçõe3. . · 
tonio de Magalhães,Eduardo Pimentel, Padua 
Rezende, Galeão .Carvalhal, Luiz Flacquer, 
Casemiro da Rocha,· Lucas de Barros, Ed
mundo da Fonseca, Francisco Glicerio, Ovídio 
Abrantes, Alves de Castro, Xavier do Valle, 
Alencar Gtiim11.rães, Brazilio da Luz, Lame
nha Lins, Leoncio Corrêa, Lauro Müller, 
Paula. Ramos, Francisco Tolentino, Pedro 
Ferreiea, Martins Costa, Guillon, Marçal Es
cobar, Possidonio da Cunha, Apparicio Ma
riense, Francisco Alencastro, Rivadavia Cor
rêa, Ameliano Barbosa, Pinto da Rocha, Ves
pasiano de Albuquerque, Py Crespo, Ca.mpos 
Cartier e Cassiano do Nascimento (78). 

O Sr. Pre:§ ii.dente-0 requerimento 
é rej <:iitacto por 80 conti•a 78 votos. 

O Sr. Franchmo Glicerio-
Peço a palavra pela ordem, 

O SR. PRElSIDNN'rE-Depois ele teeminada a 
leitura da lista, darei a palavra a V. Ex . 

o SR. FRANCISCO GLICERIO -O Sr. Barros 
Franco Junior, Deputado pelo Estado do'R·iQ, 
votou, e votou perfeitamente bem, depoií:i"dé 
ter sido o seu nome chamado . · 

UM SR. DEPUTADO.....: Antes de arinunciado 
o resulta.do da votação. 

O SR. FRANClsco Gt,ICERIO - Attenda-me 
V. Ex., si tem interesse rià liqui4açã.o de.st~ 
que~tão . (Apar tes . ) . 

Não se conhecia ainda o resultado da 
votaÇão . sinão em relação aós Deput::i.do$ 
que votaralll não. Quanto aos qul) respon· 
deram sim, nao se conhecia ainda o result!!.do, 
e, portanto, não se sabia qual o resultado da 
votação. Entrando dous ou tres DeptÚa,d,os 
no recinto, teem estes o direito de serem cha· 
ma.dos para ·voiar. (Apoiados, não apoiados e 
apartes.) Ain!fa não estava declarado 0 re
sultado, e, portanto, não era conhecida a vo
tação. (Apartes.) Agora submetto 110 criterio 
da Çainara as seguintes considerações. Tra
tando-se de um facto ..• 
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O SR. VERGNE DE ABREU - Celebre .•. 
o SR. FRANCISCO GLICERIO - Celebre, 

sim! 
o SR. VERGNE DE ABREU (rindo-se) - Ce

lebre! 
o SR. FRANCISCO GLICERIO - Ria-se ; não 

tem, entretanto, o direito de fazel-o. 
o SR. VERGNE DE ABREU - Quando ri-me, 

não me referi a V. Ex. (Trocam-se muitos 
apartes. Soam os tympanos. O Sr. Presi
dente reclama energicamente attenção.) 

o SR. FRANCISCO GLICERIO - Tratando-se 
de um facto da maior gravidade e que en
tende com o credito da Republica .•. 

o SR. SEABRA dá um aparte. 
o SR. FRANCISCO GLICERIO - Sem du

vida! (Trocam-se muitos apartes. Soam os 
tympanos.) 

o SR. PRESIDENTE - A ttenção ! Peço aos 
nobres Deputados que se conservem em si
lencio. 

o SR. FRANCISCO GLICERIO - Sr. Presi
dente, o que quero deixar assignalado é que 
um Deputado apresentou um requerimento 
de informação a uma camara republicana, 
sobre uma guerra intestina em que se en
volvem os destinos da Republica, e houve 
republicanos que negaram o seu voto a tal 
requerimento. E' preciso que a Nação nos 
julgue. · 

o SR. FERNANDO PRESTES - .sou repu· 
blicano, ninguem tem o direito de dar me o 
diploma de monarchista, mas declaro que 
votei contra, por entender que assim ·era con· 
veniente. V. Ex. diz que houve republicanos 
que votaram contra. Pois bem, eu sou um 
delles. (Trocam-se muitos apartes. Soam os 
tympanos. O Sr. Presidente reclama attenção. 
Oontinitam os apartes. Tumuito.) 

Suspende-se a sessão a l hora e 5 mi
nutos. 

Reabre-se a sessão á I hora e 20 minutos. 

O Sr. President,e - Continua com 
a pala.vra o Sr. Francisco Glicerio. 

O Sr. 1',rancisco Glicerio -
Sr. Presidente, eu sustentava que V. Ex. 
teria feito bem se admittisse a votar os hon
rados Deputados que entraram antes de se 
haver feito a verificação completa do resul
tado da votação. 

-si nessa occasião o meu requerimento fosse 
deferido, o requerimento do nobre Deputado 
pela Bahia teria sido approvado, pelo menos, 
:por um voto. Quero deixar bem assignalada 
esta circumstancia: é que o requerimento, 

que envolve o pedido de informações acerca 
de uma commoção intestina, de uma guerra 
em que se diz estar envolvido o proprio des
tino das instituições, esse requerimento é 
pela maioria denegado. 

Respeito a deliberação da maioria., como me 
cumpre ;·apenas quero assignalar, e este é o 
meu direito, e até o meu dever perante a' 
opinião nacional, qual é a conducta dos mem
bros que compõem a maioria. Não é que des
conheça o direito que a maioria tem de assim 
proceder ; é apenas um appello que faço 
perante o unico tribunal a quem nós, ho
mens politicos, devemos contas. 

Posteriormente entraram Deputados per
teneentes á maioria, cujo confronto com os 
nossos amigos, que tam bem chegaram, pro
vavelmente da1•üt victoria áquelles que nega
ram approvação ao requerimento do nobre 
Deputado pela Bahia. . 

Provavelmente os nobres Deputados que 
tanto atacaram o meu requerimento, prin· 
cipalmente deste lado da. Camara (apontando 
para a esqiterda), a começar pelo meu distin
cto arnigo e correligionario e pa tricio, o Sr. 
coronel Fernando Prestes, cujo nome peço li
cença para declinar, aproveitando o ensejo 
para retirar, perante S. Ex., qualquer ex
pressão que porventura ••. 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA- E' um re
publicano muito distincto. 

o SR. FERNANDO PRESTES-Peço a palavra 
para urna explicação pessoal. 

o SR. FRANCISCO GLICERIO- .... o pudesse 
magoar, porque eu não seria capaz de faltar 
ao respeito devido aos serviços do nobre De
putado (apoiados), sobretudo á amizade que 
me liga a S. Ex., provavelmente, como di
zia, SS. EEx. agora, visto como entraram 
mais amigos seus, desistirão desse proposito. 
Mas, assignalada esta c.ircumstancia e feitas 
estas observações, deixo o meu requeri
mento ao despacho de V. Ex., em cuja im· 
parcialidade, declaro desde já que confio. 
(Muito bem; muito bem.) 

O Sr. President,e-A votação es· 
tava terminada e annunciado, de conformi
dade com o Regimento, o seu resultado. 
(Apoiados e não apoiados.) . 

Si pudesse prevalecer o que o nobre De
putado acaba de propor, nenhuma votação 
teria logar, definitivamente nesta Camara; 
ella seria renovada á proporção que fossem 
chegando ao recinto Deputados, até então 
ausentes. (Apoiados.) 

Ora, o Regimento marca a hora da inicia
ção dos nossos trabalhos; de accordo com o 
mesmo Regimento, as votações figuram em 
primeiro logar e se realizam logo que haja 
uumero legal • 
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A sessão foi aberta com 1J9 Srs. Deputados, 
e approvada a acta, immediatamente, em 
c>be•liencia ao RPgimento, sujeitei a. votos o 
requerimento do Sr. Leovigildo Filgueiras. 

Tratando-se de ir ateria. urgente, conforme 
foi considerado esse requerimento, a Mesa 
não podiadeixar· de proced'· l' como procedeu, 
submettendo-o immediatamente a voto . 
(Muitos apoiaaos.) . 

Nessa occasião estavam presentes 159 Srs. 
Deputados que tomaram parte na votação ; 
o Sr. Barro~ Franco Junior foi o unico Depu
tado que, depois de ter· sido chamado o seu 
nome, mas antes de annnnciacto o. resultado 
da votação e de terminarla a chamada, e por 
essa razão, nella tomou parte. (Apoiados.) 

Nen•mm dos outros S1·s. Deputados que 
entraram depois <ie annunciado o l'esultado 
da votação, tomou parte nella, e grande é o 
numero delles, conforme a lista que tenho. 

O Sr. Luiz Detsi (pela ordem)
Sr. Presidente; a decisão de V. Ex .• re
cusando acceitar a reclamação do Sr . Depu
tado por S Paulo, at~ certo ponto é verda
deira; entretanto, parece-me que houve pre
cipitação em annunciar o resultado da vo
tação nominal que acaba de ter Jogar nesta 
Gamara. 

A questão é a seguinte : supponhamos a 
hypothese de que eu tivesse votado-sim-e 
que os honrados Se retarios, ou porque ti
vessem ouvido mal, ou porque eu tivesse fül
Jado mais baixo, notassem meu voto c;imo ne
gativo ou não o notasse·m de modo algum, 
resultaria dahi nao ser meu voto coutado 
ou &er contado ('ffi sentido contrario ao pro
fer.ido. 

V. Ex. mandaria proceder, como tem sem· 
pre mandado, á leitura dos nomes dos Depu
tados que tivessem votado-sim-e dos que 
tivessem votarlo -não. Nessa occasião eu 
faria a minha rectificação e o resul tudo p11dia 
ser completamente alterado. 

Isto quer dizer que o resultado da votação 
só deve ser annunc1ado nepois da verif!caçào 
da mesma e nao logo após ao pronunciamento 
do voLu do ultimo !Jeputado cilamado. 

Isto quer dizer que a praxe que V. Ex. 
mais de uma ver. t em adaptado é a melhor ; 
não a de hoje, que lhe está valendo tantas 
reclamações. 

Tenho a precccupação de ser sempre 
justo. 

E' possível que V. Ex . tenha feito bem, 
dando por definitiva a votação, destle que es
tava annunci11do o resultado, ainda que an
t~c;pauarneute. 

Faço essas observações unicamente para 
pugnar pela boa ordem e marcha dos tra
bühos parl11.mentarés, acreditando que mere
cerã,o da parte de V. Ex., a devida atteoção. 

-------
O Sr . . Fernando Prestes (para 

urna explicação pessoal) - Sr. Pr-e:sidente, 
acostumado a acatar, a respeitar mesmo, como 
me lembra o nobre Deputado por Pernam
buco, ao illustre -Sr. general Fr'ancisro Gli
cerio, eu não serh capaz de pronunciar uma 
palavra siquer com intenção de magoar pes
soalmente a S. Ex.; e, si na occasião em que 
S. Ex. orava eu dei um aparte um tanto 
energico. foi com o intuito de protestar con
tra a ponderação de S. Ex . de que se admi
rava que republicanos h •uvessem votado 
contra o requerimento do Sr. Leovigildo 
Filgueiras, a::-sel'ção es.sa que magoou os meus 
sentimentos republicanos, pelo que lhe disse 
que ninguem tinha competencia para dar-me 
diplomas, 'e affirmei que foi justamente por 
ser republicano sincero que havia votado 
contra aqueUe requerimento, pois que confio 
plenamente no governo e no venerando Sr. 
Presidente da H.epublica. (Apoiado~ geraes.) 

O meu aparte teve, pois, a significação de 
um protesto e não ne offender pessoàlmente 
ao Sr. general Francisco Glicerio; como ho
mem político, divirjo actualmente rle S. Ex., 
mas, como homem particular, sou um seu 
admirador. 

O SR. PAULINO CARLOS- Como todos nós 
da bancada. 

o SR. ALFREDO ELLil- Apenas lamenta
mos a scisão que nos separou. 

o SR. FERNANDO PRESTES-Assim, pois, 
Sr. Presidente, termino estas ligeiras .consi
derações. lamentando o desagrarlavel inci
dente que se acaba de dar entre mim e 
S. Ex., pois a minha intenção não podia ser 
offender a um homem ao qual estou preso 
pelos laços de gratidão, sympathia e amiza
de. (Muito bem, muito bem.) 

O Sr. Luiz A..dolpho -(para uma 
explicação pessoal) Sr. Presidente, V. Ex. 
acaba de ver o acolhimento, a consideração 
com que o nobre Deputado por S. Paulo, 

o Sr. general Glicerio, chefe · 
opposição desta Gamara, é tratado pelos ami
gos do governo. 

V. Ex. vê, portanto, que o nobre Depu
tado não tem o direito, como opposicionista, 
sinão de empregar aquellas armas leaes, como 
a que nós outros aqui esgrimimos; que S.Ex. 
não póde servir-se daquelles recursos que a 
imprensa opposícionista emprega 1i iariamente, 
qual o de deturpar as opinióes que aqui emít
timos. 

o s R, . T!MOTIIEO DA COSTA-V. Ex. refere
S3 ao Jornal do Comrnercio~ (Riso.) 

O SR. Lurz AnoLPHo-Hontem, Se. Presi
dente. qU>;. ndo entrd no recinto, o nobre 
DepULado por S. Paulo concluía o seu dis· 
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curso, não podendo, portanto, responJer aos 
assertas de S. Ex. 

o SR .. FRANCISCO GLIOERIO-V. Ex. pediu 
a palav1•a para uma explicação pessoal e escá 
respondendo a um discurso que proferi sobre 
o Orç·mento da Faz<>ndl, Assim V. Ex. to
lhe-me a liberdade de ltie responder· 

o SR. LUIZ ADOLPHO - A grande celeuma. 
levantada por S. 'Ex. , esse grande escarcéo, 
merece algumas palavras de minha p:nte, 
porque S. Ex., basea.ndo a sua oração na 
defesa do cre li to publico, disse que es;es 
creditas se podiam dizer abalados pelas me
didas que aqui propuz. 

Em primeiro logar, houve infidelidade de 
memoria da parte de s. Ex., quando attri
buiu á Commissão de Orçamento idéas que 
ella não tem. (Apoiados e não apoiados.) 

O parecer da Com missão de Orçamento está 
consignado no projecto n. 54, de 1897 ; e 
apezar disso, o nobre Deputado disse : 

«Como se explíca que o Governo ou al
guem por elle se lémbre de propôr a ces
sação de pagamentos, em relação á divida 
externa 1» 

Eu não propuz a cessação do pagamento 
da noss•1 divida externa,e, quando na tribuna, 
não fallei em nome do Governo, nem em no
me da Commis,ão de Orçamento; fallei no 
meu proprio nome e sob minha exclusiva res
ponsabilidade. (Trocam-se muitos apartes. O 
.Sr. Presidente reclama a attenção. ) 

E' estranha a theoria que se está seguindo 
nesta Camara. Sr. Presidente; as leis a11nuas, 
os.orçamentos de receita e r1espezasâo da ex
clusiva competencia da Camara. 

O Poder Executivo pó le mandar para aqui 
as tabellas e as propostas; a C:imara, entre
tanto, tem o direito de as alterar e mo.lifi
ca1\ segundo lhe parecer conveniente. 

E' esta a theoria do regímen presidencial, 
que vejo exposh em todos os autores que 
delle se teem occupado. 

O systema parlamentar é aquelle em que o 
gabinete, e delegado de confiança da Camara, 
faz os projectos de lei para submetter á con
sideração desta. 

Mas não é isto que se observa no regímen 
presidencial. nem é isto que acontece nos 
Estados Unidos, cujo systema transplantámos 
para cá. 

Portanto, é a Camara quem faz suas leis 
de meios por intermedio de suas Commissões 
de Orçamento, que são creações suas; si o 
Poder Executivo não concorda com as idéas 
emittidas pela Camara nos projectos de orça
mento, porque póde acontecer que elle não 
Bsteja de accordo com as medidas propostas 
pela. Camara, onde nem sempre poderá ter 
maioria de correligionarios, tem o direito de 
v13tar a lei. 

Este é que é o recurso que lhe cabe; 
Senhores, não estou.habituado a sei• porta~ 

voz das theorias de quem quer que seja, e os 
nobres Deputado,,;, roens amigos, sabem per
feitamente que não vou beber inspiração 
nesta ou naquella indiviclualidade. . . 

Tenho assumido, as vezes que tenho aqui 
fallado, a coragem de defender minhas idéas, 

Sendo assim, Sr. Pr•esidente, nã.o podia ad
mittir que se viesse impugnar, em nome do 
Governo.a respeito de lei de orçamento, t)leo
rias, idéas emittidas exclusivamente !JOr um 
membro da Coromissão rle Orçamento,em seu 
nome individual. 

Eu pi!ço attenção para meu discurso que 
aqui se acha. · 

Sr. Presidente. tratava-se de uma discus
são puramente financeira e economica. O 
Sr. Dr. Cassiano do Nascimento perguntou
me quaes os meios que eu julgava necessarios 
para equilibrar os orçamentos. 

Disse eu : devemos restringir as verbas 
de pagamento em ouro.que avultamimmensa
mente os no;sos comprombsos no exterior 
por causa rla differença de cambio e cuja 
somma eleva-se a 42 mil e tantos coQtos. 

Citei 1e passagem a.suspensão da amo4iza
ção .da divida externa, a conversão dHS apo
iices de 4 °/0 , ouro, para 5°/o papel, qu~ se 
me affigurava tambem um remedio para de-. 
bellar os males que nos assober1Jam. 

Não vejo, Sr. Presidente, que estas pa
lavras proferidas por mim, em meu nolll.e 
individual, pode,;sem levantar tantos pro· 
testos e tanta celeuma por parte da opposição. 
(Trocam-se varias opartes.) 

Não trouxe cousa nova para aqui, pois 
todo o mundo sabe que estas conversões não 
se teem feito e temos o exemplo no emprestimo 
de 1879 que sendo amortizavel em 20 annos, 
deveria estar liquidado em 1899, e entretanto 
ainda está circulando na importancia de 
24.679:000$000! . 

Assim como este ha tamLem o emprest1mo 
de 1868; não posso admittir que v.i".amos ~o 
regímen das filigranas e hypocrma ; e nao 
pos,o admittir essas accusações dos nobres 
Deputados quando se quer dizer a verdade. 
(Trocam-se apartes.) 

O honrado Deputado por S. Paulo. sabe 
perfeitamente que não vim aqui at~entar 
contra o credito publico como S. Ex. Julga. 

Direi a S. Ex. que attentaram contra o 
credito publico, os governos que S. Ex. e 9s 
honrados Deputados apoiar<1m lançando mao 
do3 lastros· das emissões banc<trias para em
prestar ao3 bancos, atim destes fazerem emis
sões a deBcoberto. 

·O SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - Isto é 
grave. 
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O SR. Lurz ADOLPHO - E fazendo conver
sões das a polices de 4 º/o,ouro,para 5 º/o,papel, 
quando já o cambio estava abaixo do par e a 
conversão se faria realmente para juro· supe
rior ao que existia. 

Como disse, Sr. Presidente, nada tinha de 
novo a operação que indiquei a respeito da 
conversão das apolices de 4 º/o, e si o fiz foi 
i)orque ella me parecia a mais razoavel e ne
cessaria. 

Sr. Presidente, eu não vim attentar con
tra o credito publico e nem servir-me de mi
nha cadeira de Deputado para propôr medi
das que pudessem attentar contra o mesmo. 

O que fiz, foi externar o meu modo de pen
sar individual, pois que, apezar de membro 
da Commissão de Orçamento, creio que não 
me está vedado o direito de vir indicar á Ga
mara todas as medidas que julgar necessa
rias para consolidar e levantar o credito pu
blico. 

Tenho concluído. 

Comparecem ainrla os Srs. Matta Bacellar, 
Anisio de Abreu, João Vieira, Martins Ju
nior, Moreira Alves, Araujo Góes, Galdino 
Loreto, Heredia de Sá, Urbano Marcondes, 
Mayrink, Matta Macharlo, Arthur Torres, 
Rodolpho Miranda e Caracciolo. 

ORDEM DO DIA 

E' annunciada a votação da Redacção final 
do projecto n. 12 B, de 1897. 

E' posta a votos e sem debate approvada a 
Redacção final do projecto n. 12 B, de 1897, 
para ser enviado ao Senado. 

O Sr. Presidente- Antes de an-
1mnciar propriamente a discussão do projecto 
n. 54, devo referir á Camara que, em uma 
das ultimas sessões, o Sr. Deputado Aifonso 
Costa apresentou á Mesa a seguinte emenda: 

«Supprima-se a verba de 63:400$, desti
nada ao Laboratorio Nacional de Analyses.» 

A Mesa teve escrupulo em acceitar esta 
emenda, em face de disposição clara do para
grapho unico, do art. n. 131, do Regimento, 
e esta decisão foi proferida, appellando o 
autor da emenda para a deliberação da Ga
mara. 

Devo declarará Camara que, procedendo 
desta fórma, obedeci simplesmente a um es
crupulo pessoal em face da disposição, ainda 
não revogada, do Regimento. 

Si o nobre Deputado não tivesse feito o 
appello á Camara, eu o faria. 

O §r. Barbosa Lima (pela ordem) 
-Por esta fórma, V. Ex. resuscitaa questão 
julgada em ultima instancia pela Camarn 

dos Deputados, que aliás tem competencia 
para fazer interpretação authentica de ar
tigos do Regimento, como já fez por occasião 
da apresentação da emenda do Sr. Erico 
Coelho. 

V. Ex., nessa occasião, suscitou igual du
vida, declarando ter escrupulo em acceitar a 
emenda oiferecida por esse honrado Deputado, 
a qual mandava supprimir a verba para a 
legação junto do Vaticano. Ora, uma vez, 
que em virtude deste facto appellou-se da 
decisão de V. Ex. para a Camara, até e:;;ta se 
pronunciar em votação nominal pela fórma 
que nós sabemos, não parece razoavel que 
V. Ex. reponha a questão nos mesmos termos, 
como querendo dar á Camara •.. (Apartes.) 

o SR. JULIO SANTOS-A interpretação au
thentica só se dá por um artigo da lei. 

o SR. BARBOSA LIMA-Pelo menos um pa
ralellogismo ha. A emenda do honrado Depu
tado pelo Rio de Janeiro, sobre a qual a Ca
mara se pronunciou, era perfeitamente iden
tica na sua natureza áquella que foi apre
sentada pelo Sr. Aifonso Costa. 

Si a emenda do nobre Deputailo pelo Rio 
de Janeiro propunha a suppressão, por inutil 
e iníqua, de uma verba do orçamento, a 
emenda do honl'ado Deputado por Pernam
buco propõe a supp1•essão, por iniqua, de uma 
verba do orçamento. 

Si ha alguma diiferença entre estas duas 
emendas e entre estes dous casos, será 
em favor do caso de que sé trata, por 
isso que em relação á emenda do nobre 
Deputado por Pernambuco a propria Com
missão de Orçamento é de parecer que o La
boratorio de Analyses não tem razão de 
ser. 

A sua suppréssão promana dahi. 
Não vejo, portanto, por que razão V.' Ex. 

leva a questão para a interpretação em· es
pecie ... 

o SR. JULIO SANTOS dá um aparte. 
o SR. BARBOU LIMA •.. -como me objecta 

o honrado Deputado pelo Rie de Janeiro, 
para repôr a questão nos primitivos termos, 
em que o escrupulo de V. Ex. a levanta to
das as vezes que ha emendas apresentadas 
pelos honrados Deputados da opposição, no 
intuito de cortar despezas, maxima preoc
cupação de quem se reputa patriota. 

O Sr. President,e - A Mesa, pelo 
modo por que enunciou a questão, demon
strou claramente a sua imparcialidade, desde 
que disse que, si o nobre Deputado não ti
vesse appellado para a Camara, a propria 
Mesa consultaria a Camara sobre o assumpto. 

A Mesa fundava-se neste escrupulo, por 
não parecerem perfeitamente identicos o caso 
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da emenda stlppressíva tfa legação junto da 
Santa Sé e o da suppressão do Laboratorio de 
Analyses. 

O primeiro caso foi justificado, declarando
se que não havia suppressão de emprego, uma 
vez que, supprimida a verba , os empregados 
da legação entrariam para a chsse, em 
disponibilidade; mas no caso actual não 
existe semelhante disposiçã.o. A Gamara sabe 
perfeitamente quaes são as funcções do Labo
ratorio de Analyses, annexo à Alfandega, e 
que, supprirnicla a verba, os empregados terifo 
de ser demittidos, porque suas funcções são 
inteiramente diversas daquellas que propria
mente se praticam na Alfandega. (Apoiados.) 

o SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - A Mesa 
não póde discutir. (Ha outros apartes.) 

O SR. PRESIDEN'l'E-Não estou discutindo, 
estou justificando os motivos da determi · 
nação tomada. 

o SR. CASSIANO DO NASCI"1ENTO dá um 
aparte. 

o SR. PRESIDENTE-Antes de resolver, á 
vista das ponderações do nobre Deputado por 
Pernambuco, devo responder ao nobre Depu
tado pelo Rio Grande do Sul que a Mesa, ex
plicando o seu procedimento, .está no µso de 
um direito. 

O direito da Mes.a não póde ser inferior ao 
direito de qualquer Deputado. A Mesa, tendo 
tomado uma deliberação, tem o direito de 
justificai-a. A Mesa não está discutindo, está 
usando ele um direi to que não póde ser 
negado ao Presidente da Gamara. (Muitos 
apoiados.) 

Em vista das ponrlerações ou argumentos 
adduzidos pelo nobre Deputado por Pernam
buco, a Mesa acceita a emenda e vae envial-a 
á Gommissão de Orçamento. 

O §r. Lauro Müller (pela ordem) 
-,-Sr. Presidente, a obrigação que me corre 
de apresentar algumas emendas ao 01·ça
mento em discussão, leva· me a fazer uma 
pergunta a V. Ex. Quando ha pouco tempo 
nesta Camara se decidiu por votação nominal a 
questão suscitada pelo nobre Deputado pelo 
Rio de Janeiro, a proposito da emenda, que 
ainrla ha pouco foi aqui lembrada, nós todos 
suppunhamose acreditavainos que a questão 
da interpretação do art. 131 do Regimento 
estava finda e acabada. 

Hoje, porém, V. Ex. teve novamente du
vidas a respeito e as teria subrnettido á con
sideração da Camara, si o honrado Deputado 
por Pernambuco não tivesse tido a felicidade 
de convencer a' V. Ex. de que esta vamos 
perfeitamente na mesma hypothese do outro 
dia. 

Ora, como receio que, por uma infelicidade 
qualquer, as emendas que haja de apresentar 

~rjn,m julgadas pr:r V. T:Ix , quando não efi
teja presente o nobre Deputado por Pernam
buco, o sómente o Regimento, venho per 
guntar a V . Ex. si desta vei podemos con:si
derar definitivamente resolvido rnrern accoí
taveis todas as emendas, que peoponham 
suppressões de verbo,s nos orçamentos em 
discussão, qualquer que seja a, verba e as con
dições dos serviços e empregados a que se 
refira. 

V. Ex. comprehonde que nenhum de nós 
tem interesse em perturbar a Gamara e to
mar-lhe tempo Jierdcndo tatll bem trabalho que 
apurada meute fazemos. no intuito de reduzir 
despezas. publicas. Si, V. l!;x. Sr. Presiden te , 
me garante que não mais se suscitarão 
duvid;:s a respeito do assumpto, da 
prerogativa nossa, da qu3J não podi;mos 
abrir mão de modo algum, poderei, tran
quillo, formular emendas, - sem tel' necess; __ 
d.ade de pedir auxilio da palavra eloquente 
do nobre Deputado por Pernambuco. 

E foi para sabei-o que, neste momento, 
vim perguntar a V. Ex. si as emendas , que 
supprimirem verbas orçamentarias em quaes
quet• contlições, serão ou não acceitas d'ora 
avante por V. Ex. 

o §r. Prr-e.sideiate-As emend.as, 
cujas disposições forem identicas ú.s que fo. 
ram apresentadas e acceitas, serão recebidas 
pela Mesa. 

o SR. SERZEDEI,LO CORREA-Muito bem! 
Está salva a prcrogativ11. da Camara. 

o SR. PRESIDENTE-Contiuúa a discussã.o 
do projecto n. 54, de 1897, orçamento da 
despeza do Ministerio da i!\~zcfü1 a. 

Veem á Mesa, são lidas, apoiadas e enviadas 
á Comrnissão de Orçamento as sr.guintes 

EMlilNDAS 

Jlo projecto n.· 54, de 18fl7 (Orçamento 
. da .Fazenda) 

suppr ima-se a verba de 63: 400$, destinada 
ao Laboratorio Nacional de Analyses. 

Sala das sessões, 18 de agosto de 1897. -
Affonso Costa. 

- Onrle convier:-pua iustallação, pessoal 
o material da Alfandega de Sant'Anna do 
Livramento, 200:000$000. 

Sala das sessões, 18 de agosto de 1897 .
Aureliano B arbosa. 

- Onde convier: 
Art. E' o Governo autor izado a pn.gar a 

Manoel ClemenLino Corrêtt de Mello a quantia 
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de 4:875$650, pelo accrescimo de materiaes e 
mão de obra nos concertos e reparos do edi
ficio da Alfandega de Pernambuco. em: vir
tude de contracto effectuado em 1892. 

Sala das sessões; 18 de agosto de 1897. :._ 
João de Siqueira. 

O Sr. August,o ~t:ont.enegro 
(pela ordem)-Sr. Presidente'. .. 

VOZES-E' rolha 1 · 
o SR. AUGUSTO MONTENEGRO-E'. (Grawfo 

tumulto; protestos vehementes, apartes; soam 
tympanos.) 

O Sr. Presidente-Attenção ! At
tenção ! 

o SR. AUGUSTO MONTENEGRO-Não tenho 
medo. Gritem á vónta,de.(Continua o tumulto, 
vrotestos e avartes; o Sr. Presidente faz soar 
os tympanos, reclamando insistentemente a 
attenção.) 

Sr. Presidente, isto é o que se chama li
berdade de tribuna!! (Apoiados; niuito bem. 
Em vista da cor.tinuação do tumiilto, o Sr.Pre
sidente suspende a sessão ás 2 horas da tarde.) 

Reabre-se a sessão ás 2 horas e 10 minutos 
da tarde. 

O Sr. President.e -Contimía com 
a palavra o Sr. Augusto Montenegro. 

O Sr. August.o Montenegro 
(pela ordem) - Sr. Presidente, desejo que 
fique consignado nos Annaes que,por cccasião 
de pronunciar a primeira palavra do que 
ia dizer... · 

o SR. ALCINDO GUANABARA-V. Ex. havia 
dito previamente. 

o SR. AUGUSTO MONTENEGRO.,-... fui inter•
rompido por um tumulto provocado pela op
posicão. (Protestos vehementes da opposição ; 
apoiados da maiorfo.) 

O direito com que falia desta tribuna não 
me é garanti<l.o pelos illustres Deputarlos, 
meus collegas da Camara, mas pelo mandato 
que me foi conferido pelo eleitorado de minha 
terra. (Apoiados.) 

Para faUar não preciso pedir licença a 
nenhum dos Srs. Deputados da opposição. 
(Apoiados; apartes.) 

Fazendo o requerimento que tenho a honra 
de apresentar a Camara, exerço um direito 
reQ"imental ou, melhor, um direito constitu
cional. 

O SR. JoÃo DE SIQUEmA - Protesto contra 
a ma.teria indecente do requerimento. 

o SR. AUGUSTO MONTENEGRO_;, o que não 
parece r'ecenteé o que V. Ex. está dizendo. 

Usando do meu direito regimental, re
queiro a V. Ex., Sr. Prtisidente, que coú
sulte á G,unara si consente no encerramento 
da discussão do art. l 0 do projecto n. 54, de 
1897. Protestos vehernentes da opposição; 
apoiado>.) 

O si~. Prei;;iiden.!:e-Na fórma do 
Regimento, vou submetter a votos o requeri
mento de encerramento, apresentado pelo 
Sr. Augusto Montenegro. 

Procedida a votaÇão, verifica-se terem vo
da,.lo a favor 86 Srs. Deputados econtra7. 

o SR~ PRESIDENTE-Não h'1 numero, vae-se 
proceder á chamada. 

Procedendo-se á chamada, verifica·se te
rem-se ausentado os Srs. Albuquerque Serejo, 
Tbeotonio de Britto, Matta Bacellar, Pedro 
801·ges, Francisco Sá, Tavares de Lyra, José 
Peregrino, Coelho Cintra, Martins Junior, 
Rocha Cavalcanti, Felisbello Freire, Torquato 
Moreira, Xavier da Silveira, Irineu Macharlo, 
Timotheo da Costa, Erico Coelho, Almeida 
Gomes, Cupertino de Siqueira, Francisco Gli
cerío, A"lves de Castrv, Lamenha Lins, Leon-
cio Corrêa e Py Crespo. · 

, 
O Sr. Presiden.t.e~ Responderam 

a chamada 148 Srs. Deputados. 
Continúa, portanto, em discussão o projecto 

n. 54, ele 1897, (Orçamento da Fazenda.) 

o S:r. Seabra (pela ordem)-Sr. Pre
sidente, não se vota o requerimento de encer
ramento 'I Si ba numero, é para se votar 6 . 
requerimento . 

o SR. JOÃO DE SIQUEIRA E OUTROS - Mas 
nós não votamos. 

O SR. SEABRA-Então peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - O requerimento ficou 
prE'judicado, uma vez que na votação verifi
cou-se não -haver numero. Agora é preciso 
que sejà renovado. 

O SR. SrJ:ABl{A-Neste caso renovo o reque
rimento do nobre Deputado pelo Pará, e peço 
a V. Ex. que consulte á Camara si consente 
no encerramento da di~cussão. · ' 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA...:..E' iriutil. Não 
ha numero. (Ha outros apartes). · 

O SR. SEABRA-A Gamara elos Deputados 
hontem concedeu urgencia para se tratar de 
assumpto estranho ao Orçamento da Fa
zenda; portanto julgou que o orçamento está 
sufficientemente discutido. O encerramento 
da discussão é natural e, portanto, renovo o 
requerimento, pedindo que a votação delle 
seja nominal. (Ha apartes e protestos calo
rosos). 
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O ~r. Prc!liidcu1t;e-O Sr. Deputivlo 
• Scu~l'a. l'equer no\'!l.mente o cu<:erramento tla 
dí~cn.:<•ão, peiliurlo no rne~mo tempo que a. 
~·ot;i.çiíu de.;t() reriuerimento ~eja feita nomi
ni1lm!!n te. 

Os S•,nh<·r~s que conce·lt)m que a vob(:ão 
do r.~q\l(•t·imenlo de encerramento ~eju !'cita 
1wmin:\lruente qucir;1m · k\'ri.nt:tl'·st:. 

Pru:l"lrndo·ll" :'i '\'<}tação, v~1·ifko.·so fcM'm 
Ynt.a.!11 1\ liLl'<J:' 1'\ii o cont•·.1 quatc·o Srs n~1t111-
r:i.t,1~. 

.O ~r. Pr'-!~iid('n((~ - ;i.'::io hn. 11u-
111~ 1 ·("1. \'a,.·s·~ ll1;:~·i· 110,·;1 clmmaJiL' 

( T;•t e<•,,,· ~r. r 01 /11r().$O$ ,. t:",•l1,•n1,·utc,; n1m. r/,•ii. 
•'l~ti•r• IH s,.'f. u .. ·~c,.,·;1 r~,,,tt! .. c.li~! .: S··HIJ1·a. 
J'1~~•:(~tn,r; 1/1• •1tÍ•U1i"l.

1

'l, ~r>rt"« ni l!Jm,Hl1"HJ~ 1 f) s,·. l',···-r~~f~,.1r:. d1:f,alt/1!. rc.r!~1,,.,, tlt'tft.-;1'r•1 • . 1 

:-:•:Sfl"n•l•'-~ll ll ~<'l'•iío ns 2 h"m.• ,. ;1·J ml· 
llllt•lS ll:L t:u"[i". 

.\ ·~ t hora." o 4.1 mi111t1-0~ rcnbl't!-.t(' a 
~~~<.). 

O Sn. 1° S•:~1t•!1'.~!:1•1 1)1'0-".,lc :i chn.m:uh. 
Pt'IJ~f'flt!n'lo-~ 11 e!i:1m:ul:L, writl~ • ·~ w

r••m .•e nns.~n1:11l•\•1• t'lr•. Tticor.oaio 1lc Hritto. 
~.J;nta n:\ox·tliLI', : .. ~rlro Bor:.:-1·s. J, :1o l .. ope.o. 
Tn,·:Lr··s 1lc Lyr:L. Jo~i~ Per··~rirh;,J.-.:io Vitnrn. 
~1:1rr.i11~ .J n nior. Rnchn. C.1 \'alc:rn ti. r:em i
p j;11Jo Br.1zil. r'clí-hello F1°•'ir1~. Xa\·ier 1l:i. 
~ilw·irn. Eri~o Coelho. Fran~isco Gliccrio, 
1:oilo!Jl'•o :'.fi:"anol:i., A1'·e.• d•' Castt·•), X:wicr 
•lo \'t1lle, L:lmcnha Lin~ e La.uro >tüller. 

{) S~·. J>r-p~id1~Pte- Re.<q111ndernm 
a chri.mad<t J:i~ Uc;•ut~<fos. Contintin 11 chs
l'tmão rln -p1'(~jecto n. 54, de !897. (Orçamento 
da Fazenda.) 

Tt!!U n. pa.l:l.vr:1 o Sr. B.i.1·l>osa. Lima : 

O Sr. narho"°'a :t..;nia-Sr. Pra· 
•í•lentc, t::inta vez tenho abusado •ln. nimia. 
c1Hnplacencia desta íllustrc As~ernblca. que 
~ com \"erdadeiro constrangimento que roe 
encontro neste momento na tribuna da qual 
ouso ainda dirigir a palil.vra aos meus hon
rados collega s. 

A gravidade, a relevancia e a urgench do 
:i.5sumpto pareceram-me, entretanto, taes. 
que attenuam, a meu ver, siniio ju~tificain, 
a. insistencía acaso temera.ria com que torno â 
di5cussi.i.o do orçamento da Faz•.mda,C\m desac· 
curtlo com a. opiniiio de qu11ntos jnlgal'atn 
conveniente encerrar o <lebu.tc sobre o pro· 
j-.cto n. 54. 

Não Ie\·e:n, n0rts11to. o. mal c;s, minl;e 
insi>tr.nci:i., os ·:l.morcs Ô!J i·equeri!Iler.tv da. 
encerramef!tO; qt<eira.tn teleYar-:u0 a ou~a
àia.com quo volto no a.ssumpto. attrilmiodo-(~ 
M ze!o que me animo., como a todos os repn· 

C:rn1!1.l'!1. V. 1 \~ 

b!i~anos, no esola.recimento de uma questão 
que entende muito intimamente com os cre
•litos da propt•in. IV~publica. e c<:im a estabili
dade d:is in~tituiçües p:ititico.s. 

Dos orade>res q uo se tecni pron uucia.•l o sobre 
o:> rcarnento dn. Fazend:i., lleahurn se lembrou 
de tocnr. de [eye, siquer, no melindroso 
pontu ferhlo pelo bonraliorclator da. Commis
siio de Or~:i.rncnto ne~tc pr<ijecto. reabrindo 
por ~SC.1. r!~rmu. O i!C>bate, que ::>Ob Outros as
pQc:o< ~o podia con~idcnr conctuhlo. 

O Sit. T1~11>TUK0 "·' CoS'l'A-Apoin1lo • 

O S1t. ll.\m1~ .\ I.1:u.\-O honrado rel;i.to:
,\,, :O.lrnl-ttmo •l:I. far.:•ntl•~ na. l,'omrc i~~t> llc 
Or~amC>1Hô niio pi'11ll'!, Nn qun ~·~o n· ·~ sMB 
1•Nt1•sto~ o ao.~ prot.,~to~ ,f., l<:•i•l"t' dn mnloria., 
oh'llt.'W:lr·~f.' UO~ 11!1MS do pnhltCQ que :1;:0m
p'tt1lm Oll dr.h:r.t•':I ilc•ta <:n:M' a. d:r.~ llg11ct.cs 
1ucit11s 1p1•• ~~'\. ml:<;·:i•• rc·;:lrnrnt.'\I ~uppl<e: 
S. F.:c. rt•prr~·nt.'I. natnrahncnto o pi·llSlL• 
111<•11t•> ''º (Õ11\'(irr1<.• •tUP. tt:m 11. m:ilvrlll. D~'lita 
,\~~~mlM:a. (.tJ•·•iiuln~.) 

O Stt. T.1:11. An(lr.1·uo-~:'io n.pt)lado. 
O ~1t. R\lln"SA. I.l~A-0( J•ll'llll.e!I clesta 

r.npitnl trem mult:L \'C7. annunctado que pn.ra. 
o ttm \ .. m·a\'el •l<i e~tu•h\r provillencias cn
p:1z,.s de obvinr º" lll':l\'Cll males •l:L s1tu:i,o:io 
tlu:i.oceira Em qu& n<1s •m<:0atr.~mos. a llon
·-:t:la <:0::1ml»·ão de Or..,n.mento bn. ~lebn1lo 
v:\~ia.~ c:.nfer('nc;-...~ C(lm o Sr. Ministro da. 
F:L7Clltl:l. 

Somelh:mtementci se tem publicado q11e na 
rne~m:i prcoccupaçã.o ~ tcom rcuuirlo pa.ra. 
trnb:dhllrem con,ju11ct:1.mento os secreta.rios do 
E-;tn1o com o Sr. Pro~iclentc da. Republica.. 

Depois rl"s~·is confcren~ias, depois de ha
vei· ~i:tn hn·ii:a.ineote t.!eba.ti•lo o orca.mento da. 
F:i.zendn. sob varies outros aspectos.explorados 
q1·Jorosamente todM qu:i.ntos caminhos p:i.re
cla111 c()ndncenti:s ó.con~eüuçüo daquelle alme
jado ohjecto, é que, ao encerr3r-se qua~i a 
di~cuss:io do parecei• n. 54, vem o honrado 
relator do Orçamento Jo Ministerio da Fa
zenda e redactor deSStl prqjecto lembrar ó. Ca
ma.1·a elos Deputados. attonita. e justnmente 
estuperacta, um expediente anti-patriutico 
pwa. sa:iar füo graves males, reacceodendo a 
üíscussão vivacissima ct•in b,1ver provocado 
p0r par·te de t 0Jdos os patriotas os mais ener
gicos protestos. (Apoiados.} 

· E, porque, Sr. Pi·esillente, recla.ma.ções e 
protestos vehemente,; surgiram em todos os 
po nt•JS no seio de.sta Ca.mara. e fôra della ; e 
porque julgou-se o Governo no de\·er de im
medintarnenLe providenciar. telegra.pbando 
p:n•.i. to las :is pr:~ças onde temos interesses. 
!'ecusau•lo a sUtt soli,l:uied::v.le a essll. decia
ra.ção menos 1e1iz ~ honrado reli,to1• do Mi
nist,~ri.o dft Fazenda.,-sinão JlOrque essa co1·
responsabilhlade é innega.vel, essa oorrespon-

"º 
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deccis. e evidente entre aquelle l'ela.tor e o 
prop~o Ooverno1 (Apartes. ) 

Assim, poi! o membro da Commis>ão de 
Orce.mento, l'elator deste 1>n.reccr. <'roque 
pe~e a. S. E:o::., !h.zendo declnrnçt'ics de!"tn nr
de~. em a.ssumptos anteriormente deba.fülos 
no s~io do. mesma. C'ommissiio. p<'r ;n , 1\~ 
que o qu<>ira, nãc> pod<>r6. recUS.'\1' essa S••li· 
da'rle<lnde implícita que tot\o o munil<:1 ímmc· 
cliat:imeufo Yiu outro os ~cu~ primunciMwn· 
tos e o pen!lnmcnt.~ que o Go,·erno niío jul::ou 
aiad11. opportuno dizer p:11• ri:~riptn. mill! 11110 
de 11.lgumn ~orto se rincl<.'ri:l ttl•r<>Jit~r riue 
procul'I\ tn~iar. 11rri~c.'\l\1lc.--o timid:lm!ll\t<', 
por ~~ manelrn ••• (:1poi11dr1;<.) 
Qt~ndo. cm l~I. urn '.'lin:stro •ln Fn.zl'nt!n 

elo extiocto tt:imen pi•lilko. .rn.<ü l~nl\~lo 
Bol'J.rr'8, {\ um.:~ com illlllcUl•l:l• l<'fl :i.nnf(l~ 
W! qua Ol':\ nns 1L.CiSClb,•rl~1m, l~nihtolHc de 
truor ao !Clu eh Rj'fl~llt.'\l:"lo Na.don.'\l 
U1114 proposta pcdhidt> :i. 5UJipr~v rnmp<>
rarl:!. dos_p1i::i.mentos dt.ls jur1~• e 'Ili"''"~ 1lt· 
amortlzacno dO!I cmprc,;:timt1~ brnt.ilcirn,, o 
mo'rlmen1'0 Jo pl'Oto.,~t ..... .tlroi ineismo 111• in· 
dlgnaci'io. nito lbi mer,(l:' •lo •1ue ;iqu<·lk• qu<' 
RCCC)ndcu n:\ actnlll OlmaJ:'!I. do~ n.1 puu1los 11 
cha.mm:i. ''ivaT. a q11e :<e dl'vcm os ~pl~lio~ 
du~o de bo11t{lm. 

Nessn. époon. nilo o \'etland<.1 :t Constit111ç:'io 
de 25 de m:i.rço. o ministro er:i quP.m li11 1~-
900.!mente Da Qi.m:i:ra r!os Deputa<los ns pro
postas do Po1ler Ex~nti vo. 

No actuo.l r<'t:(im1m, na. •:igcncíl\ 1!0 qunl a 
ma.ioría 1la. Ca.ma.ro. a.ea ba. .te recusn.r ã. oppo · 
sição a arprorac:io de um requerimento so· 
licit:lnilo a. pre;.enç.'l ile um ministro perantl' 
a commissiio geral. par:i. explicação de 3.:>· 
sumptos de competencia da mesma Camnra. <: 
sobre os quaes não se .iulg:i.va. suffic ente. 
mente informnd:i.. as relações entre o Ex· 
ecutivo e o Legisl:i.ti,·o teem logat• por mtiit. 
das commissões, entre as qu:i.es avulta a 11( 
orçamento. 

São os membros dessas commissões. j á em 
relatorios escríptos. jã. nos 11íscursos com qu<! 
os justificam, que inform3.m á Cam:1.?'a por 
:i.quella. e por esta für111a acerco. das necessi-
dades e dos planos do Go,·erno. · 

O SR. UP.BA,'iO nos SAl'.'TOS dá. um aparte. 
O SR. BA~os:.. L1:.u.-Ora., si são essas 

commlssões os or0i'i,os normaes dessas rela· 
cões, si a Commissão de Orçamento é esse 
orgiio na parte relativa. âs leis 1le meios; si 
por intermedio desta. é que conhecemos o 
pensamento !lo Governo. e si em ma terias 
ftm1.uceiras e o reln.tor da Fn.7.en1l:i. o transmis
sor na.tura.1 de taes esclM'C<:imentos e lofor
ções verba.es ou escripra.s,-que muito é que 
:i. declaração feita 1>e10 honrado relator 

· deste parecer sobre o.ssumpt<J tão melindroso 
t~nba motivado os reparos e protestos ener-

g icos 1le tod~s qua!ltos a.lcançara.m desde logo 
o i;ravo JOer1go, a amear;a. que e~sa. 1tecl11.raçii.o 
impl icitamente trazia p:i.ra as orop :·ias insti· 
tuiçui:-s. e ~m que se :ila.rmc.va · a Nação nllu
tlin•.lo ~e a um :-ecur,;o anormal 11.e que nin
~twíll ató h(1il'.! n:i. Rnpnblic:t llav i:i. cogit:i.•Jo ;, 

O Si~. Lt:tz 11 D·JI.Pllu·-~Ins que .i. soca pi~ ii
n l:t:i.-sc re:iliz:i.Jo. 

o S1t. u.,ruu SA Lm.\-Si <1 .or1rnpa, r.omo diz 
"lwnrndo D»Jlllt.'ldO. ~CJ tinl1n renlitado :i.l::u· 
1t11\ 1'1>11S.'I. u:·s.~o scntid(), maior é 11. ro~rion~1l
bilid:11!c 1lo Go\'flruo. tníllor ú 11. rcspon'!o3.hlli· 
1!:1..-!•• d:i. 1·om:nis~:i.o do Or.,:nmento n do i:eu 
11~ ::it•·r, r.or11u~ r1quclfo niio prJln. Ol'llllltar 
lll:m ow· .. i;.:nora?" r:icto t!e tam:t.nlll\ gr:n·i-
1hrl". qn~ ni<!!>llll Jl.!l'CCI.! 1cr titio ~uotrnhido 
11" couh1.'<'iU1<'11to •los rc11~11tn:ile3 tll\ ~n1::ir1, 
J 'llí~. 1.'UlllO ou pe11S.:1, nc-111 u :u •l.is 1uc- c:füt• 
tl:lr-.1m o rolator io do :'ollnl)tro cl:\ 1-~cln. c!D• 
cont' 11\1 alri n uticin nl;r11m:i. Õll metilil11. 1la.
l'fU1·ll:t n:i.um~z:i.. 

o S1l. tJ1mA:so 11os S.\:o.-ros- Pv~~ i.':\nntir 
n V. i·:~. 11w· uo ~cio •la. Commi$.il\o nilo ~" 
N'~ii..11 a.l ·~!ut1mcnti! dc.~tk lllcw. Tl\'l.l co
nt1ccimcn tQ dllllO 11('13 lcitur:~ d<>tl jorn:1es. 
(.!par:cs.) 

O Sn. S1mzi::oEtto Conn&.\-'.:\o meu to1npo 
a arnor~iwçiio ~e f~1. ~emprc com a m:i.ior ro· 
gulmidn<le. {lia. 01rtro.< 11pcutc.<.j ' 

O SH. B .\1tnoS.\ LrnA - Senhores, quando 
nos au~cs tempos que ~o :;.cguiram ao mo,·i· 
mcnto po.triotico de 7 de abril sul"',,.'ÍU no seio 
da c:11n11.rn. um:i. propostn. an~ l~g:i., :i. rcprc
sentl\ção nneional immrdia.t::i.mentc pronun· 
ciou·~c pela fúI'm::i. que me permittireis !'ecor
da.r. lendo o transmnpto rtos <lcbaks cntiío 
ha.,·idos. 

r\a ,;{'>são du 4 de junho •1e 1831 o Ministro 
tia. Fuzenda. Josti lgnacio Borg~. propoz á 
Cama.ra. dos Deputado:;; a. su.<p~1mío por ci>1co 
a1111os àv ])()ffamc11to dos juros e a111orti;aç11o 
dos cmpi·~!timos extcmos. para applicar an· 
nualmcnte a:;; sommasa.rbitradas para aquel.le 
flm ao resgate da moeda. de cobre. 

Jmmediatamente Ieva.ntou·se Montezuina 
(visconde de Jequetiubonl;o.). e nisse que
rnas actvae$ circum.stancias não podia appare
cc•- cousa mais impol:tica do qiie a referida 
propos!a (n.poi:ldos). t qite a noticia da siia 
apresent1Jr.<iO ia arrebentar Ha Eiwopa .como 
uma bomõa qucr havia de assustar a todos ; di
;e>ido-se alli geratmrnte que o governo -re~olu · 
cio11ai·io (como lhe hl!o de chamar •latMrat
me-n C.:) n.ro qt!!W mais cu·rw.prir os contractos 
q11e to!f,os os homens iMeressados nos (undos 
pitlil icos haviam <la ficar de 1iecessidade outros 
tantos. ú~imígos d,a >tot:a ordem de cousas 110 
Bra::il, ao quat niío poderá acontecer maiOY in· 
{or:v.fl.io do qHe a ch.eiJada d Europa. das r101f
cias soln-c ·a Stlspensão pedida soi11 que conste 
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ao mesmo tempo a dispo$içl1o da Cm>«ira dos propondo. como complemento daquella. me· 
:Deputados do Bra::íl de cumprir religiosamente dirla, .n. suspAnsão do pagamento dos juros J 
,; (e dos contractos• (apoio.dos geralmente). Faço minhas as pa.la.vras desses emeritos 

Ma.vendo a C& ma.ra convindo em que se no· parla.montares, como "'l"ivo protesto à. lem
rol'aSSe uma. commissão especial que quanto bra.nçn. infelicissima do honrado relator. 
antes désse porecer sobre~ prt·posta Borges. (Apoiailos.) 
foram pelo presidente designa.dos os Srs. Mon· o SR. Lurz Al>OLPllO-Assumo inteira. rc
~1.'.l.~~·i::~llanda. Ca.valcnnti e Maneei Mari!I. spon~abilidado_ de~~ns idóas. Já .mostrei & 

o Deputado Antonio Percir:1. Rebouça.~, V· Ex. que n110 ora. nenlwma. nov1da.de. 
notuel advogado, conhecido pelo brilhan- O Sn.. BAnDOSA. LI)tA-Niio mo demo~rei, 
ti~mo com que defendia. ns idêa.s mais li lia- Sr. Pml<lento, nn. nru\ly~e da observa.çfü~com 
rne!I que recommen•l:im o. sua vicia pubhcn quo em npArle honroa~me o illustre Depu
como um modelo. opinou .. gur era urgcnti.t- tado pelo E.~tisdo do Motto Grosso, rcferlnrlo· 
-.~mo v«ci a ra111nM 1x.anif~~tas~c 'l"'! ·a ·'"ª 10 a opera~ e a factos que se pa.aram d 
•)i•il•illo fM co,.tr·~rfo ,f ,,ropo$ta, afi111 1/c de~· 1orn114, flOl!I V. Ex. com)lrehende bent que ~i 
,.,,,,cccr 1J1~1,,.icr 11c1t,aÇ<Jo tff1115roda.rel 'JllC a é ponivel ah1.rmar ainda u1als a opln iito do 
i111politiai da 1)/'opo~''' 1.01/ia ca.11.tt1r, a/im 1lc que~ o (01: propondo-se o. snspen~o 1lo paga. 
qm~ (l Cama.rJt, accrescentn:n, 11111nl(t1" 01 mentOli, certo niio sa pod~riu. eonsc:ull·o 
~~atime~•tos ''"' -.Vaçtro dt1 cu•nprfr ~11c:1amc:11rt> melhor do quo annunola.ndo-se. ClOmo com· 
~· corUr11cco1,,. plemento de tal proposta. a exlstoncladti ~ 
~o dia seguinte foi apre.ll;('ntailo e lido o opcra.çüea e act.os pelo Governo praticados d 

j\.'\~r da commlll'li.o t>&Pccllll. o qual era.- IOCJztlll. ••• (Apoiado1.~ 
•111e .foue reJ.~itoda a rlit'! 11~11po1ta tll'o ,,; por O SR. Lmz Aoor.Puo dá um &parto. 
"'f' tru:onrpaurel com 11 d.•!f11"/ade tk um po04 
J••#o ~ li~ t1 crninc11tcmf11to ími•olitíca 11cu O Sn.. li.\RDO!I.\ LDrA-Senhores. !hllou·se 
~rw11es ci~1111ta11ci111, como por ser rkni~- nesta Casll. em trs.diçüea lmperiacs. quu.ndo o 
,,,ria.> honrado leadcr da. m&ioria, sem hesl~ 

veiu de publico o pela !órma o. mais solemne 
cortar a solidnriedade que neste regimen não 
pódo deixnr de oxistir entre o penS&.rnento 
director do Governo e o d11 bQnrado relator. 

O Sr. Ferreira.Franca. outronot&vel Depu· 
fatio quo pl'opoz a. f01Teração das 11rof'in· 
cias e a abolição do iml19rio com u. dyno.sti·i 
il~ D. Pe1lro ultimo. commentou :-promet
i.cm-se pagar, Sr. Presidente, e l1n de <lei· 
o:"r·sC de pagar sem gue o creda?' consinla .ia 
dtmora do pagamento t 

< Sr. Presidente, ha de dei:r:1;r-se áe pagar. 
emguanto l!!t)Üte prata ttesta casa ? (apoindos). 
Creio que nisto nao luz du-oida al~ma,lur. de se 
pagai•. (Apoiados.) 

« Seja pois rejeitada a propostajd. (Apoia· 
nos.) 

4( Si o Ministro vier aqiii com um delirio 
(per dó em o {11.llar a1sim) que tal'Ve;:; seja o 
Mme ~ue esta proposta mereça, oi1 ao menos 
um pensamento nunos c11nsiderado, menos =· 
duro ou menos rejlectido, nós ltai:emos de cha
mal·o ? Para que ?_ Sõ si fosse para lhe dar a 
rn::í!o que elle não iine..~se». E reforçava o a.r
<lvl'OSO patriota a sua opinião com 11.s seguin· 
tes palavi·as com que fula.li:wu o seu _protesto:. 
« A questão funda-se na boa fe ~ ·em podermo$ 
pagar : mas ainda temos pratq. nesta casa, 
torno a d~er ; ainda cindamos cl~gantemcnte 
~e$tidos; pois, Sr. Presidente, NÃO HAJA PR-\T_,:· 
:'.IA CASA NE~r TENRAl\IOS ESTES AllOR!"OS, MAS 
cu:-rrRAM:os A N"OSSA p AI.A. "Vl\,\ .. > 

Por ess:t. occasião ••• 
o Sn.. LUIZ AllOU'llO-Corrigi um facto 

historico, deturpado aqui propositalmente. 

O SR. BARBOU. L1~.r..\-••. o honrado teade'r' 
da maioria, rofarindo-se ãs tradições impe
ri&es e explicando mais tarde as auas pa· 
lavras, em virtu·1e !la. celeuma que essa 
phrase havin produzir1o, insistiu em relação · 
li. probidade e a exo.ctidüo com que o Go-verno, 
no extincto regimen, Eatísfazia a todos os 
compromissos naoionaes. 

Sim, 11.cceitamol·as essas tradições, si nos 
vamos transportar ao período aureo da re· 
geocia. fazendo nossos os protestos indigna.dos 
com que os honrados Deputados daquelle 
tempo receberam a proposta de José Ignacio 
Borges; uão, si nos referirmos a outros 
tempos, em que a intervenção imperial se 
tinha feito sentir mais energicamente para 
dictar outra orientação; não. em relação,.por 
exemplo, ao que se lê no relatorio do Ministro 
da Fazenda, Manoel Alves Branco, pa.ra o 
exercício de 1843 a. 1844, isto e, logo depois 
(notae a. coincidencia) que se tinha accen
tundo o movimento deretrogradação politica, 

Hoje, Sr. Presidente, propõe-se a. suspensão quando todas as conqui~tas realizadas pela 
da amol'tização; aggrav~rndo-se a situação, memoravel jornada de 7 de abril haYiam 
qnem nos garante que não estejamos em ves-j sido burla.das, qua.ndo a revolução de 1842 
pe1'll.s d\l ver aqui outro rela.ter de fazenda. em S. Paulo e Minas havia sido suJ!oca.da o. 
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com ella os · ultimas . assomos d~ liberdade. · Mas nesta tribuna o meu dever é a apre
(Muito bem.) ciação inclemente dos documentos ofilciaes, 

Nessa época, Sr; Presiilente, o rela,torio do tctes quae3 chegam ao nosso conhecimento, 
Sr. Ministro da Fazenda diz, pelo queres- exactamente como elementos de informação, 
peita ao serviço da divida passiva, o seguinte: para juizo nosso e consequente deliberação. 

«Pelo que respeita á amortização que até 0 V. Ex:. e a Casa não ignoram que, em vista 
fim de janeiro de 1839 se tinha deixado de de energicas reclamações da imprensa desta 
fa'Ze·r. não obstante as leis de orçamento que Capital, o Sr. Ministro da Fazenda teve de 
sempre 'Votaram fundos para eUa, continuou e nomear em commissão o director geral das 
continúa suspensa daquella época em deante, Rendas Publicas para, assuniindo a illspe
em virtude da lei. E é minha opinião .que tal ctoria da Alfandega da Capital Federal, pôr 
amortização não deve ter lagar emquanto não cobro á fraude escandalosa que am se dava. 
equilibrarmos com a despeza a nossa receita, O SR. Lurz ADOLPHO - A desmoralização 
tanto .porque este caso foi assim previsto, c011io é ao pessoal .todo do funccionalismo. 
P?rqu~ toda a amo~·tiza~ão em taes circum~ta.n· . 0 SR. BARBOSA LIMA-Ninguem fica desmci
cias e de pura itlusao e mesmo de· prqJuizo ' ralizado pela boa ou má vontade de terceiros~ 
para o~ credores do Estado,

1 
e ~m nada affecta só 0 que · póàe desmoralizar é a pratica de 

o credito na Europa, sen o disso . uma p1·o'Va taes ou quaes actos que, trazidos a pli'Qlico, 
o preço ele'Vado por que ficam actualmente os rião podem ter outro resultado sinão a affir
nossos fundos em Lonr),res.» mação rla maior ou menor razão de ser com 

Pergunto, Sr. Presidente, deante dos cnm- que cada um é ou deixa de ser considerado 
promissos que o credo republicano impõe, é um funccionario probidoso, zeloso, honesto. 
licito a i:ienhum patriota, é licito a quem . Já Q.isse e repito, com verdadeira sinceri
quer que se tenha compenetrado de todas as dade: não tenho o menor intuito de magoar 
exigencias deste regímen, sobretudo das o meu collega, a cuja honestidade faço in
cxigencias de caracter moral, que devem teira e completa justiça. 
,preponderar sobre as demais; é licito, repito, Mas S. Ex. e a Gamara me permittirão 
a quem quer que seja, nestas condições, que. na elucidação do debate, . leia actos que 
;pensar na possibilidade de suspensão de paga- e:;tão publicados ... 
mentas-ou da quota de juros, ou da quota o SR Lurz ADOLPHo-V. Ex. póde ler todos 
de amortização, de qualquer fórma, sem que os documentos. 
veja immediatamente subir,lhe o rubor ás 
'faces, parecendo-nos que faltamos . ao mais O SR. BARBOSA LIMA-; .. para que o pu-
sagrado dos nossos deveres~ ( M i1ito bem.) .blico que nos ouve e aquelles que não · nos 

Não se me diga que tal facto, em relação ou vem, mas leem, · possam conhecer inte ra
á suspensão da quota de amortização, possa mente o assumpto que se debate em toda a 
se ter dado durante o Governo do honrado sua plenitude. 
Sr. Prudente de Moraes, porque, si assim é, · O SR. LUIZ ADOLPHO-A lama que o sr: di
não só este deploravel facto deveria ter sido rector das Renda~ Publicas procuroiúttirar. 
trazido ao nosso conhecimento com toda a ela- aos funccionarioa não me attinge. Hei de de-
reza (apoiados), mas ainda, o proprio Go- fender-me com toda a energia. · 
verno devia ser o primeiro interessado em 
concitar todos os seus amigos a não medir O SR. BARB03A LIMA - O Ministro da Fa· 
sacrifícios, a não poupar esforços no córte zenda mandou publicar este relatorio e esse 
implacavel em: todas as despezas publicas, mesmo ministro republica.no, respondendo ao 
comtanto que antes ile tudo façamos face á Senado, a proposito de uma consulta que rn 
satisfação desses compromissos. lhe fez sobre uma licença a ser conce 'ida 

o cumprimento de um dever cívico, senho- ao director geral das Rendas Publicas, refe
res, impõe-me, nesta parte do meu ·discurso, riu-se a e5te funccionario nos termos os mais 
uma mbsão ardua, dolorosa, mas não me deixa elogiosos que é possivel, segundo se lê no 
absolutamente o direito de furtar-me a essa Diario OfficiaZ de hontem ou de aute-hontem. 
obrigação. Pois bem, este funccionario de quem o 

Nós discutimos no seio da representação Sr. Ministro da F<•zenda faz os conceitos a 
nacional, apreciando todos 08 factos que são que me referi, e com · quem o Ministro da 

. trazidos ao nosso conhecimento por meio dos Fazenda, por essa. fórma, revela uma solida
elementos officiaes. rie.da~e m.mto maior do que aqu~lla que póde 
. Não tenho absolutamente 0 minimo intuito ex1st1r b.oJe entre S. Ex. e o 1llu~tre rela
cte ferir a quem quer que seja, a menor in- to.r d~ orçamento da fazenrl.a, dep01s das de
tenção, Jonginqua siquer, de magoar a um lclaraçoes do leader da maioria ... 
honrado collega, a cuja probidade faço inteira O SR. Lurz ADOLPHo-Tenho solidariedade 
e completa justiça. · · . com as minhas idéas. . · 
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O SR. BARBOSA L1MA-... desse funccionario 
diz o seguinte o Sr. Ministro da Fazenda: 

« Ministerio da Fazenda, 10 de agosto de 
1897~8r. Presiden te ::a R •pubtica-0 reque
rimento do director das Rendas Publicas, 
Sr. Lüiz Rodolpl10 Caválcanti de Albuquer
que, para ltie ser concedido pelo Congresso 
um anno de licença com os respectivos venci
mentos, tem inteiro fundamento, pois jus-
1.ifica-se pelo estado de saude deste digno 
funccionario, aggravado por serviços pesados 
durante longos ann1,s. Póde se affirrnar que 
a sua assiduidade e dedicação ao t.rabo.llw con
sciencioso e proficiente muito dei-e a 'Fazenda 
Publ.ica, sendo, portanto, de elementar jus
tiça qUé os poderes competentes lhe propor
cionem os recursos necessarios para que, 
restabelecido, possa voltar ao exercício de 
suas· funcções, cujo desempenho muito ganha 
com a escrupulosa e intelligente applicação 
que lhe dispensa. 

Saude e fraternidade -'- Bernardino de 
Campo. (Dia rio do . Congresso de 17 de agosto 
de 1897, pag. 1.210.) 

Pois . bem, no relatorio que ao Mi,nistro da 
Fazenda apresentou esse honrado funcciona
rio, e que está publicado como annexo B ao 
relatorío do Ministro da Fazenda, lê· se : «DE
FRAUDAMENTO. DA .RECEITA DE BAGAGEM.» 

« Exm . Sr. Ministro da Fazenda.- Parece 
inci·ivel qite,diwante tão longo período de mui· 
tos onnos se exercitasse nesta Alfandega tão 
largo desvio das nndas publicas, ria mais 
condemna1,el impunidade e em um s1·r'l!iço da 
MAIS COMESINIIA FISCALIZAÇÃO, em qualquer 
oiitra repartiççto aduane·ra do paiz e tão bem 
acautelarto em portaria esper.ial de um. dos ex
inspectores deda Alfandega. » (Pag. li do anc 
nexo B. relat. do Ministro da , Fazenda 
de 1897.) · 

E .adeante, pag. 12 - « Ao conferente cabe, 
ws termos de~sa portaria e terminante dispo
sição dos arts. 397 e 398 da Consolidação, 
tudo fiscalizar, de modo a ser garantido o de
'l!ido recolhimento dos direitos, para que possa 
ter lagar a entrega ou desembaraço de ba
gagem.» 

« Como se vê na relaç<íO sob lettra A, entre 
os conferentes e os escriptiwarios ENVOLVIDOS 
NE, SA. ENORME FRAUDE DE 721 :400$172 não 
poucos são os que goswm da mais bem.firmada 
re · utarão como probidosos, intelligentes e ha, 
beis; · 

Nlas quJ hou'l!e desciúdo no cumprimento 
dos deveres, alir!s restrictos, dessa funcção do 
cargo, no armnzein da bagagem, n.io h" a 
menor duvida, porquanto assim dispõe a legis
lação·. em vigor.» 

«Nos dias feriados e quando houver ur
gench da entrega dos volumes, o pagam<mto 
dos direitos sera feito ao fiel do armazem, 
que lançará no despacho a respectiva verba 
de pagamento, fiscali:.ando o conferente o re
cebimento e a remes.-a ao thPsoi,creiro da alfan
dega NO DIA IMMEDIATO IMPRETERIVELMENTE, 
para o que ficara o conferente com uma das 
'!!ias do despacho, que remetterd sob protocollo 
ao mesmo thesoureiro logo que se abra a repar
tição.> (Cit. art. 397 da Consolidação das Leis 
das Alfandegas, § 50, 2ª parte.) 

«T mos, pois, até hoje liquidado no de
fr;tudamento de receita proveniente de ba
gagens de .passageiros que pagaram ao infiel 
deposiiario da Alfàndega a somma de 
721 :400$172.>> 

«Nesse período são em numero de 50 os 
empregad ·S COMPROMETTIDOS a saber : Um. 
chefe de secção (o .da · 2 ") , · 31 · escripturarios e 
empre:fados diversos addidos; um fiel de. ar
mazem e mais um seri•ente de capatazias .» 

«A indemnizaçãlJ se deve fazer nos ·termos 
do art; 120 da Consolidação ou por outros 
meios sobre os quaes c.abe ao Governo resol'l!er, 
por desconto de vencimentos ou por acção 1·egu
larrnente intentada ao juízo competente, ou, 
finalmente, por .qualquer cutro modo que o 
direilo da fazenda reclame.» 

O SR. Lurz ADOLPHo-Esses conferentes e 
escripturarios estão tão envolvid is como V.Ex. 
já esteve em outras accusações feitas nesta 
Casa. Isso é uma indignidade. 

o SR. BARBOSA LIMA-Nunca fui envolvido 
ern accusações das quaes pudesse parecer que 
tivesse lesado os cofres publicos. V. Ex. op
portunamente demonstrará. 

Continuo a dizer que, apezar de achar-sé 
envolvi.do nestas accusações o nobre Deputado 
em que pese a S. Ex., não faço o menor 
favor em continuar a crer que a _sua probi
dade estiJ, acima de qualquer suspeita. 

o SR. LUIZ ADOLPHo-Não faz nenhum 
favor. · · 

O SR. BÁRBOSA .LIMA - Mas pergunto aos 
verdadeiros republicanos si um funccionario 
envolvido em . uma relação de exactores da 
Fazenda Nacional, alcançado por esta fórma, 
é o mais proprio para ser o relator do Orça
mento do Ministerio da Fazenda, isto é, do 
ministerio que entende exactamente com a 
gestão das repartições.cuja fiscalização resul
tou este facto ? 

O SR. LUIZ ADOLPHO dá um apart~. 
o SR. BARBOSA LIMA - A Gamara e o paiz 

concluirão. 
UM SR. DEPUTADO-A áccusação póde ser 

.procedente. 
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o SR. Lun ADOLrno-J~so é uma indigni-1 o Sr.. LUIZ ADOLPIIO E OUT!tOSO apartesdã 
dade • (lia outi·os apartes·) O Si: . BARBOS.\ LmA. - Os facws füllam 

o SR.. BARBOSA LDIA-Senhores, ninguem alto. 
se referiu á. honestidade do bonl':i.do Depu· o Srt. Lt:IZ ADoLrlto-v'ou tratar dos füctm 
tu.do eóm mais sinceridnde do que eu. Noto a e hei de mo$tra.r ú co.sa qaal 3 i-esponsabili
incorreccft0 republica.nii. que cgtá no facto de dade dos funcciom\Tios • 

. um funccionnrio da. fazenda,exactor da mesma. 
O Sa. BEZERJUL Fo:O."TE:'l"ELL:a: - Por isso é 

qul! re ageit~\·o. a rolha. 
fa.zent!n., envotvido em i~lcnnce ••• 

O SR. Lw AooLrno-~ii.o estou ODYolvido 
O S1t.Lu1z AooLP110-lstoé gratuito, ó umii 

injuria. de V. Ex. a um oolleg:i.. (Trocam·s< 
011tros apartei, o Sr. PrcsidtHlc rtclama atun· 
ça'o.) 

cm facto algum • · 
O SR. B.\IU!OSA. LWA ••• ser o rel11tor do 

O~ento da Fl\zendlL. 
o SR. Lt.:1% .\DOLJ>no dá. um o.parto. 
o Sa. BARBOSA Luu.-V. Ex., lendo a. re

laçio enviada ~lo honrado sr. Ministro da 
FD.7.end&, prova ri. que o eeu nome não eolllit.n 
desta rclaçao oomo um doe conrorentes que 
tuncclonou nett& época. e lllcançado em corca 
de o(:.&00$000. 

O Sit. B.uu1ou. Luu- Estou multo longe, 
se11llores, Jo rejubilar-me com fiM:to• desta 
ordem. 
J~ me :retbri ao nobre DeputMo por ~ta.tto 

Grosso pol11. 1'6rma por quo dtwia. mu 11'blu
Iuu.me11te não \'OJO motivo paro. deixar d11 
ciuinprir com es~ penoso tfever poli\ mesma 
rurm .. "I. por quo o cumpri ret1>.tl'l:amcnte n. ou· 
tro flmcc1onar!o do l'aunll.at provOdn•lo eo• 
t:1o vivo proter.to por p!U'te ue quem aup11u
nh:\ l)Ue eu cstiv~ menus infornwlodo que 
de lil.l:to me a.clu1. m. 

o Sn. L't:IZ AOOl.l'UO o outros dio apn.rtes. 
O SR. B.mnoM Luu.-~ü.o inllui:á no rc

ghnen republicano a escolha. do ru.nc.iion:i.rio 
nestas condiçües 11'\1'3. ser eXIM:t&Dlento rela.
tor de um mlnisterio em reln.cão ao qual e:c· 
istem nccusaçOes desta ordem 1 

o SR. BELIS.\.lUO DE SOUZA. - Como Depu
ta.do que é, pólle fazer pa.rte de qua.tquer 
CQDlmissão. 

o Sn.. B.-1.RBOSA. LIMA- Não colho a. oooer
>ação feita pelo honrado leade,- da maioria, 
porque não eston contestando que qualquer 
funccio:iario publico corn a.ssento na Ca.mara 
possa fazer parte de commissões, mas sim 
que os envolvidos em accusações desta ordem, 
por tal modo que o ministro resolveu-se a 
não publicar documentos complementares, 
l'ela.c lona.dos na. ta.bella de pagina. 51, de l a. 5, 
possam ser os ma1s proprios para. occupa.r 
taes cargos. 

o SR. Li::rz ADOLPm-lsto e uma. censura 
que V • Ex. faz á C:imara. 

o SR. fü.P..llOSA. LIMA-Perdão, eu aponto 
o facto e não faço cen~-uro. á Cam:i.ra, porque 
V. Ex. não foi eleito. 

_O Sn.. Lurz AooLrrro-Não fui eleito porque 
nao era caso de eleição, mas antes fui eleito 
pa.ra. a. Cvmmiss<.10 de Fazenda e com o voto de 
Y. Ex:., creio. 

O SR. B.1.ttl!OSA LmA.-E' passivei, mas en
tão não conhecia. este facto. 

O Sa. Lti:Iz ADOLPHO - Pois devia conhecer, 
que o anno passa.do tratei larga.mente disto. 

· _- _o SR.BARBOSA L1:1L\.-fft poucos dias apre· 
. :sentei um requerimento :pedindo cópia destes 
· :documentos, e porque n.ilo !oram. :publi
: eados ~ 

Só houtem me to>rani entregues as cópias 
1le diversos rel&torios que pedi ao bonrado 
Ministro da Fazenda. pa.ra trazer a. publico, 
enl to:!a a sua crueia.. núa.mente, füctos os· 
ca.ndalosos que se pD.lis.i.ra.m em varins alfo.n· 
tiegns .e a que mo ha. via referido incidente, 
mente. 

Tenho em mão o relatorio do bonl'!ldo 
inspcctor da Alf:in•foga da Bn.hia,que atllrma, 
(lepois de dizer quo volumes havia que eram 
tira!IOs cln. alfandega sem a 111enor formali
dade, o seguinte : 

«Volumes houve que salriram desbraga
damente, sem deixar o me11or yegtigio de sua. 
passagem por e::.-tn. repa.rtíção, pois não consta 
da folha de descarga nem na escripturação 
dos armazens, e destes uns estão manifesta.
dos, outros não. Muitos era.m esvasia.dos no3 
proprios arma.zen~, seodo em seguida inuti
lize.rl os os respectivos en voltorlos. Não posso 
nem devo deixa.r pa.ssa.r sem -reparo a com
pleta e I:i.menta;vel desorganização em quo 
encontrei os servjços a. cargo da. 1" secção e 
os das capatazfa.s occasionada exclusi'i:iamente 
pela .in .. ptidiío e indifferentismo dignos de 
nota do ex-chefe de secção Clito Valt.erino Pe· 
reira e respectivo administrador José Diniz 
Gonçn.lves Sobrinho.» 

E conclue o honra.doinspector da Alfandega. 
da Bahia.:-< Ao terminar este otflcio, e tendo 
em vista a necessidade indeclinavel que tem 
o Go'V'erno de conhecer com precisão e ma:x:i
ma clareza o estado em q11e se acha esta re
pal'tição, que esteve por as~im dizer tran
q ueada. a. toda sorte de d<Jfrauàaç!Jes que sni;ol· 
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~eram oranrle. numero de «CHs 1!liipref/fl<l o:<, 1 mens po!iticos, &m:i.lg&m:i. informe de ele· 
Julgo tle meu dever tall:w :i. Y. Ex. com toda & 1 mentas heterogeneos 01innt\~ de todos os 
!r:i.nq ueza., àizcndo q 1.:e â,· ilííatuleya ª'' tla/r.ia 

1 

pa.rtirlos. (Jfuito be111). 
•=·'~''º rc~enJados clias ayros, de r.ido ci ;,ulisci- • Senhores. homens publicos do oxtincto re
plrna, '' vicfos inucte;·adfls e ci.t t1mdcaci as bem gimen, tlos mrtis conceitua.dos. muito antes 
Jii'onw1c:iadas p .1>·., d (ra~,zc ?t!C CAltACTERlZ.\:.I ()e haverem os patriotas de 15 de novembro 
P,\RTE DO SEU rF~~SOAr,, c•1pl'iel10M1iiei1ti; i11.m- cogi~rlo rle precipitar o :td\·ento r.la. Repu· 
f{ml1~ 1-.or ritgoda11tcs de~J,onc1to.•. si pro..-i- bl!ca. fonnul11.r1ua l!obt-e a ix>litica e admlnis· 
JN1cws 1:.1i:,.t1icas por parte r!c \'. Ex. niio troçlfo, hoje e\"C>Cedus sob o. fórmo. Je tradiç<ie1 
Cor~m ~c11er1w1e tt r1~ tom:\,1~1l! <:0111 o il.m de iMJi<!r'i<••.·s. opiuiV<>s sGvcro.s, el..,quentes e in
limpal·a dús c1upr.:gad1>.( i1u:111~i=c.~ e l tJJPCitos SU<(ll)lw . ali;mnna 1l11s quaes po..-o liconça 
•1i:o clm ~uc. A bl'aÇOll ~m" imJ>Clrran~ ,·, •':un"r:r. par:1 ler. rnronnarel que u Clli 
i1uesiiio que :u:.iba de cxpo1-, ost:t. ln~pectora. bcbf'r 1111 ~tn.niCt~to Rllpublicnno de 3 do de
/ii"CCisa, 11taii 9"4 r11411&'1, "" d11cidid., apoio •le %0Ulbl'Qde 11:!70,documcnto DO~'lblllasímu,cu,ja 
V. L:. 110 1c11titlo •lc J•r't1l it1ial·a, "º mo»icr.to lalsloriA pela blstoriad.i. vida publle11.dealgans 

t:m 'Jll4 i1a.qqui11s 110 . .; mab wrJ)Cli e pervé~. d1>1 sous eign:u&riQS nos enslllA que Jà. ontiO 
post.0$ em e!rcul;içiio com o rim <lc o.mc:squl· ftorescl1u11 cstatllstus que. dcpoie d11 lho hl\
nblll'ell\•M, enrraquecon.!o ll i;na autor!dn•lG. v.,r~111 d1ltl11 o sen ll.li.!cniilncoto u:preiso, ro
<liio li!~ ap1n<tiximada J;, tc11acldl\do com quo c:ordar.\111°!(), qu.1ndo li~ pareceu opport11110, 
tr.1bo.ll1am os Inimigos elo Flaco.» (Omclu 1le J11 'IUO n.10 (.iliam ~1ca1Ço d1 fómta dd se
::! dli !Dllio do 1S!li M lollnlstorlo d~ Fuonll11.) "rrtO· Pnr:i. bonm do <:aractcr brazllelro. 

V. Ex. e 11. C:i.ill. <lii,·em r1!eor<iar-lf(l o quo t10róm, nrlfte:i.·so quo os po.triota., que agu• 
111.wrrcu om rcl;i~JiO 11. este:! fu11cclo11Ari••, QUl• ni.m uc..~c d(JC111nento, 110. suo. mriior (l4rte, 
h~\·c como c.i.stigo, •lopco1s Jo a.li;um ~1npo porcnaneceram deis li. 1111.ndcira que IPstea.ram, 
p:a..'iSllllo 11est:L C:ipit.o 1 }ll'Ol'O<'lvcnclo O!! s~us in· continuando i1nperterritos a. pl'CSUor á propt\• 
tt-~. volto.r pl.ra a. Clpit:il da Imllin. de ga.mla. e à. CWl1laçüo d& .R.lpuõlica nlleva.ntee 
on·lo tinha sahído com est.i. bello. certidão de serviços. 
n"8Cntnmontos. Ncst.n. occa.~ião. cu. que tam- O Sr. l>. :M:inoel do Assis MascarenhaB 
bem raço justiça intd:ra ii. rcctidão com qul\ ~sim se oxprimía no senado imperial : 
tlirige 3 p&:it:l d;1. FJUlndo. o benemerito re- «011a11do 11 intclliyencia, a 1'irt11de e os s~• 
publicar.o Sr. Berua.rdino de Campos, IAmcntei çor siTo preteridos e postos fle part•; qv.ando os 
'}Ue S. l:':x., par:i. f11eto~ com\l os te, não ti· JlCnierso~ sc70 !Jala.rdoados com empregoi mii
vesse mai:_;i Cllt'rglo, 1le modo a Gmedront.1r n neit lC$, pôde-se di:er com s~neca :- morreram 
fraude desde logo o o. estimular do alg11mn o direito, a honra. a fe, e aqHillo que n1'nca 
soi.-te todos aquolk::i que no mei~ desta tlc· oolta quamlo 1m1a i;e; se perde11-o pudor 1 
bCLcl•:.:;a~m cu~prir com os~~ devar, tlentro Do urn regimen nes:ias condições. Sr. Pre-
dos 111n1tes estr1ctos da llonc;.t1cfode. sidente, não nos elevemos lembro.r si não paro. 

UM S1t. DEPUTADO-Muito bem. fruir a !'u.ti~!'açãu que rE:sulta da. certeza. do 
O SR. ToroTu.t::o DA CosrA - );fesmo porque quo com o concurso llos brazileil'OS nune& 

ustes volumes podiam a.tê levar arma$ pu.ra 1ntlis se impl:i.nt:i?â no Brazil. (Muito !ieni.) 
Canudos. A 24 de junho de 1867. o Diario de S6o 

o SR. BARBOSA Lnt.\-Torno a cargn. na Paulo, ori::íio do pa.rtirlo conserva.dor, sob a. 
questão sttscifad:i. pelo honrado leadci• da redacção de Jocio Mendes de Al111eida, Anto11io 
maioria. por occasião t1e romper solemne- Prado e outros conspicuos.cidadãos insuspei
mentê, a.pezar de ser membro ela mesma Com· t .. s ~o regímen, sob o t itulo- Abaixo o im· 
missão de Orçamento, a solidariedade entre perio - escreveu o seguínte : « Haverá 
S E · · d l d t. ainda qvem es11ere algu ma cousa· do Sr. D. 

· x. e seus amigos e u m a o, e 0 uou- PerfroII 1 Para o mona1·clia brcuileiro sõ ha 
r ::idor relator da Commissão de Fazenda ; 
torno à C:).}':"8. na. qucstii.o dus t radiçiJes im- u?11a 1'frtude- o ~er:,,ilismo ; para os.home.ns 

. " smceros-o ostracz.·mo ; e 1ui1·a os lacaio.~ e m-
perwes. d t · · · t Sei, Sr. Pr·esidente, que nós, os republica- ~mm:en!os r: . ~i~a po i t1e<1-os titu os e as con-
r:os, devemos nos apparelhar, devemos nos , cleco1 açucs. (.ilfa. to be1J1, -sussurro.)» 
preca.ver co::n a maicr perspiCMia. e energia · Não! semelhante regímen politico nunca 
contra o peior genero de inimigos que a Re· mais renascerá. no Rrazil ! (Muito bem . ) · 
publica pode ter, ou sejam todos quantos no ·E, tod;J.via, Sr. Presidente, as mais ,Jolo
rnomento difficii que passamos, em que a.· rosas apprehensões o mais desauimado1-es 
pl'Opria Republ!c.'l.· p;1.rece perigar, dizem presentimentos assaltam o coração de todos 
Poroplacen.temente tuio fa:::em questão de forma os patriotas que sabem ler nos factos o ho,, e 
ele !]Q'l!er"no ; - ou sejam os que se deixam do- roscopo desta situação e lLhi solekar a pro· : . 
ruina.r pela acção dis5olvent~ dos concitiado- pbecia dos dias de a manhã., quando o :propr19, 
?'es de todos os tempos e de todos os regi- P1·esidente da Republica, o honrado repa~:, ·, 
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blicano que o pa.rtido te11ernl elegeu em l de 
m3.r~o de 1891. depois de h:i.ver dilo o que 
disse neste <locumentu (1110.<tri:a1.fC1). fe7. o que 
t<'m feito, ~<?'gu1111o to<fo3 nós sabemo~ ! · 

Ahi ao d:1·igir nm m:1.nif.;sto à na.o.;ão brni
lcim. quando se empossou cio alio c:~1·:ro q 11e 
os i•epublicanos lho contini~un. o Sr. Dr.Pnt
dente'àe '.\!•.iraes. t't:'Cct'in•lo-se ;\. revolu~ de l\ 
de setembro. rc1Crin1!o·si~.portll.nto. ao pe~sval 
que :i. org:mi2>U e n. diriidu. qu:i.liJl•~~\\":\-n. 
(lcmio) c-,omq um mo~i ... ento 101·mi1fatcl rf,• 
o:tcyr1e <U iri~:irniçilc< 11t1cl•m·w~. 11rrtn"tt1u(o 
o a11a11d1Jrlc d11 re~tmrror•To u1011<lr••liic"(l. 
(Pag. -1.) (Patt$a.) 

O Sn. SILYt:ruo Xmn·- E' ~-om c~I:\ gente 
que:-;. Ex. esta bojt'. 

O s:ii. R.\HR•~M Lm.\- S1,1.ic-~c rm ~fo o 
p:i.lz qu~l tL 111•ior.t.1ç-Jo tfu princ:p-.1 c11rrp!2t"11 
de~ mo'l"'itr1Cnt1J. flUI· ·~ t."lht·~~ 1111c ui1u li!lto 
c.l;SO cot1sell1<i•·o p:u-:i. dmnun~trar n prot.·n~:i. 
n~idi:dc de urna 1'(1:1~ul1a iL n.~4o sobr•· :t 
~vrmn. de go\'"er110. ncclimnn·'o 1m1 n~o p:tv 
o Jllebi!!CLcto na.pol~in[.:,,, Org-J.os cl:L :mpr•'Tlli:L 
repu1)licana cm s. P-.LU!l•, depois dns primei~ 
ros 1~•SSO$ d11d()S, qucbr:u!:t l'L prím<'ira ccrc· 
llll!llia pelo honrado Pr<lt'idcrite da. Hepubtlca. 
org;los d;i irnpreu:.:L rep11l>r•c1cnrt jul!l:un j:i. 
con..-<'nientc demon~trar a pu~~ib!liditde 11~ 
um ni!COr•lo cut.rc os bon~ 1·opubJk:mos e 
aqu~ll•·S Gue ~tão ao latlo do homem dos 
plebiscitos! 

Por outro Indo, o excrd•o nncion:d, m"!J"'' 
par.< que foi. m ''fl>lª 71a1-.< quo t<'m sido em 
todo~ os movimontos tll·~tiri:vlos à reconquis:~L 
das libe1·d:i:'e..~ publkns e 1inalrnc•ntc n:tquellc 
de qu" rti•ultou o a1h·cnto da. Republica, u 
~xe>rcito n:i.cional e.-i·rn·1o como outro Pn)
metheu n;;rilhua1lo na pc-nctli::. :ibr-upta de 
Canudo;; pnt· te1· commctti<lo o crime llr_• ha
~er pi-~damado ~ N~publtca, alii, <.i1zi1;,:Lúus 
os seus lira.vos, l'arrivia:; as ~uas !\l(it~r:;. 

morrendo nu. brecha fnlmin;ulos pel;L jagun
çada impenitente que ta1l1b'"'· mío (r.<~ f]ttestr<o 
d(; f ormu. de govcn10 {muiro b-:>")· ahí ;<e 'l'"ae 
anniquila.ndo e com elleos recur;;osrnatcri:.ws, 
para quem o pugilo de rerJublicanos que de
fttndeu a band~i1•.c da.~ libcrdadc,s publicas 
poderia. appellar. no mC1mento em que no de· 
clive perigoso em que se vae, de queda, em 
queda, se quizer pôr, P'>r facto consummarlo, 
oprogramma, Sr. P:resídente,que he>je se es
boça na orient:ição polit1ca que por ahi va
mos vendo. sem cerernonia· m:tis aJg·nma. 
estampado na bantl"ira que empunlmm os 
conse!heiros e synthetizarlo na fàrma.: Nôi; nãu 
fazemos questão de guv~rno '! (Pt~iesa. Muiw 
õcm.) 

.Senhores, nesse dia. si não antes 1lelle, re
publica.nos ha aqui o fóra daqui iJUe so llli.o 

' ae bater comtod"s as armas que a energia 
humana. apparelbapara o ca.rttcter (apoiados), 

que hão dA ~e bate~· lur.iefe~SOI!, dia e noute, 
csq Ue<:ünd\) t o..; os os i nteres~!."~ rnater iaes e os 
propt'ios c:u·inlw~ da l'.1milia contra t•ssa per
Yor~a re.:;~nr·1·oição di~far<,·ad:~ cc um l'<'g:i111en 
cuwlcmnado. 

C1•rrc·nC's n dcYcr. s~nhorc~. dti b:tt:1lha1• 
cur:ijos:~ml'nte p,ra •]U<' ,, cr~cli t,, d:L J{epu
lilic:~ 5uh:~ m11ito 111" it< nllo ,10 que o c~'Q111to 
tia. mouard1i11. br11,:-.i.t1tina. :'\ão po·l!."mos he
sit11.r em cort.'"lr impl:t~L\"t>lr11e11tu Atn toda;; 
tL~ des'll('Tm> pul>Hca:!, uã.o ~ supert!u:1s. m:i.s 
tLl.C n:L" que f13r<n•m 11~rt:1~. rl!du1.in· 
clo·:aS nté o limite •to c·iurictnme1ito lrn11ros
eindh'..:I; e hl\v~m•;$ ,\,. fn1.d-o. 1\m;a I· l'ee()r
•l 1r, ('m 'lu" p<•:i-c aos h•inr:ulo,. rnC!mbl'I>:' •ln 
1n~i<.>ri:1. me.•m•' ~m :1. c. •lhLloo'l":li;ilu do t~o
,·crno. 

V. F.x. u:io i;;no!.':\. S:-. Pre1:t!dcntc. qco 
~t.'l.~ prvpomi.~ dti lo!~ :•unun."·'IUll n~'ll R>ram 
f.lnvi111ía~. ~l~)lundu :•IRrrlr•h~ um j.1rnu.I d~ttl. 
C.•pit.i.J, lhl~ prh111•!ro~ dí.11) dn. :1.CtU•l S<!:$$1lO, 
qua.•i que ~~ limiU&r.uu ~.rll1.ti$ d.l'dpif';111i1 
em um ou outro mln11i«:ulu dl!~lhe :a. rcpro
•ludr (>5 o~mcnt•'5 do :1.1mo p~do, i~to e, 
ele um t'•mp.•. tt re:1pc1to do qual niio se ti· 
nh:\:n coucl'bido appt-eb~nsôt-s tü...1 gr:\"O!l 
quanto ll.CJUcJ111.s que h<'.ii: n~ nlarmitm. 

!!: quawlo. !•l'l:~ primeira. Yl!;I;, 3. oppo~içiio, 
no S•m p:i.110! cun~titucimrn.l. pa.t.riouco mais 
J,, que partil\urio. 111· .. oc~up:i.·I:~ CDm a felici
ch1t1e e bem est··r cl•.•ste po,·,_1 1ligno de rndhor 
~o1'tc. quaudo a opposir;:lo :Lpr~l!atou as pt·i
mt·ir.t.s cmt:>udas i· ... ,luziwio 1l!!8~·1~~s e :sup
priiuindo seniços que se lhe atigurav:t.m 
a1li11ve1:.- primeir1) op1-101:-~e-lhe a tliUlcul
d:Lde hy,;untina .• o ohstn•·ulo c:1subtico d~ um 
tal vu <J u11l iu·tii-:o do f{<':;imen to. q tte n•1S 
"1!rl11\·a u curn11l'imer.to de uru 1lever desta 
ur<l.:rn. r.vi uma liat:Llh:l que a oppo~í\'<iv t"H' 
•leg:i11lrn1·" V. Ex. ô te~t•·mur1lla de que 
:.uw.ia ll•.·j~ s-· p!•oc!l l.ltt :tt·i·:.nc:u·-!hc r.las mito~ 
a baw.l.cir;i que cvnq iustvu. 

O Sit. AUGC:ti1'0 Si::vi1,o- Mui; ficou em 
DOSS<J.S m\io:>. 

O SR. BA1rnosA LtMA.-Nessns ememl<.ts o 
que propuulla. a commissiio i 

Cói-tes, i·educ•.,ão elas de,;pezas publicns. 
O SCl.. URBANO li1JS SA;:.;Tos- Coutra ellas 

Y<Jta.ra.m mui.los memb1os da. opposiçii.o. 
0 SR. FREDERICO BORGES- ri! V. Ex. r.li

;·ergio dos seus amigos e cuutinúa. na. mid oria. 
o SR. t.:rrnANO DOS $.\:\TOS- Qttc riucr di

zer is~1.1? 
0 S1~. Fr.EDER.!CO BOIWES-QUf:l' uizer qu1> 

um facto isolado nii.o foz rcgru.. 
O Sn. BARBOsa. Lm.\ - Eu sei a. quo so 

refere o distinctissimo Deputa.do pelo Ma.ra· 
n!Jão, refere-se á emenda. que foi a.presentada., 
visando ma'ls as preoc~upn.çües douti•inarias 
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1111 liberd:Wo espir itual llo que a.i1uillo q~te 
,•mon•le com os problemas materiaes que hoje 
11os assobe1·bam, qua.l o da reconstituiç-d:o fi. 
11:incei1-:t. 

O Sii. UJUJA~Q vos SANTOS - Ret1ro·me 
wmbom a outms, oontm D.l! quae;;. bmbem 
vutamm Ltlguns membros <lo. opposiç;io. 

o Sn. BAIUIOl1.A LtlfA-A<'.et'{'Q. <les~as ('~n
tb!' oontti~ M quncs ~<>.·1.11\ t<l1' vot.n.·.lo mcm· 
l•t'•S da or(Kl:'ii:ão, nttribun.·lll<! i;.>melho.ute 
1•ronunc:fa.mento no ~speito que nos !nt'~ 
o p;il"CC('r d& bnn!'luln ~mm~i\o. pl'l>pou.Jo 
:1 r.-jeiçio de ta.M có~. E coruqU:\llto cntüo 
M' J.i~~ IJUO dC$0!'1r!Uli7Jl.Vll.tU SCl'\'il;Ot', llÔS 
"'bi>u,os bOJe que o 1111trlotL!mo •lo honrndo 
rl'l~tor do º~'monto do ~Uni~wrío do Extc· 
r:or ••m bnm~ noe vlrà, máu giwlo n.quella. 
opinião, pro11<ir eórtcs aindn. mtús proCunclO:I 
"'' quo •utuelles que ndi.i outr<IS ba.vlo.mO:! 
lt·m 1,nado, tend" nÜ!! 1U111lm a vlctorla.. que 
:1ilida \'Cm t. tempo. 

sr. Presidenta. nio ha. lltlg:Lr llObro o. 
!ro.t'Çito 1fr. respo111!QblllJMc que C3.bo ca. cada 
1!m tio nós outtoe, ou ~ tnte •la cnt.ldllcle 
<'Ollectiva. C.oog1~ Nacfon:tl e10. í:lCO cio 
l'ii·ler Ex~1tlvo.ou so!rate indlviitualm••utc 
11~ eadu. um ele nô.~ outro11 que temos 11.t1t1t'nto 
:1:t m:11orill ou na rn i ooria : tio q uo tte tmrn 
11111.t•>i do tutlu, ó .ta itn periOS3. neces:ild=1.• 1<• 1\~ 
rlltma tal pn·oeu~o p.-itriotica n~ cuoon· 
trarmos rc ·Imenti• unit!os. o~ prcoccupn1,-•1!l 
·lt· cort:.r ruoJv e impln~~,·~J111ente em 1.odu 
a.• ·l~pez."3 publ ica..~. para q11e pos.l\ll111os llt\I' 
a r 0<fo~ os n~ c:>ntem i'oran('(IS o bt-lto 
tx•·rnplo do çu~ tu•lo qu:rntQ •1e ei;r.i~'<> hu· 
r•nuo lia\'Íll .ro prt•'liVl"I nr'ia o lli!:l'llWS, ~ <1ue 
:1n •Jia ~m qnr. 1:.1·1110~ •1bri~11dvs a. ce.,s:u• p11-
i:arnent11s o tt1·cmt.s floito, pr.1rque p:tl"u. e~a 
mi1i~1.a e penuri:t extrema. nào existia re-
1mi.lio. 

O actua.I !-!'Overn o procura realizar e..se 
1/(.•idcratm;1 ? · 

O Sn., fitEOERlCO BORGES - Essa. é :\ 
questão. 

O .::.ll.. B.1.nBOs"- LtM .... - Honvc tempo em 
qnt> o~ costom<·s a.•luihistra.tivos se ô.istiu· 
gui1.m nol:i.v .. lutente rlaq_uellc de q11e e sym. 
pto:ua. c..~ro.cte!'1stico o. serie de crerlitos sup
plement.1.res, cixtraordina1·ios e especiae~, que 
ac~mpanha.m ·o r elatorio do actua.l Ministro 
da F:tzen•fa.. 

Nesse tempo .O ori;:a,mento das despews pu· 
blíeas representa:va o_ maximo, alem do qual 
ab~olutamente não se podia honestamente 
P:l>so.r. Mais ial"de surgiu a pratica :i.busim 
•los creditos extra.-oi'çamentarios. Nesse tempo 
a que me l'elho, um clistinctissi.mo po:rl:i.rnen
t.w. g loria do altivo Estado tle Min:l.s, o inçe
rncr,,to . paladino tlilS liben.la•les ·publicas. 
Tlic-ophilo Ottoni. dizia, dirigiudo·se . ao seu 
eleitorado e i-e!Grindo-se aos escand&los mi-

c,,.uw.ro.' V , l'i 

11istcriac~ que o. suo. p1:obido.·lc o lcv1>Y.> a. · 
comliater tenaz1ncncc ~ 

4'.Sob os- :i.usplcios do miuistct'io de 23 1le 
marco 1lc ISCil, dcscncilttcou·sc conu-i os Mi
nistros o fut'Ol' 1111. oly;;..u'Chio.. quu lhe.> uiio 
1icrilüaY11. lun-el·o. 1le0.'3u1t:Mlo ilo seu t!Omínio 
oito longo~ mezc:; . 

« ••• Occupei numcr~~ vozc.-: a trilmno. JJQr 
<«:1Siã.o 110 discutir·se 1\ recll\maç;io que fulo. 
o smb li to ln)!lez Guilh,.rme Youn;: ila. l!<>mllUI. 
11& tlOO:Oú0$. ..:orno in•lcmniz.:i,.;iio do percll).S e 
tl.:L11u1os que :i.llc;;n"a ern CODS(!quencll\ i!e 
nAo bn.vcr o i:ovcrno du 7 do :1brll reeob!Jo 
uma porçiio de arm:i.mcnto que lbe bo.,·iA 
l!ncommenda1Jo <.'m 1~:!9 o ;\l!nistro d4 
Guorr:i, J. Clcmcntel>cre!ra. 

cSCUJVClit umpo ainda "'10 u haci<i duco
btrto a c.lllFOr-'.;'t\ •/O$ credilot mppl4rú111ta
f'1A, l'o1t• ~ 01 111inutfl'01 ld!1lflí:tlm '°""' a 
ea1ta d4 du1~1u a '{tltS o.• ltSoa " 1ua p/14A• 
llU!4, ~tlJinrf.o, corno "l/f'«tioanu:rna tum 1·e-
1/11::ido, a ldi (l i! Ol'~amcnto d mail uco.r&da· 
1'llG tias m!fSli(icarGe.<> (Circular aonleitures 
1le ~rin11s Gcr:i.es-1sr-0- !>3«· 86. l . 

O Sll. AlM!Sl'O S1mmo-Pllrooe quo istotol 
rliw hoje. 

O SR. BAttt~A. Lt M.\.- Pareceri:\ quo jb. 
11ar1uelle tempo u emin~nto mineiro previa o 
'llJ•' ~o da.ria cm tcinpn." )>08teriorei. m:iis 
.. u monos proxim•JS do dia \lsn que ,li:;cuti
lll03. 

1\ in•la por ~ ' ()()C:).giii.o o Sr. Theophilo 
OLt·•ni sustt~ntll \'a ll proJl()si~i.o que. ,;endn re· 
•Ur~1.l:t. r1:\'l\'id11 Dt\•U. Camn.ra. ull inuunimto, 
d1e::ou a mu~:w estuperhcçii.o, mouva...'ld" se
rio~ reparos . 

Dizia o Sr. Thcophilo Ottoni que, atten· 
den1lo :i. in.tep.indNtcili dos trcs ram0$ do po· 
der publico, quan 10 qµer que a fa.zenda 
u icional. ncciona.<l:i. por riuttlquer interessa.do, 
ro~e co111lemm do., uã.o ba. ~ta.va. ess•t sentença 
p:l.!-:1. q uc o Co11gres:;o Na•,iouo.l se visse obrl· 
i::1do a tlecrotar meios para os pa.g•imentos 
<lel!a. i·esnlt:mtes. nem para. que nã.o lhe fo~ 
Licito julg:~r do fundttmento tias reclàmaQiies, 
examinar a q nrstft.o por sua vez com a mesma 
independencia e largueza de vista. com que a. 
houves~e examinado o poderjudfaia.rio . 
· Hoje, taes a~se rções são levadas a conta de 
beres ias jacobinas; mas sem embargo disto, 
espiritos eguíllbraclos como esse as faziam,. e 
com a aggrava.nt<:: de nada nos levar :i. crer ._ 
que então se fizesse sentir a influencia. dos 
exager os dos radicaes: . - · 

« O governo ele 7 ele a.bril recusou receber -
:. encomm1>.nda (de n.rma.mento) pe>-rque o mi
nisfa'o a. fizera. sem ter pa.ra. isso fun•!os úe
cret.a.dos na. lei de or~a.mento. E a Ca:mara. 
d.os Depttt.ados decretou · a, aceus~o do mi.; 

.;j 
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ni:>tro. que foi levado à b.'l1•ra do Senado, con· 
vc1·ti.to em t ribunal de> justh;:.i. 

« O 1ni11istro d~fllnlleu·se. pro !uzindo um 
documento em que o nogoci:i.nte ini:lt>r. dechl· 
J".l\'!l. ter eiõo n. eacominenda condicion11.l 1 fl. 
c:tndo· :i t'ee(>PÇÍIO tlus :i.rraa.:; e o p:~g:\tneuto 
dependente~ de :iutol'iMdio legii:lati vn.;t. 

man;Ja,i• <,ffecwur f<L~ pagamentm:, inflo atê 
no. ponto <li' vinlar ;iberLHtnt'nt e 11 .lei cm 1a
la\·ão :\ militures que, nii.1.• t~n1lo potli•lo, p<>r 
'lll<t('>q1te1· motivos. 1'epcn1lente, ou in·'ll· 
!JCHUi.'t1~ de SU(I. '"''nbde. :iclrar-se n:~ 1·e\.,1!. 

«ô' mini~tro fü1 l\b~nl •·ido e o u»goci:i.ntc 
,·ont\im nu gl11·cr11Q. por m •i;; ih• que 1,\ pl'l !~'l• 
do c•1:-:to . 11111:\ parti! d~ ar1ua•. e cum a.~ rc· 
i:t.•u1tos C!'pe<·ulou, ~mettcntl•J·:tS p:lra o 1ti11 
d~ Prl\l.A e pl\rn. n 1 ire.,i1u., c11t;·1o.> e111 i;ucr.r;L 
oum n. ::;ublime Porta ,. 

e - P1L!ll!l.1fo" o.;. nnnO:I. o coito °'"'C:<""'' <L 
t'Omlai- })flra o 'JWC1•l,.t01t1~ do <tluol1oti"""'• e ,,,.,.. '""'° crt1 prl'CÍJIO }jfHlrm· e rcc:r111•1•!1•.,,,. " mi· 
ní.~tro qu(l 1111. ''l.1 ann11do rio ~a.r:i a. I' ntu 
M1tde1m. e ~u~ h:i\'I& ('l)lrun•I•, "º ,.,·111il1e1.r;i. 
ç.'l!'ll QU'.1.llto, llC lllL\' l3m 1f('(:hu·:1.d11 ~Ili l'•"-•l
lliio cootrn. o l')',.:emA t'Onstltuc1uli;\I, 

< Ern co1111N111(mcm f1ll lo\'a.l;L :iic1 c:tm:t•·ni>, 
sob :i. prot()CI,'º •'o milll\ltN 1!110 .. mu:•J:ul:1111. ·• 
11. ~f&tnaçio •lo pt'N:ts e •lanin•i .... 1111 111•1"w. 
tn.ncill. •lo .. 11() 000$, lluinnm :\ 'I uc ~e l:11.1;i. 
cbc>pr. mo.hnnt<- um:1. coot:l d"' j11r~ •~•111-
postu~, o prl'\"O ori;:auariu 1h !1M:turn. :i.1m•· 
serua<.IA cm 1831, sem no ION1011 pru1•h:r 
cM.t. obt4r·t.: a 11u,ta '/114 na ,,,,._.,;"' occ,..•·irh 
o ! orc,..,,n dt. '; •le ob··1l C•1111.71 ,.c1.1•a e p 911rr1. 

« Allriu-~e l:i.rgo cl .. ti.'lto ~uhre n qut:.~llfo em 
quo mo empenhei com al;tllm:t t rutci.lu..t~: 
viuh11 o P"'l~JQ dncumenta1lu com uma. ~e11 -
~uç11,b:t1n ou mnl ••11111.uud.• •'o Pthler Jn ·i.:•:>.· 
rio. P. que p~la~ tt"alh:t~ e 11t!las mallo:i.s lr:t,·i:t 
l'ª"'~o.1lo em julgaúo. 

P >-ele•·deu-sc que tl•Hct ~~ntcnça. dt> Pod~.,. 
Jurl;cittrio. condcmnamlo a f<i;c>vl<t 1•1C!Jli'c" "º 
1>aga.mento ric uma so1m1w de '1iF1!1~ir1>, oit iga 
o c01-po le9i>l .. ciro. SE)! )rAIS .t..'X.l)!E. " d rcre
tar os fu.''''º$ p 11•':t t"XtC:t'f.' 1o de st:>•tc:,ira. » 

« ]"i; OS 1uaÍ<llºCS O:.</ OrÇ<>S [ •C1a1 'Jlll: '1ÜO ti;i
[laSSC liio RUIM l'J:l~CIPlO. 

« Si os j'/Qd•.-res f'"liticos crcados pefo Con· 
szf:.,içao ~ao independente..<, uni. nao se p~ rí., 
su.hordinm· Ee•a exame eis delilJcraçiJes du 
outro . 

.11 t."Otaçüo an ;u.ui dos ih1postos é tt~ita das 'i>Uti::; 
.seguras garantias do ~ys1ema cor<s1ih 1ciorn1t. 
(Tho>Oph ilv Ottoni. Q.1,..ta aos eleit o>"1'.< de 
.!1li11a"' Gci~aes. ) 

Pois bem, senhores, presentemente, ao 
envez de se .fazerern esforços ident1cos afim 
de não vingarem taes pl'indpios, o 'lUC s1o 
faz é o seguinte: 

t:i. elo ü •le ~l·tem!>l'o. na luta. nrrnnJn. rc
c · lieram. eutret.anto. n gta1 ífirar110 itfr11r1t , in
t'n11.-1i1J11•icmol, rltc to·ra t•C'l'f~ tln s .. td11 de 
<(llU / ,,,,J,a. 
8cnhor~. ist<.l ê um für.to que a. "J'P' SÍi:ii•> 

tym 111111t;\$ \'f7.•·S a.!11•i::hlo l~ •mu um el'rú, 1rn1 
Jel1c•o 11t:~t1m•1'• pc-t .. c:11\•N·no. Cumpt•it\ que 
11 liovcrno su ll:u·~'~ dt-t!•uoler. niw 1~·r tnt·1l<'l 1 

nll•olt1tt111\•11t(I. ri:\ 01r m11 que a. const11.tll\'l'lll 
110-. p(lt 11:1!! mii4>~-:i ill'nur:d:t-. 1111111, ~hn. 
111•!0 n-s11t•11.n qun ~s \'Clho< rrpublic:\1111.' 
•lc,•cm • •-:'t" ror.,o;i muito maior-:~ upimiiu 
1.uhlrc:i.. ( .\1"dndu.•.) 

Cumpl'ill qnr '' l.iuvl'rno ~u11•lri11lm.~·c 
tud:t 1L l<•g1~h•\'ào que nt'll n·i:•·· 1•llm 110 1•n
eimu01r um 11r1 i;:o, um p:1 r11::i':,pl11.>. 110 qU:•l 
.,... putl~ :.iin1mn1r ~ 1t:\1" \' ÍSl)tl. 110 m~m·~. 
1lt: lt•J:11lltht1}" n J'MlllC;\ de l•Cl(l$ 11l1:-a>ttlt!\
mr11tê ill<" •nst1~11c10111\1~. t1:io ?'(., m:inil:u:tlo 
11or t.'\I rôrur:l p •i::ttl' n rio~"" (uncd1•nar10• 
corno nm•la jul;.:amkl J_. 01•porlu11i•ludc 1l" 
ta.-s p ·~1Uneutos; 

V. Ex. s~b.1 quo. um:' ''~7. v1•nci1ln. ~ qucs
tiiu •1:\ Ct•n•CUll"JIC'I> e ol:t ki,:111i0Jn.:l! tll• qu:1c~ · 
Qllt'I' prig:unenro.s. ao G•H"l'l"JlO. conlwc:>·ll1>r 1lo 
C•tnd•11tu Tire-ouro. curn1•re .111l;:-..tr da oppor
lull'11ade pn.m t·e111iuir t..'lt'~ P,'\l,":1H:<-11to,.. 

Oro. l<Í o P'1<1t>r Ex~cuth·o m lt'111 cfl'c· 
cm;\·!<· JX'la mr111a que n1'•s ~:\bt•IJJt.'.•. que 
11111i1.C1 l:. •le l<l<!t,,, 1l~1•U'1) rlo pouco t cln µ<J 
t·lle ~i: enc\Jntre, pi;l;t HUI. 1mpl'e~itlt•11ch, 1:(1. 
~ítu:1.;iio úc uiio h•Wt:l" m:ds u• smt•H! ic1o q ::e 
o sal\·c. :dntla quandv traz1•'0 j:lYO la•tle·· o 
11wí,; ilh:s:re r.e;;ra Ca111a.1-:..- dc ()Ih) o po.f,· r 
1mhlico u;iu p-u~·a r·m l'U~p••ll1le1· ~'l'.l'<;! :Ollll!l , tv 
d\t !] uota 1la 1;11101·1 iw\·ft-0 1!;\ r:o::>:.: l tlh•i1J,1 . 

Náo ~ ,\. ~ l·a.t:l sünH1ntc 1!e 1!i7.1: r:- o Go ~·~;·, )o 
:'üº ron~~-c prcc1~0 d izei• t;11nbcm:-o <:o
HH'no tem-se ;opp:U'elho.<lo pela. sua i)n11k :1· 
eia. [l(:la SUIL circnm~pecçiio, J i;;;1t irn pcclir 
que ca.iam sul.ire nús 1a111a.n!ras cah\mid:\•!1!.". 
Isto se1·h\ muito mell1or •hl que d:· dep.·i:< 
tios 1lizer:-Seuhore~. eu não peusei matlu1~L· 
mente; fü. ta.o~ p::i.g-amentos, quE: p;idiam ~~r 
11c1i!t•los. q ne podiam ~"l' incu1•prir ario2 ti 1li
\·it1a Jluctuauw, para oppur tu u:i.mente s.-1· 
e,,ta coc~"llt:lar~;J.; GU preteri pagameutos e 
compro1ni:;sos ~agrados pat-a eífr:c~mlr este~. 
que podia ni ser adi.a.< los, abr mdo l)it1'1t. isto 
cre•lit(ls <>Xtraonlin:i.rios e crellítos· supple· 
ment11.1·es. (.47.,.iodos . ) · . 

Porr.aoto. fCnhorcs. nií.o b~sta · qtie o Coo• r· 
nó nf10 piln~c <!Ili seruellmt:J tll nreu iJa i.J:~r
m:i.1ih•, é iin•<;is" qul! (> Govct·no t.;,nba pruri· 
·•~ uc11ulo; l,;i, hu·>·e aperc•·biolO ·1.-a.r" u b.;, ,lu i.:i.· 
tut·nw não ~er arra.:stado a t i.les cxti·(nn, .. s . · 

Antes do Congre>:i>,, l'Jnciona.I ,;:e ter pronun
ciado sobr e <i. lc·g111i1la.do- 1le pretc;Jçõell ct .. 
t'unccion:wios ruhlicos, Jl'UtrHlo~ li• m ou tn:il , 
telal1vaS .. H. \'ericirtieuLlil< q U" ha"i:t.111 llei'.'lntl., 
de r-.,ctb1<r . a.1Jtes de . ~i.her ~i u C..>llgre~s" Na· 
cional concede1·m, fu1Hos para. tae.s pngamen· 
tos, o Poder Executivo nü.o lles1tou eac (•lJil)íetdm.) · · 
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Mas. senhores, o Governo nos manda. rlizer ·~m sei• absoluta.mente de o.i:corào rorn o 
-e desta ve7. pa;rece que sem conte~t.:-i.;iii.o;._ Gr•\'"M'n0. 
por intcrrnc1lio •!a Commissito de 01·ç;imento, Pr-.>poz l)Uo poi> meio rle.~bonifi~çõcs podel'
que, mesmo sem rccu1•sos pan. fazer íuco a se-Ilia. entrarem accorilo com os portadores 
cornpr.,missos hlo srLgr:i.dos como cssP., julgo.- de,;tes tituloo, 11'1:is não impot·-lhllS. 
se habilita.do pai·.i pensar cm opcraçiics como o SR. B.mno;,\. L1:1rA?- Bem. este ê o se
nquello.s 1le quG 11os dá noticia. o parecer n.5~, gun:to 11."'P''ctv rl:.i. qu_estã.o. 
que ora. SQ di~cute. . . . . · Eu 0 e:oi:anlina.r~i. 'liz~n·'o: o Governo qun 

Tcn•'.o ~ido convorhdns as opolices ela. <h\'I· se encontra. nn~ a. 1~i·tui·ns que toilos rc· 
da. public;i de juro; du 5 "/• p:i.pul :i. 4 "/. conht'rornos, í[ lll! rnal tem L'ecursos pn.ra (:,zcr 
ouro. $Cm que n~ssn. opcraç:'l.o nunhu :ia eo~· face 11. <:omp:<>mis..os ate int...irnos. r~ d!.':'p"z.a.~ 
di~ão ti\•,,s,:o sMo nem explicita. nem impl1- llté ordinari:1~. ~.)u: quu elemento se armara 
cit;i.mtiutc, iHtroduzhl11. quo pud<.-~>e pr.•rmltt•r ll.'\r;\ tà1(lr ost.'\ operlL~:11l. ou cll-'\tMOl•sa bo
nrtnatlilhas à l>va fé tlc um:i lL1s ;1artll~ (op<Ji· ni:l.~'lçtic:s n. s1u'Qlll cfa1las r\U~ purtlldv1·1~:; •los 
11.J,.$), ou no ~nt1t\o 1h· prc\'mllr-~o •le C11tu- ~itulo.•. '1ll chame-se o c;ivit,1 c·orn quo.i o Oo>· 
ros s11phls111n.~ 'lU4n<lo, 1io1..,·1.mtur01, a mncd:\ vorno 1Alt11 <le tnt-•l'\'ir UIL práQiL llllr:L 1:om
<!m q11c devJ:1.rn 11~r P3:tOS o~ juroa vl<!S!Ot• a rmr ~t·•~ n.POllo.~. •iue h"jo tot>m cot.'lA;ti.11 
t~r o 11glo •1uo h•<la tem, e mnu :t'l'l\•m tl•l'!iido muito ai!.'\ 0 qno mu1ti.~mo mais n.lt.'\ !lc:ir:'.1 
c:1s(I contracto. pcrrclt:i.nmnte liilA\I.·~. !cit.11 no ilia em qtl·~ \'Jel' n. 11ublloo quo o 00\'ernn 
n~tus cunüiÇÕt!.'i. \·em hoje a outi-a p.1rte <> \~O l'l'ttlf-ltl<l·:t.; UC1{1'~~ condi,...~iós, ou c!1!l.· 
,Jiz~ p.i.m dn.r o:; Juros 1lc ., "/ff our.1.1.enclo '''' imNt•' Ul(.!.'llUO o ~"P.it3l nvmim1.I o p.'tpel. em.
•lci!JlOndl:'r 111uit.om1,lor qcuwtlo..lo qu~Mfuolla pn·:.r.L11oci1n t:u!l' utulO!I ô 1le t[Ue se prcc11ua 
que me p:\recln. ncc·~mri-1, por fol\>a 1\a. •l•~ 1li!1por p11r:1. iwg:llàl-o~. . _ 
prtleinç:lo •lo Pl'Pd·mueib; itquc>llo11 .C ~1ª oqlll• Portanto, d~ um ponto de vtsto., nao 
'':i.\cm l\ C>ll'Ca. •~O 1·1,S •/. M c:tmb\o lntlmo ll rJC\'O; 1!0 outro, t:i.miJNll rl;°U) pooe, pOrqUo 
que chegamos; comp!'t'lu:n•lo rigorn que 11 u:iQ pns-me Nc11m~ n~m mtilo:1. 
0011,·er.s;lo füi um d~tre-Caç.·unos a recon- Co11~g1 1intcmcnte. nãn ,·cjo como p~teDdo 
ve~. 1lesnu1.nchauclo o quo C<t&\1\ Mw. 0 Govcrí1o encontrar umn portA l.lrgn. por 
porquo os v.~cos lucros se Cazcm com O.\"Ui· on.I•• po:.<s.i.inos sihir das dilllculd:ldes em 11uo 
t.ados prcjuizos meus. 11% :\Chamus. 

Per.,.unto : Tem o Go,•cmo o ilirci to de im · 
pôi• scf11elhaute l'Crmutu. •1•1 r,ítnlos. alto.niente O Sn. L'RDA..'(O 110$ SANTOS- /t. cotação ó 
lu~rativos. por outro.~. cujo premio ~e re1iuz muito superior no p:i.r t 
:i. tel\'ll. parte da.qu.,,uo qua :i.ur.,rhtm o~ por· O Sr... BAllliO~A Lt:.u-~1uito. 
tndorcs .ios primoiro>' 1 E depois trata-se O Srt. l'.!Ul,\:XO MS S.~:\'TO..~-,\clmira, porque 
sômente de uma. mod1ticnçito no qua>ttum das 0 juro é pn.:;1J cm p<l.pd-mocdn.. 
taxas de juro$, de 4 "/., pura. :'> "/, .. ou trnta·:<e 
t.'\mlx~m de urua pNfuntl·· morlifü,.c;;ii. .. ,j:\n).tl,1" O SR. B.\lWOSA L1:1r.\- O juro e. :io cambi\> 
p!'C''i$ta p~lo;:; c:ipit\<lista~. qu~I ó a u~udauÇ'• de h·~t', i!e 15 "/,. (Tromm-xc (ljia1·tcs ) 
•lc ''"'~d<t, de ,•s11cc•e, em qu11 i<C" p.1g11r1to c~s~~ E' t\penn.s l'llz.1~r o calculo •1e 4 "/o ouro. 
j11rt.Js.-1sr.o ó, uc ~uro ;i. raz;io •lc 4 "/,, ~'.aru. Ouro ê o que ou!'o v11.lo T•·m 1le pagar .i "{· 
'P"l"''·wOCtla, :i raüo J.c 5 "/ .. S• m n m1mm:1 ... h:1 ele pag-··1-o etll liln•M csLerlin:L~. «IU ;;ch1-
8H1Jn<:iio m:üs ti. depr.:ciai;ih> d1:sta ou no a.g1u liug;:, r-m pen(!e, uu 1hr· o seu co:·1·~:>poulleute 
1.l:tq11et1c·1 empapel-mo~rla. qtto e o ffil'~mo. . 

• ·' PtLr<J. tel'mmar, Sr. Pres1uente, synthC1t1· 
O SR Auc:usTo CLElt:e:'ITl:'IO-Xii.o apom .... o; :w.i·ei as mirilms observaçÕ•s, resu11111•ei au 

o Govemo não pretende fo.7.tll' isto. im::rnio ternpo os me1.1:; votus. chatnando -. 
O SR. OASSIA:>:o DO R\SCDtt<:NTo-Est:i. no a.tr.i<nciio do Governo, concita.ndo os que c-

parecer. ucomp:i.nham a que h'lj:J.m de r<'cuai· nave-
O SR. BARll<iSA LDI,\-A que~!.ão e da1:-m~ ec·.la. tortOlJ~;J. em que segt1em, dísvirtua.ndo 

o tl'ab ... Hir1 de ler 0 ~re1:e1".- Ello propr10 e. p•)l' lót·ma tií.C! _gl'osseit·a e p<il~a~·el as muis 
quem a>Se<era isto. da.1•us di~pus1çoes tla. ConsLitmçao de 24 de 

· - l'evetei;·o. 
O SR. l'RBANO DO:i S,\NTOS-A Commimw ~zais de urrúi. vez tenho feito :i. resenha. dcs 

ap~nas lemhrou que se poderia tom"r este ilelictos Pl'a,1 ica.rlos :peto n.ct.ual G.werno, s~m. 
c.lvir,re, mas nunc~ o.ffirmou cousa nlgum:i. de que vi~e (ldmonsti:ação cap:i.z de cout1·ar1ar 
po5iti vo. t;~es a.,.s~rções. 

o Sa. BnrnosA LIMA - M€smo. porque · o rri~:no Governo que m:lnda füz!'r P<i,(?:a·· 
aqui esta.rh1.mos pa1•a. S:J;rt'e~entar emem1a. sup· g:i.we11tos. a. · qüe me refüri ha pouco r~cu· 
primindo isto. . .. s;;~se ~. mandai• fü.zer entro~ p11g1~mentos ri.u.-

0 Sr~. UiUJANO oos SANTOS - A idéa apre- tori~ados [.lOl' senteuça do. Ti-ib~nal Fede~l'. 
sentada pe111. Commissão foi em sell nome, como para exemplo mostrarei em OCC<lStao 
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OJipOrtuna.. ·cm re!aç~·J :i Comp~ilhi , ~ Luzi· som ti·egu::.s, <ksta m~1'm:i ~sembléa, ,que; 
Ste:iric..<\.. . · cc•m pt:queuas oxc~pciics. d m·:rnte _tres.!ou-

0 G•rvc-rno. que v~ as dilll:'.ul·l:ulas que gos ·a 111111!'. encontrou b:tStlnte patriotismo 
:::ios llSSOberl'ac:i. e~ q uet:e-se que. pr.r~ .. mel ti•>- J•l\l'a 1üt<'n11nr as di;e1·;:Hncias que :i. scp:ir:i.
rnrmos_ · p~r:i niio :!t'al':lI-a.i;. o s:.!\l in"írneí1-o mm do $r. Pruuente ele !IIoraes, p:i.ra, postos 
1fowr li m'to dt1i:1:ar de lac!o, •'Orno s~·~t~m<.1ti- do 11 • rl~ torlos 1·s rii:-:~entlmentos. pa~~r aos 
cu.mente tisü f11;zl·n1lo. :i. c~tr111l:i. ::ui;:• Ja l••· ~;lhos ,Jo pub!ico iu·tcll igento como cum~!ice 
galii!t1.rlc. w:rniudo pr.l 1~ \'et·o.:,.$ tur tu;·•i;a~ de 1.,. !:,.~ · ;u prom" de i:i.:ap•1ciJado pohticp. 
que tljm ll'ilhnd<l. A~s!m, s uh1wcs. :•deml.>1 "' ·k~ :-;, ~:x. (apoiridos) ~ d<'~t.i. m~sm;i. n:i,;cmbléa· 
rnos o quo ~o tem di:l1 i1qui: <' GO\'G· !lo i·,-- qu.i lh>j4• e culp:1d1l e iut!rimln:~l:i. pvr Í."-~ e 
c:rutõi. i~toê • ..::.1nlit1Ü:\ :\ Pl'-•li.:1l:- O'! 01 '~mn~ =~ qu:•m lw~ :;e «xprohn esta. n11111i!cstt1.t,~lo do 
crl111et1 ((tio a llM!~rcllia proc11rrrn li·:.rdíz:lr. pa1.rl0Li~mo, que tanr.o ettrurÇ<J cuiltou ;i. nó3 
como •htra:ilu 1nuit1> ~~"" po k•ot•'li?••u .1 e~· outro.;. qu~ \'1:1nuis s. r:x. di:i. :~dia. o cada 
cmvid!to. \'ei: :1 m:tl,; •l ivorci:Wo Ju tcdo~ aquelles que 

o Gl>\"<Jt'llO d:i. Rcpnli!ka sc::ut> )l:l lllCSQll rlara11t..;;1 "'Ull. '°ltlll. publkll. to~m slilo 11.pontA• 
Oitoi ttt. me.uda.nJo '1;,:1.:'l':lr os di!,.dlll!lli ficado~. c.fo~ i:\ tlno IJt •tli ;>:1trlo ~•us 1 
o:t réoa do pollc!n. i1.~m co:npor a~ illc!t;u do Um O!\>t.uli1l!n 11csw ovudlçÜP.s cuni:;rcgnrà 
ru:ercito 11tt.eiollAI. romutP.ll<!lll!" 1luplú crime,: toJo~ os b•Gcn.• do bo:l vont.ndc, todos os 
prllncl:o. co11tt11. 1t l!liutd11·'6 lndll'ldu:il. tltlC l'tl1lllbllc.1no.-1, t1 u lflll llÓ proitfgto ~ l'l)O.p
llca anttegUo Mi nrbitrh.1 •t:i polici;\: ~uud,._ p:J.~l' lltllto cno tvrriio br:ulloíro SCC!nas 
inuUo inms ,r;r.wc •.. cou tr:i 11. cmupo•i\'1\1.1 t:t,_ 11·~ ,·c.-.Jl!Mlolro patrlotl~mo, apilõO•llOI de ln· 
uulno.mt'llte ro11ubll~n11. dn t'.Xt•rcilO rwifo- crit1tfflA\'CI ci,·l•1no, daquelle patriotismo'-' 
llll.I, que. ~"lindo :i. !úrmâ Cl$à.' "lt'CU11. ll:l 1:i\'1~1no (jltC i.oubt' r"''tJar o 11;arechal l-'lo· 
coa!Utnl~o de ~-r de fl.l\'Croi:ov, ·!""'' .... ~ .. o:·- ri.'\a<:• P~ixot<.). ci"vii;ino e pauioti;;m" de 'lUll 
ganl:cido ~tlll todos Oí! ciil:to!ãl)l! ''ãl1 ; ~1>t . lm!t:· IJ:i. 1irnito tempo mão ~inb:iml!S exew.11Io, por· 
penJeuwinentu d~ di.stiu~1v du clu•c.<;. qul! .<> im11c;rfo \'Í\'au· n di.~d~cr-;o;c em um 

O Gol'erno m~biJ:;a, 11:ili:r1 , a i;u:i:da na; su:tl':lSfllu i:i 11m SC(!pticÍl!tUQ :1 que cnt.5.o se 
ciona.1; ti outro lleUcto que pratíro. l!h&.mtl\'n.-p;::r.; clYis.;no e 1.;\t\'íOti&mo do que 

Que clle a utiliza ~t•~ mt1.is do qu~ pro- niiu; nildmos man.ife~t111,.-õe.s populnres. por· 
''ndo, C:i:.Ú anuunci;1<lo pu!.Jlc-..imeuto 1• nu:- '}Ue o. 11n~rio f11Zi11. com i}Ue um só homc10. 
i;uem veíu d·•fendol·O Jc semelh;.1at<: :~r~ui· ·-•doutor uo Lou,·aln, ;;ovem:.s~: com qua 
ção. se-çó1":1. m:.s ju~ti.stlim~.. . E ao 11t<IBmo um ~ó lwuwm ro$,e ª°"olhos elo cstrangoi1•" 

. tempo.o ôovtirno eutrcmciu. tot.la:; º"'ªs ;u:ttii· '-' 1:!1·à.:lil e mdo o mais ''iVt!i.St! na mJi!l'ercnça. 
!estaçõci de pro~.Qte11ci:i. comu;11az cvtU ou- n:~ ;lpi1tl1 la" n:, de,,aninw. l'l!lvo um pugilo 
tros c:piso.li1.1s c:•.r<1ctu1·i•tic.•s. ·1Ul• Jaw;um o tlc putriot;is <1Uc prezaram a. ltepublic:i. . .. ... 
ridículo ~obre est.'l. situn ~ão. ct•mn sujt!., P'· •l' .............. .. .... _ ••••••••• •••••••••••• 

· exemplo. ~ ques~iío <los rc!11•l<rmcnto.• ri•>s Um brazil<til\I ne;;,tas coudiçüe.~ congr~gará 
theatro$. . 1 t vrks os elementos tle bvi~ "onhdc e ae al-

syutlleiiZ·) <1:; miuh:i.s olt~fü'\"açii<:l.•, re~umo tiv;~ indepcudeacia. em toruo do si ; congre
os mEous rntos o.rdcctcs e fo!rV•ll'IJ~os de 1·ep1i- garti. to1ios os vcrúadeiros republlca.nos e po· 

· blicn.no. que neste assumpr.o a.b;olut:.111ente 1le;-ú imprimir a sua :tc~lo euE:rgie<i. e intel· 
mio se deixa lnl'pi r.\t' pelo u::euor ,· i~I umb<e lige?Jte :i.o governo de que f. :r choto o S;Jlvará 
de urientaçii.o p:i.rti1laria, i!C iindo OiJ destino assim a ltepub[ica, garantindo :i. pa.z e a 
que nos proporcione um go•·erno, li~º nos prosperitlnde ; poderà conseguil• economi.n. o 
proporcione um e:;hdist;i., que uo.; ,propor- mvru.lidado; nas de:;pezas publicas com o. ho· 
cione um. vcl'cladeiro l'epubticauo sob o tri· ueotillade e energia q11a são de e;;per.ir rie um 
piice aspecto inoral, .intellect.ua! e p !"atico : verdadeii·o republicano (apoiados) ; p-Ot1erii. 
um estadista que não teuh:\ medo da odiosi- conseguir que todos Qs E~tados d:i. União se 
clttdú e . que dio .COl'teje a. po1wlai-;dar.li:; re:;oh:am a contt'il>uii", durant~ O tempo QUO 
um estadista que-ruais se pl'~ccupe r.oi.a. a, tôr preciso, para. a ·satisfação dos nossos com-

- ·posteri([ade do que cvm o JU!g-:1m~11tu d0s pl'OLO.G~os, conSéios. de que não pesa sobro · 
:· :neutl.~s •• _que cons~it1:J..<:!D. no. suu. _tut:.ío1·1:::. I E:iics. me:tol' resp()~sabilidil.de em ·relação no 
·- e;;te puoltcv cost!iOp;Jltta ; . um estat!1~ta que c1·ed1to rh• Republica do que pes;i. ~obre estll. 

teilhii a energh~ neet:~!!'.lria paru dirigir o i.J.ã.o cutld:i.d.e a.bs!:.r-dcf.:L-a. União. · · . . , ... . 
· ·Ser,arra.starlo D(!. dir~c~5.o d l>. todos o~ appe- ·E.senhores,um estarlists. nestti.scondiç.õe.~lin. 
títés subaltem<Js de caaiaril ila; um esta- de SUl'gir. Os nossos bravos comp:i.triotas que. 
<.tista e<tpaz :r'.e congreg:: r .em torno. de .si de. aemas nas rnã.os, pelejam pela. Republ!c:i. 

. ~odas ~ ~edicaç~e~ re.P,ubli~a.nas. ca.pa.z ~e nos iuvios ,;e.rtõ.cs-d.a &ih.ia. ao reg-r~ssa.rem 
';·p~lo ~eu so~ prest1g10.imped.1r .:-i. 1·eprorlucçao 1 c,ob.ert?s de glorias, quando do :i.lto clo.quellas 
: .. âe.Jac,tos H~i>lora.·v· eis. : como este_ ele. que 1 s~rrama~, . onde ·ficam _t~utos br~~os; .certos 
·: ~9!ll~-~ · c~este1I!_unh':'?,: pela sep:i:1'a('.ao ·· <lesf;;J, da ~!eu1tuds: do J?.res~1g10: de .riue :veem re- . 
~emblea ~m . grupos. que, $<.; co.111b<l.tell1 vestidos; che10s . do. _. re rep!lblica.ua : 9,Ue os. 
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~nilna, . eo~~ndo . o futu~ que se~(\$ on- nlnl10 do r.-itricfaa a . cujo . forvoroso . amo?-. 
tolb11., estou certo q ue poderão exclamar. · da pela Republlca devemo~ .a.s pa,ína.s · ma.i:s 
mesma. sorte que os gregos que voltavam bel!ao óa ;ie-.;sa histo1·ia., l!çõP.s su:>Umes«~ntre 
•lC.S asperas contendas contra. oti i•e::;tos 1]0 os mclbuI'fJS cm"'inruw:m tos morMs .e as fe
.imperio .medo·pen;:i o que, ao avistarem :i. cnn<lns conqnista.s <la hnmnnidode; . sceoarin 
!:i.rga amplí•fii.o oceanic.1. grituv:i.tn chf'io~ íulgr:ur.i~im" dos pugnas hmncrlca.s emê que 
tio vi•ht. cheio~ de c.,!oi-. chc•ios de t~ m> L'u- o.; nos;;._.,; maii.rl's repel!ira.m I\:> investida!! da 
turo, r<'suroinclo to.111,- us c.•1~r:1r.ça~ e w~o" incompletlL cmonci11:>.\ão que 6 o negn.tí.:.. 
~s ílnsin:1:ncntt•l! ele fecunda 11r.th·i1!.i1hi Q 111.1 \'1>nl<t ctitiéo olo cnlvlui.;mo o mnotiveram 
hr,!r.\ consofa~ão <1 ue :lq uoll•! pe:1i~í> it:1- p:i o-n " n11.:~:1. r:1~u. o.; hcnetlcios da ré 
iuen:;o Ih.~ J1•spo1·1llva:-'Tlml•1•wt: 'i'ltal:\'", ! c:o.t 1w::e11: tu. '1UA r.-..~.fl "m 1$17 o .nucloo 

;\~~hn co:no no oC('l\no phy~iro liuscav:im \ i'~ 1x~t1li111 .. l·m~s pchi indepcnde:lcia. e pela. 
;i~ hcl~cnos moli\"o.~ quo Hll!!l :1.rr:utCJl\':•1n Rep11b'.ica. <' CJllO 1<1,;tc rom :i. cont'tl:le
t."51\ oxcl111Mtij,o. ns>hn tam~m •'.u ui;io- r~QiO ilo E·1uad1>r o pr•1lk~tl\ vivu e ~lo· 
ctncu!o que hn. dP •lep:i.rnr.:cc :·v~ ulh\RI 1!t~-; '}Uento e<>ntr.i. 1.> d~.-p 1tismo; :\t·cnQ03•fo 
.-. ,,~, comr;atr:otiis. ncrr~l"· 'os nrsl:lS lut.111 t.>l"t'ií~ p1:':\ o qoul prunc:iro nRSCO o i<ol nn. 
:"r""l'lml* <-m prol ·~a R1!put,.1f<'n. i.:ual Ntch- h,·ru . ~ ml!-rkri <..,,,;,,, l,~1111.tu nio con:;ontlris 
ia:u;.io cm rct:i.çi'to :i.1.1 oc-·:\111.1 •fo J•m."J"!l'L· que o.• i~11!< ucl'Cl1!c.;i~ htJm ''"'"' \'Cr{;ucm 110 
1~:-.;Jo~. .:lllmo, :"l'll\ \"i'll•lavw patà o rut\lrP Jõl.'ll!) 11·,f;\ll•i(. dó~~~ ml•(1rtim(I CS.\ult~ e~ll 
o!!l l:t•publleã. bl\ Ôô 'rl'~nt:lr IJIIÍ!:Jnll, 'Jtl0 \'.1,1• :1.mo':'l:ifh•d<l 0 ~rrdltô fl:l J?ôpU-
1J!1rít11 l.1<·111 ! ' r Mio:a. E rnn1s- g{'l'lÍ.~ lr:;riiio 'JU6 Jl~St3ri 

1-:. cntiio, cm estou convencido do qnt! 11. 111i&t:i forto :t'l ooutmUa•lvr do Mn.recllal d!) 
<'Stc pngllo d<! · br:WO!ol 116 rcun1rti ll plt:Uan;:~ ~·~rt1J. 
:n1mum"tt.'\ que pNCUl'll.ki. pul•N0.:1' ~:u:-.::$ - p tr·a. do i:·ori.\no e 1'1.'0 '<•ro' · 
v:-utorlO::. l'aicr <J111Ulor 11.(.8 ,-~~ 11l1ms. ª 1 

· ' · • • • 

.'\mn:wnl11. VMti:i..-íma e opuler.t.'\. candal S'cmlmma im:iiro:n ha que v;~lh~ n.!)$1.clls 
;:nmcnsn. que miti::a.i o :un:irgor dl\.1 s.i..~o.s olho.~ pcll\ c'.'oc:iÇi•> de11se.ll nome~ tlílectA'; 
"!:U:\$ occanicas. tu ês a. l'l'tlCmJJl:iw dQ.~ ea• cll(!$- te cnsi11111·am o t~u r!e~er e t.u. Aftt~('llt'. 
11tivos pc\l\ gcuel'Q&I. a,..lh~fio <l t('rr:~ .•a luz. es'. ;,.tíl.~ sem h~sitA<:õell no lallo , do l1crüeiro 
' "~to o asyto cool.l'n n. pcrscguiç;"lo ncs mil:· dci;sn~ irloriML.: tra1IJ~t;eil de sacrlllcícs pcl:i. 
tare:s quo liatalhn.v&.m P"'lo irl~iotl repu b! i- !trpu M i.-a. · · 
· .:1.:io. rost.11 ~ l"<'$iSICllCia ao golpe ele ~t:irlo - Terra.110 :il>nC',!r.\J.lo Sa.bino Vieira tuSA-
0'11 3 <le nC>'t'embro,-lU to c!J11111:1l.I Lauro 1 r.ris. oh ro1·mo:1isMma. Batia. repellir l!O 
:3\Xlr~ ! teu fieio :l. cxcNScenci:i. monstrUOlõa, a ~u-

Yozes:-Muito bem! perfeto.çiifJ t!oent.ia. tructo da. ignoranoia erlo 
funat!amo a.-ii.·ent~do na. eei\'!I. 1!os nossos 

O S1:. BAt.no~A L1:.i:A - Tu\?;;, ó mod~~t.J sertões - e ser:i> 11n~1·t~rrita pela Repu
'' glorioso )!aranhão, a p:1trin do h1·roe (iU!' biiro. rer.;.mitl~:\lfa no e,,t· , di~t.:J. concinundor 
primeiro ~e insurgiu contra t\ prnpntencia tle F!.,riao'J! 1Jfoit'> úc:m.) . 
-.!Upida. do .llienigc:na. 'l"Orar.-tu tP. chamas - :iomi:1gos José .Martíns, o patriota. que 
~la.noel Bcckm:i.n ! 1!() E:.;pirito Sunto le\·ou a. Pernilmbuco a sun. 

-VÕil :;ião carre:;areis essa·ntatitlc si11ist1•n e:ncr;:1ta e intdli;.:1Jnte co!labonu;ão no moV"i
em que va.c :i.morla.lhndo o credito nacional? ment<.> 1 epubllca.no tle 1817, o heroi:·o comp:1.
E ma.is-formareis, cer1•ando fileir:~~ em torno nheíro ele Tllectonio, de Leão Coroa.do, do 
ilo estadist:1. emerito, o hm•ddro glorioso de padre Joio Ribeiro Pesso:i, en~inarti. ii. p:ttria 
Floriano ! Terra. de luz! Ceará ín•icto, que que fanto amou, qual o po~to que n.s suas 
•lestl:l durante "período marasmatico d:i. mo· . t111cli<;üe.• lhe as~ignafam. 
narchia o bello exemplQ do q;:;anio pode -D<> Rio de Janeiro recort!arei que-é a 
~ontr,\ o officia.llsmo"retrogmdo a iniciativa. n:.t r i:i. a.ugusia.·do mestre imínorta.l .que.cfez 
:1atriotic:i.. do .oidadã.o-accendendo ousado as Ja sua cathed:ra o pulpito alti:>simo aoncl~ ir
~.Jmenaras que . illuminaram a noite caligi- ·radiou a mr:is ~:i.nta. de todas as · doutrinas, 
:;osa. da. escravidão e resolvendo generosa- que disciplinou corações. que orientou iilter
:nente O secular problemà lJtllO meio que iin· ligenci;i.~, ()llC :J.ft:l'YOl'Oll actiYidades; po.tria. 
mortalizou e Villa da. Reo.lemµçãó -uem a.vrn- <~ci Bcm.fo.10in Coii~fo.Dt. becço dü · ii:iiost010· ín
turrulo Olai:-.i., t u nãó tará:o: p:irte da. lugu.bl~! c:i.us.a.-er oue (oi Sih·a ja.Hlim-não. tu nao . 
~omitiva. que leva 11. ellte~'l'tll'·se o credito na· irás..neEse· cortejo sinistro que são os funer:les 
civn:i.I .e antes sar-js denodadu legiona1'io ao do cndito t!a n.epublica~porqae esta.ràs ao 
fado do continuarlor .cle Floriano ! · .·· htdo do patriota. que Jembr~ra Benjamin 6 

Mei.; i!oce e ama.elo P:crnambµco, nuc!eo floriano.· . 
. 11110 li.•8te-para-ns •~'}'.>ira.çües .repub:ic:mas •I« . E ... est•1. Jhrniida•el met1·opo:e •. em.cuj"o . . seio 
·u1,1s irmãs, · .em. · co·fütnn te cont'r:mrniz:i•;ll.o tl:u<iSJ><ldcr csa.-; e.orr·efit.e:; do:'> opinião· t_eem exia
~om os he!oicos= R!o · Grande <1 •. Par:UlyOO.,:;_ tiu~ u. _se contra.riil.l'ern:-.urua; a do co~mopO;-· 
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litismo rlissolvente, ~em amor da patria nem 
Jé republicana, a pe(1ir inspirações ao mer
cantilismo cupido e imm0rnl; outra, a da mo
cid<1de que tem feito dos ideaes republicanos 
o rnu evangelho, pelo qual hajá par1ecir1o ma1'
tyrios: dahi rnhiram o,; apostolas da Boa Nova 
que ouviram abnegadus o euntes ducete om-
11es gentes. que füi a prop"ganda ria Republica 
atravez ila patria brazileira. Lembras, oh 
formidavel cülarle, em cujo seio mais se afer
vora a elab11ração do novo credo; lembras o 
nbnegado, o géneroso, o ardente paladino cujo 
amnr pela Republica vclquiriu inten~idade 
tamanha e tal susceptibilidade melindrosa 
que não lhe valeu a fé vivaz nos incommu
taveis destinos gloriosos da filha dilecta de 
sua alma apaixonada e sossobrou por entre 
as apprehemões melancolicas que lhe pungi
ram o cor11ção presago-este foi Aristides 
Lobo! (Muito bem.) 

Aqui a mocidade será invencível batalha
dor que erguera bem alto o nome do esta
dista predestinado ! 

S. Paulo faz-me volver a Bahia para lem
brar o quanto estão indissoluvelmente liga. 
dos pelas tradições de benemerencia patrio
tica synthetizadas na admiravel lição que a 
ingratidão prepotente do primeiro Pedro deu 
a terra de Moema, elegendo, no exilio, a 
José Bonifacio, o patriarcha venerado da 
nossa independencia politica. 

Em S. Paulo surRiU esse admiravel typo 
de estadista, cujo relativismo scientifico, cuja 
capacidade philosophica, fizeram-n'o compre 
hender a possibilidade de manter·se através 
das ditficuldades transitorias emanadas do 
throno, a mais sadia orientação republicana 
de que é. entre outros, beliss1mo exemplo o 
projecto de José Bonifacio pa.ra libertação dos 
africanos e seus descendentes. (.Múito bem.) 

S. Paulo é um ninho de republicanos em 
tal numero e com taes serviços á causa do 
bem commum que d1fücil seria evocai-os um 
a um - basta lembrar Luiz Gama e Libero 
Badaró, que não consentiram que S. Paulo 
deserte o posto que essas tradições gloriosas 
lhe indicam, que deixe de cerrar fi:eirns em 
torno do estadiota, unico capaz de proseguir 
na obra patriotica do Marechal Floriano. 

Altiva Minas! Patria lendaria do immortal 
Tiradentes, o generoso martyr da Inconfi
dencia, o abnegado alferes que com os capi
tães Domingos Tlleotorüo e Barros Lima, em 
Pernambuco demonstra que as classes ar
madas no Brazil teem sempre posto as suas 
energias ao serviço das ltberdades publicas, 
jamais consentin.io que o militari8rno nada 
nnis fosrn do que um pbantasma de imr·os
si vcl re&.lização ; por essa legenrJa immorre
doura que illumina a nossa historia colonial 
pela constanda intemerata com que tanta 
vez ha batalhado em prol dasmais nobres 

camas lil'erarn, pPlos ensin:>mentos dos seus 
homens puhlicos, tãv desinteri>ssadcs quanto 
clarividentes, e que synthetizarei no nome 
benemer1to de Theophilo Ottoni, Minas não 
regatemra o seu inestimavel apoio ao conti
nuador do Marechal inolvirtavel, á cuja ener
gia assombro8a devem os mineiros, como 
devem os paulistas, não terem visto os lu· 
tuosus horrores inenarraveis da guerra civil 
a despovoar-lhes o lar e desbaratar-lhes a 
fortuna. 

Goyaz,-evocas o nome humilde mas bene
merito do joven otfic1al, ardoroso patriota, 
que nos poucos annos que viveu, ceifados 
ainda em fior, consagrou se enthusiasta á 
propaganda indefesa da Republica, fundando 
clubs e agitando a opinião-Floriano Floram
bel dirá á sua amada Villa-Boa que a Repu
blica só se salvará apoiada ao braço forte do 
vigoroso estadista que será o continuador de 
Floriano Peixoto. 

O vasto e longinquo Matto Grosso soube já 
em um momento decisivo na historia das 
nossas conquistas Iiberaes doar generosa
mente á eloquencia de Paranhos a curul de 
onde o seu genio infatigavel pulverizou a 
collignção impatriotica dos retragados, alcan· 
çando a formosa victOl'ia que foi a liber11ade 
dos nascituros, para a raça injustamente 
fü era vizada. 

Não, a lucidez de espírito intelligentemente 
embedido dos ensinamentos da sciencia, os 
impulsos nobres do patriotismo de que seus 
filhos tantas provas teem dado, asseguram 
que a Republica, que alli encontrou apos
toles eloquentes, convictos batalhadores da 
estatura de Murtinho, terà tambem a seu 
lado Matto Grosso a esforçar-se pela victoria 
do unico estadista capaz de receber digna
mente o legado precioso de Floriano! (Apoia
dos ; muito bem.) 

Chego, emfim, senhores, á Jerusalem dos 
eleitos! Foi longa a jornada; melhor, porque 
chego para genufiectir deante da imagem que 
evóco daquella porção do territorio nacional 
que aninha hoje o melhor das mais caras das 
nossas esperanças de patriotas. Chego á terra 
gl01•iosissima dos Farrapos, dos Gueux, das 
cochllhas, cuja memoria abençoada com o 
nome benemerito de Bento Gonçalves se casa 
no nosso espirito á dos farroupilhas batavos 
de Marnix de Saint Aldegonde, tão legaes e 
valorosos paladinos da liberdade religiosa 
estes quanto intemeratos e constantes heróes e 
servidores da liberdade política aquelles- os 
intrepidos gaúchos da Republica de P1ratinim. 

Tu resumes, oh! Rio Grande, as nobres 
aspirações de tuas irmãs, para as quaes tens 
sido guia e phorol lumino3issimo: ao teu lado 
tem batalhado, banhando-se na mesma luz, 
o Paraná e Santa Catharina, tanta vez fusti
gados pelo vendaval dos reaccionarios, mas 
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· sempl'é v•ctÕriosos .e oenemeritos nos fastos 
repuhiicnnos. · · · , . ·· · · 

Nilo ! Eu não il'ei acordar os heroos. que 
rcponznm no S'llO sag r:i.do da ~tria. que im· 
mort.i.li?.3Nlm ; 11ão os ~voearei 1las cochila!;· 
llll•lc riumtí vcrrun con:>t.o.n temente d~sfr:1 l-
1~ :1,,h1 :io S•>pro d:.i. libe>ruu•le :L _bumlcir.i. da l(e
pulil:c:i.. 

Niiu direi qua i\t'jn. prec\.,os chnmal..(IS a 
post~ Jllll':l qm• n 1111~ pl'cscnc-• 11vh:e11tc Utn.'\ 
ré •1uc desfüll•~! : tu. oh ! Rio lirandr., não 
c:irc ·e.~ de inrl~n.mcnto.•: . tons sc>mprt1 ptt!
sentu, io4!it\i~uivc.I e ln~:;iiuccidu, o culto 
L'!l!llt\ •lO teu 14•4."L>IO ,:to• i·isii'!ÍIM- . 

:\em um .Jln. queb~._ie"' conlln11i1livlo •1a~ 
tu:i..~ ~rniliti,it!:( 1ul111l~\'Ci1t: Ot1 tNJ~ füb •S ll'em 
c·•lllltl\•ll~lltc pn.li"'do &li ll~'til·t <JllO til• o J~ 
;:~dQ Jó~ t•~US llCl't~ r'<"flllhlica 111111, . 
· ltl'p111•l1e""~ "" cor .. 1;ito, •levnm<l!'ll! n. RQ· 

f>llbli(';I lotl1' etltl\'Jctii• eln1e11tiuln. ll()rl P11s!na
in••uto.<1 d11. h111t.Ol'ia. vÕt4 tcmlf!2' ~1110. oh : rió
~l'•U11lt'n~. ropulilimuos Pl'i"" 1cw~ cons
::.nte. e h!\blt11almen1<- Co'\~h·ri~U<.'Otl 1la SU• 
f"~Ol' d:111() .tM • l't':dm"n iioliticil. . 

A prntica 1IM virtU•ldll civic1111, o culto :a.mo
ro>o P:•r ~ P•Sl'IUlrt ··~ t:IOMlll4, olizoan-nOtC 
b;im qu"I sarã o teu rutur.>, ti :LlicnCOMdo por
\'ÍI' cm que º" ttoui< ti liriai liem dir-.lo a tWt 
ohra ~ullu-. (Muitr> bem. Br-:coi.) 

Oh ! ltio füando ! os m .. us votlll' de repu· 
t.licauo, ·'~ pa.t1'lota e dt> rnO('O resul!M'm-:>a 
u 11tIL entl1u:>i,.:1tlc:• n.po:itropbe : - ililata.11:1 
tu:LS rronteil'llll l'1•publit'8Da." até quo n!lrucem 
e..;ta. v:uita e q_uQrid1• P:ttri,'\. Brn7.lleira.-que 
do teu ~~10 pos..qs, sur::;-ir o jnven e íntemPra.to 
cstnd1s1n. que ba. de ~nlv:.r n. Rep"blka. ! 
( Bl'ar;os, sal'Cll de palt>1a.• 110 ,._cinto e nas ga· 
fc>'tas ; o Ci•'<•drw é ubra("ado f •OI' qw1.~i llJflos o.• 
D.•p11ta1/o~ e 1'º" m,tito.r citlar(llos guc in
n11lcm v nxi11to. } · 

Fica a. discussão nd ia da pela hora. 

.. , 

haver ::-rn.ves · :i.céu!'ai:õ€.S contra rtincéioniL
rics. eritri~.o·s ~·uaes ··es tava o nome.do orador: 

Na sessão rle _4 de· dezenibl'9 do ann() cp~
~:ido. n1) mei:mo Ilia em ·_que :ipparecia.o a.r
t'go :i.llurhdo, o orador ~ubi a. á tr1bun:i. e &hi · 
run-'n.ment.'\VD. Um re<)UPrimento pecliDdO . :10 
Mini..-tro Ül\ Fnzemla a publicoçiio no ])iorio 
Of!ici't1l do reln.t .. r·io do <l1ree1or das Ri>l,!das 
Publicns, em commbsão n:i. Alt:111dega. desta 
~p• t.'\l, 

Pubtid'ào esse rc-latorio, a principio no 
.Diaria 0{/idal, <!m maio deste 1u1no.e depois 
nos 1u111cxos •lo rolat(lrio 110 :\Uni~cerlo da 

. ~-.Zt'ndo. . o ol':Lllc>r, eni ~de 2l.rlo mez 
Jm$.·•mlo. oecupou nlndn.o. at1ençiio dn. Cam11nt. 
exp nilo lonir:im<>nl~ a lmp1ocedenci11. das 
nrcu1111çireoi Cormuhult!I rotttra OI dlYN'SOI 
l\11m.~lo•1urlo~. 11u~ SI! dizin. t!til"rom comp~ 
1111!t•iJ0ie uai< m··h·er..n~'oC5 o lrrcgularídõ.dea 
ap-.nblda> 110 cir.1ul1• rel1'torlo. · 

0 .. 111011-ttnll en1io lnrgnmento quo o runc
cion-11·1 •• do Thl'Síluro.que estll\'U 0111 comml•· 
.fio comi) tn~p-cror da Aln111df",::•~ no latulto 
•lc prcJCUrat «?11\'()i\.'el' em ce11ioUrtt e 11~· 
~ u. to•lo o fnncclonnll~mo · da l'fpertkiio, 
rocor1·eu :10 expedlent•' de . tazer · per~u11ias 
C:Ut>"i(l!l:•!I como ~ qua lê á. Ca·a. ftrrn11.i1<1 ... se º'"' no nrt ·~· § So d:t C1msolidac171> du üi6 
1/aa Alfmulcpa.•,oro. na ·l·Ortnrlll n. 84,da ~ 1!0 
JIJ:t io Je 18'.Jf), que nlttrou ruu1ln.mo11talmento 
•quello 11-J'tigo •':i. uos.:11. lq~isb~-ão aduaneira.. 

.V:ic cit.nr um trecho do rP!otorioJ p:1ra. pa
tt-nt<-:ir 1~ Cnm:.rn a i111p1"1cetlencla. a injushç:i 
dl\S acCU'11t;Ô,.~ r.'rmul::v•us pelo l•eputarlfl por 
Pc•rnarulmco. trcclio que revelo. a. nenhuma 
cuL1 a. dos funcci01no.rlos nas fraudes desco
ho1·ta:1 e que ~a eucontrnã po.g. l~ do annexo 
13: «;\S cireumstuneias 0~1·eciu? ... de~sa fraaole 
1100 co~\t.."\da., devo dtclara1· a. V .Ex., de:;vja, 
r:u11 d<-sde 101<<> d& meu e~pil'ito a idé:I. de 
coparticipuc;ão ou e onivencia. dos Pmpre:r;i
dos. conferentes e esc1·íptur11rlos. que n~sse 

() s~·. Luiz ..:'-.dolpho-Peço n. arma.zt>ro sern:.na.!mt!ntt> se 1 eveza.va.111, e o 
palavrn p;tl':i. umu. explicação pessoal. desenvolvimento da. tr:i.ude dá. a: justeza; do 

o Stt. Pn:csioo.-T1::-Tem a p:i.l:i.vro. 0 nobre escrupulo com ·qull -se ,·erilkava. a. bagagem 
Dcputu<lo. úos viaj1mtes. como ê faf'..il de se exemplilica.r . 

deste modo.-» 
o ·sr.-Luiz A<~olt>llo começ:i. agi·a· Como, enlreta.nto_s~. ·poderá. concili~r essas 

tlc<:endo aus seus coll.-ga:s . o · favor 1Jese rle- pn.lall'l'as do relator10 com as !lxprei-soes con- . 
· mol'ii:rem no recin4i ::Para.· ou•ir a jus · 11ca1:ão .stante1uente ·· ernpreg-ud~ . n~tes· documentos 

contrn as a.g1ri·~~SÕe$ i;iolentas·· queieovol- taes como emprego.elas cntiolmdo;· cm 'fraudes , 
\·er:~m a .st1a. ~~robi.Jivle indivitlu:1 l e a ~ua empr~aadns cowprometti!los eic., cuj_o _tim é 

... honr~ M .runccionario ·e d!l l'eIJresent..'l11:te da. til(~ wmen~e levantar ?Ontra a reputo_çao _dos_. 
Nação. Não ~ a primeirs _vez que. de~ r1~uoa. fuucc1oi:~r1os. a. . . suspe\ta. rla pre'Va.r1~açao .? 
tem o orador de l'epel! H' a accusac:ti de qu M:1s J!I. se occu:pou long:aroente ~e;;te as:-· 

. hoje foi· echo o· bonrodo Deputado _-]ltli' Pere ~umpto e com~ a .calumme. ~ebat.1da. aqUl 
nambuco . . Em .fins da ses>âo dv:i.nno cassado levanta-se. ·ac·o10. ·e o orador nno pode estar 
te.ndo'. ;<i .. do pub_l .tcado u rn art. igo envolvendo 1 todos os dia~- a. u __ -pli~~ ª.·.sua. posiçã.o,_v_ a.e 
.o.sen .. no1iH!, . o .orador_ ciccupou o. t1:ibuna d8. : api·es~~tar . _a. _ cous1deraçaq da. Camara. um. 
Cama1.'a.----po:r::i. $Olicita;r de. .Gov~rao a -.publi· ,reque1:1.mento;.oo~ o)im··· de·]!Ôr um; . térpo·a-~ 
c:\çâo ·de documentos . em q_ue se lbzia esta. especulaç-.1q,.em ~ue,se acl,ia. e~vo+v1d~ ?> 
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ANNAES D..1. "CA"MARA 

diinid.&ie d.e um membro desta.•·.C:l.s!!.-· e _quiça 
o deooro do·pa.rla.mento. :· . · · ' .· · · -

Va.ermanda.r um requerimento a.fim.-da que 
a. Ca.mara. nomeie uma. .commissão mh::ta do 
-rilP.mbros da. maioria e da opposiç.ii<i .pam 
examinar os ·papeis· e· docum<:lotos qi:e se 

·achiim no. Theiiouro e que ~ervit'iio de es
tudos p:i.t":l. a. commi,;s:'io dt~ inquerit.c, aftm 
de quA'dó exame de:;ses documantos se po88a 
saber si a. dignidn•lu de> oratlor, si a sun 
prohid:11le ind1'"itlual ·SC llcham de fact.c com· 
promettidns nell.."4.~ 11.<'Cn,:açõcs. 

Yeril\caúo. a culpat>illd11d" ou. o. respons:i.· 
bifülado dt.• ora1l_or nt1~ grnves ractol! arti· 
culrnlos, olle rlcclnrn l'Olumncmentã que 1'0· 
sliznariL immodiq.t.11.men~ o c.'\l'lt•l do 0.~l'H• 
tiufo; ~l. porem.~ \'Criflcar')u~n ma rt~pu· 
tnçiio "" rune<~ion11.rio lóllh<'! il!CZ.'I. Je;is3. 1)1'()\':,, 
1lcar·lh~b.u. m-i:rv:i·lo <• •llr;•lt.o d1J cn&mtlr ~11~ 
vis ,•:tJumuindu~ N)llelles que t.iiei l<wl.llnu• 
mentA.> .mnl11a.r1'l-0i11.m " bon1:11. e dlgnid.u..!o 
albf'ilill. - . 
- Vem ã- MC5.'l. é lido 6 i;;em ·leba.to oncor
~o o SQf:tuint.o 

lt'F:QOF.RI)IE.'\"TO 

-Req11eiro q ne 11 · Cllmara . nomolc ·uma. Com
mis..~1.o do cinco mcmlJros. tanto da m;iioria. 
como 1fa opposiç:lo, para· procedor ao -l'x.tun~ 
dós documeows e nini~ papeis existontos. no 
Th~.mro Federal e rlízer :;;i c.i.be o.o conte-

- rente d:i. .Alfa.nt!ega. d<.-sta. C3pi.t:i.l. Luii A•1ol~ 
pho Corrêa. 1.fa co~-ui. alguma. responsa.bili~ 
d:l.íle que ,-nvolvn., direct:i. ou í:adírectamente, 
11. sua probida•!o de Cunceionario. 

$li.lo. das S0.$SiJeii, 18 de agosto de 1897 .
Luiz Adalplao. 

O Sr.]_• Sõcret.ario(sei·l'i11do <le 1.•) 
prooed11 ó. leitura. do seguinte · 

EXPEDIENTE 

Leovigildo Filgueiras, deel11.ramos que, . si 
tivessemos assistido. a ess:i. -votação;' · teria.mos 
votado _contra o dito requerimento. 

Sala rlas sessões. 18 de ngosto de 1891.
Mrwrinlt.-,,Hercdia rl6 Sâ.-illatla M,,chado. 
- GalclinfJ... Lorcto.- ~trtl.tcr T.-rre$.- Jotro 
Viefrr.i.-Urba~o Marcondcs.- CaraccioZo • ...;. 
Arnujo Gdes.-Anisio de Abreic. 

Decla.1"Bmos que, si esti'\"essemos _ prl'~ntos 
no. occnsi:\o, tcrliunos Yotndo cm f;~'\"or do rc
quernnento do Sr. Leovigildo Filgueiras. 

S.'ll:\ clll!.1 ~es·Ve$. 18 elo ll!.~tv da J897 .
Jfo-l'tim Jrmior.-Moreiro ~llc,,1. 

Vnc a._lmprímlr o sq;uh\to 

N. 75-1897 

Appr'OM ti ctlll~otç.10 <14 .J. d4 maio d.o eo,,_ 
r.:11111 anno, ccJ~rad4 ~11tr~ " Go~mo da 
&p1t.l,licn · do1t -f:.iri1W. lJni!I~ tio 8r"D.4it a· 
o !/« Rcp11/lliro tio C!.ik, regulam/o o t.XCI'· 
c•'eil> 11-<u proft$.:íia lib.:rou. 

Considcrnniloqucn 110nvcnçlio de 4 de maio 
do corrcnto anno, oolobndo. entre o Governo 
d:i. Republica. e o do Chile, consigna. com 
rnteira. rccipr-Oeidadc o ]!1'inc1pio de llberdadc 
no exercicío das proflssoes libernes · para os 
subditos de uma e outra Nação; !le a.ccordo 
com a sua. respectiva Iegislaç.'i.o; e que eira 
contribue para. estreitar a.inda. ma.is os laços 
que refümente unem os dous pa.izes; 

A Commissiío de Diplomacia e Trata.dos ó 
de parecer que seja. app1·o>:ada. a. mesma. con
venção e propõe o soguinte projecto! 

O Con~o -Nacional resolve: 
Art. l. 0 E' approvada. a convenção de 4 de 

Ofilcio: ma.io do cot•rente anno, celebrada. entre o 
Governo da Re,publica. dos Esta.ilos Unidos do 

Do Sr. 1° Secreta.rio do Senado. de 17 do Brazil e o da Republica. do Chile, regulando 
cOrl-ente, communicando :i. esta Camar:i. que o 0 exercicio das pro:f!ssões liberaes. 

_ Sr. Presidente do Senado ex-vi do a1·t. 38 da. Art. 2.• Revogam-se as disposições em con· 
ConStituição Federal, promulgou a resoluQrio trario. 

_do Con~esso Nacional· autor izando o Poder - · -
e Ex:ecilti véi a reforiiiã.r ri.o· -postõ · de a·lferes; Sala elas Com missões; -18 de agosto· d e·_ 1801. 

com o soldo por inteiro, e; tenente honora.rio -U1·bano :Marcondes, :presirlente.- Eduardo 
, do exercito _e sargen to---ajuda.nte aggregado ao Ro.mos, relator --Matta Machado.-:- Pereira 
_-batalhão academico ~o.rcilio de Freitas, de que de Ly1·a._-:Irineu iW:aahado. . 
~·. trallSmitte um dos autogra:phos.-Tnteli':J.tla . 
. -, : ·tee~ :i :Me~a, às s~guintes COl\~ÇÃO EN'TRE o BRAZII. E O- CilILE SOBRE 

. O EXERCICIO DE PROFISSÕ);-:S LIB~S . 

DECLARAÇÕES 
-. , . O ~residente· dã. __ Republica. _ dos _ Estados 

Tendo conipàrecidÕ-depois da. cba.maàa--pâ.ra Unidos do Bra.zil e o Presidente cla. Republica. 
:.~_,vc)~ii1:-~omi~~1- elo ~equerini~~to do .-sr.. do Chile, .te!l<lo concordado em ~elebmr · ·- umll, ·· 
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• , DE A~STQ ~i~~~97< .. ... _ ~:~<.;·~~:~1~"'~s~ 
convençÍo-~l)r.o o ~xerc;cio dás-proftss'tes li_~ ·f ·s· d~Ü~;to . do .v,:oj~~o· ;1:3i ~; ~~ : !8.9i.-.· · ~~ :_! 
beraes, - nõmenra.m ·para esse pm sous pleni- r~a~.ao par{\ 3> d1scus,,.'lo :ao proJecto n. 32, _ 
potenciarios; a snber : . .. do correl'!tCI ~~~o. que fln as forças de terra . -

· d ·R bl' · d E tal s 1 p.i.t'a o exerc1c10 de lS!lS; 
T q Presidente. a. opu ic~ ~. •s '.º ' 2" •liscussii.o c1o projecto n. 49, ele I89i, nu~ 
U.n~dos do B~z1l, o General de Br!oada .D~o- j to· iwndo 0 Governo a. abrir a.o ~linisterio d11. 
nmo Evangelista de Cn!,tro ~rq~e~l'~ •. Minis· Jirnt.içn. e Neir<.cios lnte1·iores o credito · de 
tro lle Esta.rio das Relnçoes E.~terioi e:s • . ••o·•·sR·•;;J 19 · tipplemcm tnr a vitriaa v<lrbas do 

O Presidente do. Rt>publi<'!I- do Cllilo, O ~rt" ";"':~' 11~' lei .1 4"9 de 10 1!e dezembro dG 
sr. o. Joaquim Wal.k~1· Ma~t·n~z • . ~:r11.~lado 'ja;>ê.· - · • · - • · · 
Extraordinl\r!o e. ~hmstro. ~1~01potcnc1a.no 2• ~li:i\':u~ão •lo proj~to n. 50. de 1897 •• au
ún. llle!lmA R<'PU~llra . no amzil • -. . . . tõl'i:i:.indo o Go\·crno a ll.brir ao Mlni~l'IO Ull. 

Os qunes. dopots tie tl'OC:\~m os s~us P,lt>nos Justiç;\. o X1!;1~1 11is lnte.riore.-i . o Cl'ellito do 
}l0d•:zc11. que aclum~m e~ boa. e ifo.viif3 rurrna. 90:000$, s~ppl;·m~nt."lr IL '\'Cl'b:L- Dili~enciaa 
C\lnH•·nm no r.egumte • . . . ... iivltcl11~...;,n. H, Ju :\rt. 2··. t\o. Jcl n. 429, do 

Nt. l. •O,. ci•lndi'i0$ de quRl'lut)r •lne rlull-• Hl •lo 1;i-iorri l1M rlci !SOO ; · · 
r<!pnbll~ ccintnicti111\l'S ii.-<11·riio CXl'N:er h· ~!· .H~r»Sio <l<• projci:to n. 00, do 1897, O.U· 
v~mcmt.o no tcrrl~'rlo •I•'. ~ntm 1\ pro!l~'l.'lo 11.0m.iL;tt~o 0 r.ow·r110 11. Abrir 11v :>linis~rio dn. 
ll:it'll I\ 11unl ~tl\'t•rom lll\l1rl1tnJ•t4! 1~•r ••lrl•,. j Ju~tk:i. 0 ~··;..~~•o~ lrlMrio~ r:i cradllo .~ 
'll" 011 tltuln e:'('p- ·~l·lo pP!n. Mt.•r1<l•~·~e 1uod .... .,w tli: lír;::XJI.~ ~l'll pa~o.ment~ d~ úrde1i:i.-
11al com~tcntc. um~ vez quo PAtll.• ·~OX•"'· 1,1."', n•• (IXCtcl<:io corrente, :w m11gl~tJ'l\dOll 
.~. l.cio llÜO ~(lj:t <.'Xlgi• n J.><•l" l<ll :1 'lllHh•ltt·I~ ol('l l qu. I', MV(Ul1lo 11iJo 11.j,OílCDIAl.lt'!J! por cleueto 
~hfadi\o hrnlliMro ou .. cl11fono~ : . . . u . 2.11G6. 1!6 ~"i 1lõjulh<>·do 1i:95, <1bilvet'Rm· 

0$'cortiltc:1t1011 d•• .-,.wlJo~ Pl'e~itir:Cl@ .ou . tó<lllt••u1,1' m&od:mdo ·IUlnulla.r ·o mesmo dc
~U{!<'rlort'S ""' •1 •1alqu•·r ~··!I duui; 1111111'-~. rx- j cl'l.·U) .~ . _. .. . . ... . _-, . 

. '(l0ll1d1111 om, t\!.'f•1r Jo n11c1on~ ''" 111~ tl<'ll•"tl• · ~· dii;cn.<;São 1lo pr.'>j«?fo 11. 4i. do· 18!)7, 
11roJ11:dn)o no ou.Iro oio m~mo$ clf.·11.Vi; q11•· 1 provid1:tl~l:ttl(lo $0b1·0 o 1•rce11cbimo,nto· do.!f 
lhes 11ttr1~ul.r :det d.:L l"l!j>!llihc:L d" onilo cm11- elnros cxist-:ntl:s.na to~ ºª'!11; . · ·· .· . ·• ·· 
mu-em. . . · · Coutinu .. i,-iío da 3a. d1s.:ussao do prt>JOCto 

Art. 2.•.o diplom:t ou_ cerl!tlcildr, notkea· n. l'N; d() 18913."rrJ rormaodo o Co.ligo Penal; 
ticar!o e o ceruftc:i..Jo do 11l<•nt1~ade 1lB p&i-snn z-. iii$CUS~ãü do proj1.-çto n. 142, de 1896, 
passado pelo 11;,."Pntu dir•Iom:.1hco o~ cousulnr. nutori7~'ln•'o o-Governo :neorg~1nizar diversos 
ola noção que h••UVcr cxp1'dt•I~ o •hplom:< ou. estal>Clccimentns .. mililarc-s de ensino.: com 
·~rtirlc•tki. produzir:1.? os ~cttos p: ~~tu:idos 1 voto cm sep:i.rndo do Sr. Thomnz Camlcaoti; 
n:i pr_c.i;_ente.cunvcnc:-:10. d!1io1s rle r~grs:1~•d(>!; 1 2·• discuss.ío do proj~fo .°.· 75, de 1893, 
no Mm1stor10 dlis llclaçoes Exti>r.o~. '!'!!ª dispon•lo sobt-econsc1•ipçao militar; 
dará conhecimento do ?C'gi;tro no m11\!S~er10 1, discu~o do p1-ojecto n. 63, de 1897, 
ou rep.•rtiçüo n. que intor<!S>.'lr o cxerc1c10 da permitti nr~o que os atum.nos da Escola Pofy. 
p1·ofissão. _ . . teclmiea. que se mt\t1•icula1•a.m de accordo 

Art. 3.• A presen.te convença.o '"1gornrn com as exigencias p:·eparatorias do reg?Ia
por tempo indetermmndo, cessando um a.nno monto de JSi-1 concluam os respectLvos 
depois que uma. d!IS al~ pa.rtes cootracta.ntos cursos pelo dito regulamento; _ 
a houver aenunc1ado a outr:l. 1• disCU"'"'ÜO do projecto n. 27 A, de 1891, 

Ser<\ r:ifülcada o as ra.tific:1ç\ies ser-:ío tro- doclar:mdo 'isentas ele contribuir com um" dia. 
cadn.s no Rio de Janeiro, d~pois de approvad.-i de soldo, men::oalmente, pa-ra. o A~ylo de ~ova
pclos congre.;;;sos das duas altas p.'lrtes contra· lidos; a.s praças do batalhão _de mfan~e.n&: da; 
~tantes. . . marinha, do corpo de · officiaes marmhe1ros 

Em 00$temunllo do que o_s rcspectIVOS ple- e do de mn.rinl1eiro3 nacionaes · · 
nipoteuciarios_ firmar~m e sellar:i.m a. pre- . 11 discllSSão .do p;-oject<J n. I ~ !!• de I~, . . ~ ... ,. 
~nfa .conve11çao . · ,. · '-:. · •-·' .-.... · · · · .. ·· · di~p<mdo-sobrê a ·contngAm d3. pr1sao preve~- . 

Feita na cidacle d_o .Rio de Janeiro, aos qnatro tiva. que o officlal oü praça de pret 40 e;icei;~ . 
dias. rJci mez cJe .. ninio de mil oitocentos e no- cito tryer · soífrino ·antes de s~r coudemnad~>, 
<enfa e sete:- (L. S.) Dionísio E. <le C'<isi.·o no cumprimeoto da pena; . •· . 
Cergueira;-(L.S.)J. Walker Jr!.-Conform~. l" fucussão <do pr!\jecto ??-· 174, d~ 1896, 
J. T. do ·Amarai. ·- : . . .. _. aut oriZ'1ondo o Poder Executivo a. abri_r !Jm. 

. . · · 1 ci·edito especial de 583:512$396 para pa.g~-
0 Sr. Pre;sident.e - Estando ade- mento do ·ciue, por :sent ença do Puder Jud1- · 

antada a hora;. ·designo Jlara . amanJiü. a.· se- .ci:l.rio, e a Fazenda Naci()_nal d_eyedora. á·Cp~· 
guio.te õrdem. do dia. .: · . = : · . : . - :panhfa. 'B~azíle~ra de Pho_spha.to de Gal ; - . 

Continuação ·da 2• discuSSã.o do pl'<'Jecto 1 . Ois~u~o u mc.'I. do proJecto ~. l ~ ... de. l~Sí?,, . 
n : 54 de 18!:1i ·01·ca.ndo as·,despezas •1o i\ii-:-1 au:oor1:rando: ·o ?v<ler. E~_ecut1vo :\ co:iccdci:: .. 
nistei:fo :da FazecJii. para ci'~exérci<iio de 180!3;·, µm .:i.ono- de hc~nç.e., ~om _ori:lenad?; a.. ~ose . 

c~mar:i. . :v:: :1v " · · -, ; · .. · · · · · · :· · · ··· ' .. • · · 4.e· · 

-:· :.·· '."1 . 

. ·~,.. . ' . 
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: 330:'· - . · ..... : ~ - .--·--. __ ....:_....:_....:_:__ _____ . __ _ 
)o~~~l_m -de Nc._,"l'ei~s Snyão . Le>bu.~o; c~e"f"._ dé .de Alb.uq"aerq ne,c·P1 ~CI'espo, C.~m pos c(irti~ 
· se~ã.o do. Secretaria. lia .. Jndustri:i., 'V rn.çao e e Ca$s1ano tl•> Nn~cunento. . · 
Obras Publi~1s, para traro.1· . 1\e su:r saude -' 
onrle lhe convior; . A!Jrc'.se. 3 Se.>são. 
·. Dlscu~~o unica do projecto .n. 55, de 1897. -E' liifa. e posta em füscmsi'io n a.ctn .. 
n.ut'6riiilm!o o Go"erno " coilcedor um turno 
de ltoono;:i.. sern ,·en·•imento.•. no telei:r:\phí;:r.a. 
de ~· cl&l'SC tlo. Rop:,l"tí<;:.io Gl•r:\l \10:1 T .. legra
pllos Syl~io lfl' Olivdra.. 

Leronto.-so -a. .t:essãu . ns 5 bor:is e so mi-
· nutos. · 

Pru;,le,.cia "" s,.. A rtltu !UM (1•rultl1'1tte) 
· · e FOJUtc<t . l'grid/4 . (~ ei«-111•rAit/mt~)· 

_;~ ·Ao moio-<llii. ~TQCCl1o-M il <"lum-1uJ:i. ú. <1ual 
1'8}>0ndem os Sl'll.: Artbur nios. Julio de 
l\fello. Ql.l'JOS do ~M'Aell, 1\l\•4r(!iJ nubiiio, 
Sllvn· MIU'lz, Amorim .Fh:uein. Sur:ced«<ll<> 
Cot'l'li:i.. Luiz Dominl!'ues. R0tlri::ueii Fernan
des, Guedelha. r.rouriio, Henrique VaUadaros. 
Pedro Borgc>.s, Beierril Fontent•lle, Fr&ocboco 
Sã.:. · Marinho •lo Andra1te. Augu~to Se,·~ro. 
T&\"lll'eS de L;rn.. Francisco Gul-gel, Jusé Pe· 

· re-.,.'Tino. Errnirio Coutinho, Jo~ ~llll'i:uio, 
Herculano .Ban•leira. Pereira de Lyra, Cor· 
nelio d:i. Fonseca. Arthur Peixoto. Rocha Cn.· 
valcanti, Ar.tujo GóM, Rodrigues Doria. 
Seabra. Milton, Francisco So1tré. Mnnoel Cae
tano. Paula Guimarães. Vcrgne de Abreu. 
Adalberto Güimariies. RCl(lrlgues Lima, To
lentino dos Santos, Paranhos ?.lonteneg\•o, 
J~e Murtioho, O~car Go•1oy, Raul Barrcso. 
Belisal'io de Sou1~'l., Pereira do3 Santos, Nilo 

. Peçanha, Leonel Loretti. Ernesto Eirazilio. 
Julio So.ntos. Deocleciuno de Souza. Bern:i.r· 

· des Dia.s, Ui·ba.Iio Marcomles. ·Paulino· de 
Souza Junior, · 11úefonso Alvim. Luiz Detsi, 
Jacob da Paixão. Francisco Veiga., Alfredo 

_. Pinto, . Antonio Zachal'ias, Rodolpho Abreu, 
Telles·da·-Metiezes,· r11t>oLOn io de · ;\fagalhães, 

() ~··~ r~ .. iz Det~i-Vonho rceklm:ir,· 
St. Prl?Si•lc11te, contra. :\S pabvrns · publirll· 
•l:l.S ·hc•.\t1 nu Dim·fo tltJ rou 11.n.·~.<o.tc.>prool u1:i11do 
" meu p.-11~:.m; nto. t>nu1.cu11!0 houtcm a. p t'O· 
posito ,fa quc.~ti:u <lc or·tem •1ue i<e !(l\'lln'VJil 
:l~rc.oi.!Q requ~1·i1ucntu do honra® Il\•putudo 
J>t!llL Unh1:l. 

o:imo 1!1~~. c~~•s pnhvras nilo lllin nhl ro· 
pro·l11t1••:~" wxttu•lm•'ll!.n ( I cu raro! :i. l'ú· 
ctillc:;i.;;iv a '~l~!itO 1ldh•~. 111lT'l• q•ln ;o~J11m 
]IUl •lic1ulns ll'l\'11:1wlltt? 110 /)ial'i? d'I n111it,.c:i<1>0, 
1le nõ.~or.lo com o 111••11 po·llitltnen lc>. 

~.-... ) p)~, J)urem. 1lc Xl\\• •le pr .. t<'st.arco~
trn o iw-;umtl! pttlo1!0, l)lll _quc: ~ me :i."r1-
bll•! ~l:t UJllllÍtt•O: ./<:' /l'i-~ir(I ill" V, f:;i:, tCJ1!111. 
f<iltJ (ld"' • "~Ai .. t l"'<JC<!"t,.,lo. -.YJo 1.nt eu 
•JUCm tf,.: ~~"io ci nf_i1·n"'l'"'' "'llt/•t~ ~ 

Em i1rim•!ir<> lv;,"nr. cu •lig,;o 11 .. n1cm. ct1m 
o 1levi1.1v ro:tjJl.!tto. que V. I::>.:. nilo tiuh:t pro
cedido 1.'0rn.oet.ameotc. annunc:l:rn•lo 11. vot.:l
~iio lv)!O tlpVS a. O.puroÇÜO fett:L pelos dous 
Srs. Secrctarill!I ; em se:,'\ll}•lo lo~lr. posso 
111llrmar que niio erotlr~·guc~ :i:_cxp~~io~ 
ntir'ar 111.'llr:i.·!:as-qnc mto s"1 s1 sem. reg1-
1Ul!Utal, m.,,.tno porq11 .. V. E!C. :;abe quo e\\ 
seria. incapaz ue cmpre;.:a;r semelhantes pala· 
vras, pois q11e V. Ex. me mereet!~ ã parte 
•1ualquer de~ccorílo. todo o i·e~p<;lto como 
Presidente 1la. l:a.innra. 

como disse. terei paro 00111 V. Ex. semp~e 
o maior re:ipeito, ainda mesmo que n:\v esteJ:\ 
de :~coordo coin qu:llquet· acto prat icado por 
V. Ex. . 

Era esta a rccfa.maçio quo t inha a fazer. 

O §r. Pr1;sidc:u:te - A reclamação 
de V. Ex. seri attendida; · 

Em seguicla é appro•-ada. a acta. da. sessão 
antticeden te. 

ORDEM DO DIA. · 
. ' - - .. 

· Manoel Ful!!encio, Eduardo Pimentel. Ole
. ga.rio Maciel; Ro~olpho Paixão, Go.teüo Car-
. valha!, Luiz Flaquer. Granadeiro Guima.rã.es, E' annuncia.da a. continuação da 2> r1iscus-
, Casemiro ,da Rocha.; . . Domingues . de Castro. :fi d 

,:· Oliveira.,Braga.,.Ferntin<lo·Prestes, Cesario de são .do prüjecto n. 5•1, d 13 l89i • . xa.n ° . as 
'.-'.F.i:eitá.s, Lucas-de ·Barros. :Eclmundo füÇFon- rle:Spczas e.lo · Minísterio da Fazenda. .para. O 

seca, Alfredo Ellis. :Paulino -Car los, - ~oll ... 1- e:i::erc1cio de 1893. 
. _pho ~·ra.nda.; Ovi<lio . :~brantes: Urba.no. de . . .. 
- .. Gouveia, Afves oe .Ql.stro, XaY1er- do Valle; ·o ~r. Presi.déii~e-Está · sobre ·a. 
·. · L:l.mi?nba.. Lins, -Laul'o l\lüller; P"u)a. Ramo~.. roem a. ~eguinte emencla.. (Lê) 
.·Franêisc0:Tolentino7·· Ped:rcr_F~rrelra_; :-:A_ppa.- . - • · ' - ·· ·· -· · · - .· e . ··... · . · · · . · . - -

ricio Mariénse, ·FrariCisco . Alencast.~o, .Aure: · :· E' lida,'8.poinda·ce enviada. á Commissão·de 
· ,:lià.nõ·. B:t.rôosa, o' Pinto .da. • Roi:~a., .:Vespasiano Orçãmerito ~seguinte 
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SESS!O,EM 19 DE AGOSTO DE 1897 ... ·'.:·331 

·· Comparecem mais os ~: ··snverio· Nery· .. · 
C:i.rlos Ma.rcellino, Albuquerque Serejo,Pedr; 

Ao 2wojecto n. !JJ., d.: 1897 - (Orçamento da Chermont. Augu~to Montenegro, Matta Ba· 
· Fa;emla) .· cellar, Urba.no Sa.nto;r, Anisio. de Abreu, llde

Mcl'eilcent~e. onde convier-:-. Os cr~:füos 
supplemPnt:1.rc>s qno o Gov<>l'no ê :i.utoriz.~do 
a abrir n qnalquci· verba. 1!0 ori;-n. "ento ni1o 
poi!Pr;io excc•ler. cm sun. lmportancfa totll.l. ::1. 
:?O •/. d:i. verbl respectiva. 

• sn\:~. dns ~'je~. Hl ile aitOilto. de 1897. -
r•'1111a•co s.1. 

fo~so Lim~ .Joã.o ~ol?es, Fi·cdcr-ico 801·ges,' · 
Trm~1de, l.OOlho l.1sbóa., Teixeira de Sã., Coe
i ho C1 n ti-a. João Vieira.. Barbosa. Lima Mar-: 
tins Junior, Moreir:t. Alves, Miguel Pernam
buco. Ju,·encio do Aguil.l". Joio . de Siqueirn, 
Angl'lo Neto. Gomiui:uio Bl'IL1JI, Olympio de 
C:i.mpos, Febsbello Frclre, Ja.ymo Viltas Boas, 
Castro ltebello, Tosta. Eugenio Tourinho 
Ltovlgildo 1-'ilgueit'WI, Eduardo Ra.mos. Mnr~ 

o Mr. Pr(!P'ldma~-Tcm 11. palavra CC?llno Moura, Gl\l.dioo Lorcto. Pinheiro Ju. 
o Sr. Nllo P('Çlluhn.. zuor. Torqu:z.to Moreira., H11redl:i. d~ Sã.. Al· 

cln1!0 Gu:z.nl\barn, Tlmothco da. Costa, Foneoca. 
o ~r. =""llo Poçn.nlm fnt.l'V"em no , Porto.lia, Erlco coelbo. A!.'O~tinbo Vi~l.·Bo.r-· 

ddittté pi1m. em nomo da opl)O.'lcit•. honrar 1 1 ro~. 11 r:z.neo Junior. C..mpolm&. ~fayrmk. C3· 
inl<'i;rldll'lo moral Jo erQttiio publico Eattuda ! lo~~r:i..-i. Almol1ln . GomC!I, ?ilendoa Pimentel, 
••cmtinulamcnic n!I m1!did1J~ p1"11p<1sto.s pelos J?:U> Lulz. A11ttoro Bolei •o. Alvaro ~~lbo, 
:i.mh:os do ('ri1Vl!rno. lteC"~ i con"Vc>rsiio 1.1\tno~nl<ir Gudorredo, CUpertlno de $1quefr&, 
dl\s :i ~1ic~s dl' 4 • /. 0 rocorda 0 quuo pas,;ou ,\ 11;.'lüto Cl!lmoatlao, Mtttt.a. Ml\Chado, ~o
n~ J::..,tados UuldU3 0 nn. França. souro 0 1tu•1lr11. J~n1or, Artluir Torres, Lamart1ue, 
m~mo *~UlnJll.O. • A~o1p110 <.iuruo, ,\1orelra da. Silva, Fran~is.XI 

Cita. 0 sr •. Jtuy B.i.rbola 0 lnw>ca contra. a GhCbl'lo, H11rmenegildo d.e Mo~, c:u-i1ccaolo, 
d~tr.ldo. inrclnLivn. o conceito do Leon &y M"llo lt.-go_. Alenc::z.r Guun:i.raes, Brazlll!> do. 
e outros economisw Luz, Leonc10 COM'tl.'I., Martins Costa. Gudlon, 

. Falia n:i. auspen~1o cl.:i. a.mortiiaçiio da. di· !lla.rQ&! EocoOO;,r• P.;issldonio da Cunh~ e Ri· 
v1Ja. externa. e, dl'pols de combatei-o. vivo.~ '-aJa.-ria. Corrca. 
men~. diz que o G11verno é o p:-egoeiro sinis· Deixam de comparecer; com ca.usa. putici
troda fllll@nci;1 do Brazil. !Aporte.~ ,;ehemen- pu.ola, os Srs •. Vaz de Mel.lo, Tbeotonio d& 
tcs. Tum.,lio. O s,-. Pl'c#de11te deckr.1·a si'S' Britto, Edu 1rdo de Berrado; Elias 1Iartins 
1ie11sa a sess<To.) ·· · · · · · · Ma.rcos de Araujo; lorre:; Portugal, Apollo: 

Suspende·oe a. sessão i l hora. e 15 minutos. nio Zena.yt.les, Euclides Malta, Neiva., Amphl· 
lophio. Joã.o Dantns Filho, Augusto de Vas-

Reabre-se a. se:>siio ti. l · bo~ e 30 minutos. concellos, Felippe ca.rdoso, Po,100 de Leon, 

O Sr. Prctoidcntc-Peço aos nobres 
Deputados que occu!)1lm suas ca.<ieiras e amei· 
liern a. Mes;i. a manter a ordem no recinto. 

Continun. com o. palavra. o ::J!'. Nilo Pe
ça.?ha.. 

.Monteiro de Barros, Goncn.lves Ra.mos, Leo
nol Filho, Ferreira Pires, Plínio Casa.do 
Victorino Monteiro e Azevedo Sorl.ré. ' 

E, sem causa, os Srs. Thomaz AccioU, 
A1fünso Co~ta. Malaquias Gonçalves.Aristides 
de Queiroz, Jeronymo Monteiro, Xavier. da 
S!lveira, Irineu Mii.chado, Alves de Brito, 
Silva. castro,. carvalho Mourão, octa.Viano 
de Brito, Llndoli:;ho Caetano, Padua Rezende 
Gustavo Godoy, Costa Junior, Bueno de An~ 
dracla. e Arthur Diededchsen. 

O !!itr. Nilo Pe~~anha. (continuando) 
combate as tradições imperines sobre finanças 
e Iê um ener;ico te,temunbo de Joaquim 
Xabuco. Confessa-se. de;alentado dea.nte do 
tripudio a que o Poder Executivo vota· o 
Parlamento. Mostra a altura.a que chegaram O Sr. Serzedello Corrêa (pela· 
os sens desperdicios nas pastas miaisteriaes. otde:m) - Sr. Presidente, jâ. sabe a., Gamara. 

Concita o Congresso afazer valer suas maio· e já sa.be o paiz a. gravidade da. situacii.o. 
re> prerogativas no terreno dos orçamentos, O nobl·e relatol' do Orçamento da. .Fazenda. . 
e bi!lto1'ia e$sas coaquist<t.s· na Inglaterra e .troü:1:e, porém, a.o debate uaia. nova; orieli~ 
_1.merica do No1•te; ·· . . ··· · tacão. S. Eir. provocou nova discussão a :res~· 

E depois de expor a. situll.ção do cammer- }leito do. orçamento, .dea.nte da. gravidade das 
cio, da.lavoul'a. e das classes médias do pa.iz, medidas.que a S. Ex~ aprouve, embora em · 
a pnr da incompetencia do Poder Execmtivo, seu caracter j>essoal, apresenliar a, esta Ca· 
peroi·a a.ppellando para a." opinião da nação rnara. -

· · .. brazilefra, · contrn.:as ~posta.si as emystifica~ · A Ca.ma.ra; SL'; Presidente :jâ, se inquieta.vii 
ções dolorosas do ·Governo.' (Muito llam;.m.;iito pefa· gra Vida.de da situaÇão,' á \riskiº ·dos cori.- -~: 
·bcni; º . 01-aifor 6 comprimentado;) . . ... siderando$ qne se en~o~tram no:pay;ecer. da . 
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·~:<;· ; _'~~IIliSsff~deOrçamento; Ahi .~~ . ir.didacl:i.-! · .. S1'. Presidente,. eis ~. qU:~· di.z o trecbó d9 
· '.-. · '• rrun~ilte a. ~onveniencia r1~ ~e !a7.er . a cem· 1 relatorio tlo T1~bunl\l de Con ·~: · .· 
·· · .. · "\"ersao !1os Juros d3:9· n.p~hc~s do 4 ·º/,; om•o ] « 12• A somma da déspe:ra. re~strado\ no 

em 5 .ºi~ pa.~l; ah~ se rn~hca. !rm pi-oce~so 1 exci-cicio de IS!.l6 e, ce>mo já. fizemos ver, da 
especin.l de coaversfür nunro ,,sto: mi. h1s- 1 .,.,, ~-- • .v.-.._

1
,,,0 , 

·•~r· " ce·ra do , 1 ,,_., • .,,.,_ .. ,.,:i-,., • • -
.w iu. unan, i s pcivo8. , º" c1.,,,lit~ não rPgish'lldO!', ou por nao 

Mns . a cu.mar!!. esta\'ª lor~gc do. ~upyor: ! ll:\l"(•rl'Ul silh' ~ujeitos a rogí~to. ou por 
•. de ouvir, pela IJ:\l:>-l'ra aut(1r1z1l(h~ "~ rel1ito1 ! hnYel-ô 0 'l'l'ihmw.l recuso.do, irnpartam em 

do or~m!lntodn. F~zi;in'~· qmH1 gl°;\V11l~ .. 1." dn.: lOl.!lSi:!Y.-l:'~'?S. 
sltu~ u t:ll ri110 se ns~c•nelhn i1. rlti.. Fr.•no;:i., !n<'ltJiru!o -~.- 1i;~ d~pczn. registrada. a. que 
e';!\ 1887 o l~SS.am l8S7.q11:1.mlôl) ~H~~:ro~il:1,g. r,,1 tf:iu sc>m l'f.•~i:<tr <' 1,1.;,,·io rló Tribunn.I, nn. 
Fl:llUIÇ3S vinhl\ no u:u-L"llll~lltc• P<'dlr ·~ ~up· , · ~ I"' ç;,, ,· .. ::; ""'·->'1~0:) tC!N!~llll o 

- ,la IA • IXX8 lfll).·,·r' -··l .. •. ~·"'"' .. ·-.. ~ • 
p~ "'° QUOU.. 1~~.~ml)~~-l~~Uõ, ttn, t- >C:t' rltl :t~(l .. :ti\):~:lll~~O. 
qun.ndo RryQtlll@, l~1111,,~N • a .~:.1.1..-11' 11.. ~ n:l!-\: :i•ltlhi.cm i1:1:1,.,;o n c.~ui. somma. n. lmpQr
ao pi.rlnmenl.ú pt<lll', l_!Uõ 111111>1 '' ~'l[l;lr:,~~i;o t:wd"- .k.i; eredil~·~ nüo ~~1j.·itOlJ n '!'l•i;::ls:ro, 
•la. q uot.'\ •lo om•>r ti 7.'\\:'aO, mM ., ró n .:••~ ';~ l'l..1:-1 . tc•r-- <.'· hn v ti"!tAI ri••~ ~·litQ~ cio o~:itticuto 
do juro 0111'1 em Juro p;ipel, }1m-;111 1c. •, ,J.l; ,i,t tll•si;e1,1l puh\ka. M <'XN-ckso 00 1sms. ele· 
banCIU'l'Otn, tUhm tl •l"-"<!'(ll.111>, I•> •1U" :.1.\f\.'!- i v:idn -d .:il~.-tC7::!;!,~'iol, qué 1•:0C.Ze.le fl !iOmllm 
allou a JlllÇlí.O. fr•u1cl.'~. · : Y1Jt.i•!n no nrÇ11mi.·1iW .-m :;s,rohOO~I t. 

O Stt. PlWU>~n:-Lcmhro ~ \". Ex. q11u j 1-:m e ·nfromq Mm 11; rt>eell~ o~nd-1. em 
pediu~ palavra. pula onl1•m. , s;;.1.c.::~ ·000$. ll d(~J)OD\ 11.!!luit1yamonte d-

o sn. SERZP.l>F.l.IA Conm::.\ _ F.:;to,, .!euu-., ! :\":1."B. , m ús 01"Ç:tmc11~ ordinnrio ~ •~m
.. da qu"f!Go elo ord(l»I. T1!1l110 ntl~$1,l3JC$ 1:0 l <"tl'lltr.arlo lltn ~ ~1~pc·r1or <!tn 78.f!0.3.2!2$•;7~ 

.. . ap~Dt;\.r um ~!l')uorimt!nt..I. ilc :undomen· 1· T~n•!o a. r~~~.ta. n.r~\Cl:ul:L a.ttln.~dºà.icn 
tal-o~ d&hi M co:isMcraçt1CS quo !':!.~o. . . gun•lo 0s da.•lo~ r. •rllcci•i.,,_ .:i.? d1'rt Ul,! ~. · · . · · · . · • . , ·· · . _. ! ;-;:io.8S9:fl~:i;u, . como llC "ª ~ ~00.'ltO • • 

O SR. . ~E.,-n:-~osr.o c:L<;o,\ .E:c. Jc .ia : é -01111. infel'!Or ii dPS~7A detlmt1~mente 
. d~lar:i.r que q~criii. ~mm111cnti.r um f'C(ltic- i fix:id:\ <i:a iol .5·17:286$458. e em eonrronto 
rnneuto. nm.s n~o podm. fa1.el-o '''.m l'••QUE'~"<~r : c~pi a ,i~'>-Jlll7. ,_ registrn.tln.. :-!24.5i5:097$6\l(';. 
Ul°',fellcia. par:i.1_nterr1Jm~ar :1 fl"H'.m -~º 1l1:t. l e-lhu supt-rk·i' <'lll G.314:8SS$G29. » 
. ? SR.S~uzi::o~tu1 .comua-0requem:iento1 Sl'. Pre~ldc:ntt-. dcstô trecho importante do 
e?Cfere~.e ó. m!l-tcm... . 

1
. rcl:i.l.Drio do Tribuual de Contas, conclue-se: 

Mas nao preciso pedir a.p:il:i.vra sobro o or- ·. ,- .0 qu~ 0 '"o\'erno do Dr. Prtt•lente de 
1;:r.ment_o ~ FnzMdn.; ye~h~ :r.p.~e.ser;i:1~ um i ~f ~1~:~~\L;ntou fü~er despeza~, _atem elas .ver· 
reque-r11ne.1to que diz. re~petto n m.i .er1il. do/ ll'·, • ·ada· no orçamento. na importnncra. de· 
orçamento, e pel<L ordem JlO~~o fazel o. c~~t~.~~· ll~~ mil e tnntos contos r:le rtiis: ainda, 

O Jcn~al do Con~m~râo pubiicou .hoje m:i 1 que o goYerno do Sr. Dr._Pru~e!lte de Mo
tre~110 1mportant1ss1mo rlo relator10 du Trr-11• .. es atJl'iu credito~, ()Ue nno SUJeltou no re· 
bunal de Contas. Este rel:i.torio é quem Yem c•i~tro do Tribunal de COntus, cvutrn.e:tpressa. 
dizer á. Camal'ii como foi executado o orca-1 ~ispo~ição de lei; ainda. mais-que o g_overno 
mento que votámos o anno passado e como 1 ·lo sr. D1·. Prudente de Moraes fe-.i: despezas 

.foi que o Governo cumpriu: a .lei. E' elle contra o registro do Tribunal d'~:Contas. 
quem •em dizer á Cama.ra como foi zelndn, a. s. Ex. pode1•ía fazer-o, poderia ~a.zer des· 
principal preroga.tiva que ella tem.qual a tl,; pezas contra. o registro do Tribunal d~ 
vota.r os orçamentos que de>"em se~ cumpri· ConL:u;, a lei lhe permittia, nms o que· a le1 
dos e e:::1:ecuttdos com lel\lda.de. E ell0 que tambcm detei-rnina e que, uma vez aber_to o 
vem indicar á Camara si o Governo exor· Conaresso, ir:omerliatamente ~ejlllll trazidos 
bitou de suas attribui(;ões. si 11us temos um 

1 

ao s~tt conhecimento e::ses creditas. ati.m de 
•• + • Governo que se Jll..1tntém dentro da lei ou ~i que elle proced~ ou á recu:5~~ ou :.i ap ... 

por acaso temos deunte de nós um Governo pro,·açlio, ou,· nos termos !la lei de r~::pon
: criJp.inoso. Pois bem, peço licença. para. ler sal>ilidiide, à re>:!JOns:i.bllidade_ do pres1den:e 

. um -trecho deste .rel<itotio . a.inda nao pre· ei•iminoso. (~lpoiados; mu150. bem;. i1«c 
, ;.:sente ã: _çama~a, .masjâ.:publlcado _no Jo~·n~i apoiados.) . .· · .. · .. ·.· -... . 
·• •do• " ~m~<wcio, espera.r;ilo; qua :i. oppos1çao · 0 SR. ARTÚUR TORRES _ E' preciso _que 

,., , C:Oi:t!lt1tua1onal e ·fl: ma.10~11). gov:r4?'~~~1:.'l~ VV; EEx, noto:Ü que, rluraute esse rer1odo, 
.d~ante Clo .que a.qm se diz, dea.nceuos aJ.;~·- . -. m c·tc-çc na presidencia o Sr. V1r;é-Pre-
r1smos e.dos f.1c~os,~dea_~te dos al:iuso~ e ~rtc :~~ri~e ~ · · · · · 
;me~ qu~ parcae íoro.m praticados, .·adiem ~ 1 · · · · • _ .- ·· ho 

- a.fü~cussao ctc:-te orçamento ate q_ui! esteT~c .. O SR. _SERZED~Lo c.~RREA . .. Na~ ten ~ 
-1:.i.torio seja mllldado ~vcamara. para: que nos Sr; Pl·es1àente, arnten,ao de proteliil o. de 
·sa_ibam.oscomo proc(ld~· e,~om.Q _caminhar. · -~ato ; _<,:mpprehendo_ a gr'!-vida~e.-~ª. sitúação 

• •• ___ · ~ : ~- - ~~·:_:·:_~\ • + • '~ ·, .• - "+.-•• ·: • •• 
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stss;ró ''~~;'.i9. 'tiE .. 1~~~1:ô.i>E .• i897 e,<: __ . ·:·:~·· ·:: "S·. ' '..)~3·····.-".·_::.·.:~'.E: ; - .. ·-~·- - . .. . . . ··. ' . . ...... ,. '' -

---__;,,;.;:_:_,,;_.,;.:.......;:,;__ _ _,.....;....;..;: __ ........,..-"'-_..,..............,..........,..-..,.,.--..,...-'-~-"'------ .. . .... 
.. 

que.atl'!LVOSOa·o me11 IJ(L~~, -~()mpi::ehendo q1:e 
esta 21'3.Y.idaile e tau to maior. qu;rnto "\"'eJO 
no reÍ:i.torio do Tribunal do: Contas inloi'm:i-
•;(.íes d~sta. Ordem. i .. e~ }>OT isso. · • _ 

OSR. BEUWUODE Souú-.Y.Ex. não 
quer p1•,1tcla.1• n di:;cussful do orç11mento, mae 
~·cm pedir o a.di11.in.en to ! 
· o Sn. SERZED•;t.LO Conit&A-.0 iwbre l~a;r 

·d:\ mn.lo1·i•t não póde mo füzt·r a 1'1.~riwiun.l:".io 
t!o- querer p1·otelllr. o <-r-::ufü.·nto, quu.nd!> se 
trata do cix~rclc1u. 1iu umn dtts pNro;r.lta\":1$ 
JOakt !mporçnntc~ quo tcm<}S1 qual _:i. ~e 
s.'lt;or si u Oo\'twno obcll~t1 ou ui.to u9 
"arbll.s o~mea1UU'l1LS~· quo vutàmos Bl)U! ; 
o nobre l«i•fu nãtJ llÓ<le mo tiuor a l'Q.-r1mi
u~o do quert.•r prot.cl:it o ucb:!.t0. 4w.ni.!o 
i::. Ex. · ost:i. vendo, ptl.., l<líturn 1fo um 
ireclio 110 rcl:t.t.orlo do Trili11mi.1. dn (:i)Dto.s. 
publicado no Jort1al do Conrn11~i<l, 11ue o 
llOVOl'llO, il nilo r~t, p~~DdeU ÍUt!r Umn. 
1lt3peza, al~m dn. TOtM11.. nã ili1portcu1tc 
~omma do cento o'Ollle mil o tanto~ w1UO$ 
drl ri!~. 

·- '. ·. ··. _; ~ -. ' ,. 

até que Feja apre~entado ã. Camara. o rela-·. 
torio do Tribunn.l de Contas. · · · · · -

. :sa.10. . àas · sessões, 19 do agosto de 1897.~ 
Se >·::edeUo Corré'.t. ... · · .·. _. 

o Sl.~. Pr~"'ident:.é Atten<:ão í' ·· 
Peço no;; nob1·~s DopUttJdos que occupem as · 
~ualj cadciro1s, a!lm de que, com a devida 
re,1:ufa.ritlndu. si• p<is.-:i. procedor i~. '\'O~O do 
~cguiute requcrlme11lo : · · · · 

., füquciro o o.tlinmcnlo ..ia. di.seussiio J.o 
mwmeuto d1. J~1uu. do ~Un!$terlo ·lb Fa.· 
zond:i. attl <{UC S•'.)a.up1-e;,c11u.do 6. CD.mano. 
rcl:r.toriiJ <ÍO Trlbu Dlll da Con\ll~.> 

O ~i·. Jl)Qlhmr!l) do Sou~.a -. 
Pc~ a. pal~vra ~la ordom. · 

o ~r. Pr~:iddt~nto - Tem a pala. 
vrn o nobr:o Dcp11iallo. 

O Sl·. UeJJ11&nr1o d<" ~uza: (pala 
!l:<ilcm) - Sr. Proslden~'. d~o que fique · 
consi1?D11.1!0, pe1"0.nrn 11 Cnmnl'll. dos Depo· 
tailos. que o h11nro.do Deputado Sr. Sene
,1eih>Cc1rroa. oi propotiitode um requerhoonto 
de ndia.mento, tirou ó. ma.ioria a. liberdade do 
dofonder o Goverl'lo das lfl'll.Vei accusaçUes 
•rue llleara.ba Je:f:r.7.!lr. <ApoialWs en40 czpo\4-
,10;-.) 

Aproveito n opportunitl&ile para pedfr n. 
v. l~. quo Ec digoe consulta1•" Cama.ra si 
consente ·quo a vot.:l(jj.o <lo requerimento, 
cuj:i votai;ão ncn ba. de scl' n.n nunciada, seja. 
r:ominid, (.\poiado3; muito bem.) 

O !;jr. Fl'anci,..co Glicc1.•io-
P~co ú palavra pela 01·dem. · ··· 

O Sr. P1•csidunt.c-Tem a. palavra 
o nobl'e Deputado. 

Oni Sr. Pt"eSidca~. qul'ln ~I) re pronuncio. 
uin:i. sltna.çiio tão dematr:1.11a ; qu:u:.do o l'C· 
lllt.O~do O~am~o.to d,_ Faitmdil, que OOll\"f\'C, 
po.ra. :issim dizer. na intlmitlac!o .iu meilt~1s 
quo e Go;ernó pen~ que sito. neres&l1·ms, 
po.ra. n.ca.utel::r o cted.ito \JUli!ico, ve:m 11edlr 
a Cam;i.ra. que 11.doptem0~ ll providt·uc111. da 
con•~rsií.o dos juros de 4. "/. ouro em papel e 
in;ús ainda. n suspen..<ão <l<> paga.mentoúu 
quotõ\ de amortiwçi."í<;> • da divida. o.xtcrna. 
n•ffOS impostOl!, a.bol11.M.i._o do mo1:1tcp1t.J, dcs
honrando-se assim o crechto do p11.1zno cslran· 
;;ciro, qu:l-ndo tudo isto se vcri:ic:i., é incrível 
r.ue e:,se Governo tenha, no entrctantv. cxce
(li1lo ã. veru:i. vota.na. pelo cocgrosso, mi. im
portante somma. d.d. SS.0\.10=00~$, abriml_o 
creditos q,ue nã.u SUJettou a re"ll!tro no Tr1· 
bunal de Con!As, mo.ndando fuze1· ÜC;Spez,\S 
que não fOra.m 1•eg!strada.s, nã.o traze_ndo, COf:U 
;~ .necessa.rin. precisao, como deternuna a. lei, . . .. . . . . .. 
áo corihecirnento do pal.'llllll.ento a. abertura O S1:•. F1.•aaeisco GUeerio. (pela 
tlesses creditos .. e os motivos. que teve. para ordem),-S!· •. Pi·esiden'e, o honraào .. leadei· da.-
assimprocedei' ! (ApouidDs; muito bem.) u1u.ioria Yeiti dechlmr à Cami11':i. dos Depu· 

ta.dos !lue nós impedimos a. defesa do · Go-Requeiro, pqr conseguinte, a.té. que seja verno. __ . _ . _ _ 
sujeito ã Ca.mara. o· relatorio -do Tril,lunal de ... Sr. Presidente, al.isolutamente não .tivemos 
Coutas. afim de <iue ·poss:~mQS procedei· oom em vista. impedir essa defesa; ni'io temos,: na · 
~xu.ctidão e pleno couhae~~ento_de ,·ro.µsa, questãl\. ot•a le\•~nt.'lcln. intel'esse~ de ordem 
l'equeiro o adi()..trlento .da discuss;to do orça- p-0-rtid:i.i'.ta, rrn.1.s mter~sses superlo~es da. Re-
menta da despei3. elo Ministerio da. ... Fa:zenda. publica. . - _ - -_-
(Apoiados; ~~ito bem ; mic~t<> bem.) · · os·naures Deputados ·devem. comprehend~r -

· · ·a - · que, 11este. momento, a. dei~sa. .do _G_:?verno Y em â Me~~ _e e li 0 
CJ_ ~~~te será. tam bem . a defesa das rnst1tmçoes ; e, 

· _ ... _ Eºr iS5o ~esmo_, ~even_1 est~r _corto~ de que 
- : REQUERIMENTO ·_ . , não impedlillOS absolutamente. - . · 

Requeiro' o adiamento ~9: dis~ussão: d_o 9r ça.- 0 ~R.. i!?REIRA,. DA SU.W .. -Governo que 
mento da. aespe.za~ ~o .M1mster10 da Fazenda, V. lj::"· o.:po1ou ate hontem::" _ --
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. O Sa .. .F~\NC1sco GLICERio-0 nobre Depu-. O sa, AuGUsTo MoxTExEGRo~Tein .. fugido 
.. ta.do _por s: Paulo;·· o· sr:~ Moreira da. Silva. â p1•otel(l.Çãó. (Apoiados:a.aao dfloia4o$.) 

,_que acaba. de ~er eleito :pelo meu Estado, diz- ·o SR. F1v.NC1SCO GLlCERil)-'Vou concltiir, 
. . me, em apa.rte, que é um Governo :i.o qu~ dizcndoque mio colhe o. deda.raçio.do m. us-. 

. , ... .. ·"" 'apoiei até hontem. · 
.Si·~ Presidente, isto não e raziio ""ra.que tre lcadcr da. maioria pnra invalitl:i.r a natu-

r- reza. e urg<incia do requerimento do Sr. Ser-
cu não bouTes~e disscntido e pn1•a. que eu niio zedello, porquanto 3 imin•eu~a de hoje pu-
exerça. o mais. amplo direito rle critico. aos bl' ·' 1 · d ""'""b l 1 

: n.ctos do GoYerno (.4poiodos: muito bc1ll.) tcou I>at·tc "º rc atorio o u-t uu:i. 'e 
· Omtns, ofi'er~cndo informo.c;Ues a~ mais 

Atê hontem S. Ex. era incompa.tivel com o gr:wes 0 import.i.ntes contra; 0 Cl.'(..'ltito do 
St•. Prudente de ~fora.es •• - Go\•erao Jn. Republica. . . 

O SR. Mõruci1t.\ l>.\.Su .. v: ... ....:sempre !'ui com· . E~toi no im~re;se do Cong:~o. ~stâ. po:· 
pcLtivel com o Gow!rno. da. Republica.. conseguintQ, IÀnt.Q no lntert~e da. 011(>0"'lç:io 

o sa F G a.d • como no da. mn.lorll'. ad11\l' n. • !i:;cuseiio orça· 
• . • R,\~CJ&e() LlCEIU<>-••• (l. mn'O lnl'llt:l.ria.. :i.IA t!ltC!;.'l\t' MI CQDh('Chncnt.o cfa 
:~~~~~e~ nobre Dcput:ldo quem ,•enlu1. C:un.vn. o 1'Cln.torlo •lo Trit.unru de COut.'\~ . 
.. Mas, sr. Prcsii1cmto, venlto n.rienns. npro· (Apol°<ldOI ~ H<To 111ioia<lo1.} 

\"altAn1lo o. p~deata ftdnptnclo pelo nobre 
~ d:i. maforlt\,. fuar a.. minha. docla.mt.io O Sr. ~lfo Pcç111nhn C~l« 9rdt•••) 

Nós nilo tivemos em vtsu.. hnpC<'Jr o direito i:;111nna. ao 1to11rndo l•atlcr d.i. nmlorln. por 
de der~sa.. . . . .. .... . ~ qno ha. nn Cmn:uoa. DepuUMlos quo niio 

O nobre l4adtir da. m:1.lorln, que Ji. collocou ~ustcmt.w tl)'l'teln..'\tlcatlll!Dtc o Governo e 
· a questão no 1el'?'C!DO da. oonlb\no.i pulitlca.... porquo !\ · mlLterl& O?\"&ltlPDta.ti1' C:. um:.. dM 
· ·· · · · ·· · ·· · ··· · ·· · prerog:\tl \'lhetl~ COn~NiQ,BI éOl!õe:\ :L (l. lll.'::>tiiO 

· 'DA~ ~~ài':r·l~d.:~.S::~q~~~~1~~~ no torreuo cl.\ cona:i.n~~ · · · ·· ·· ·· 
ela ml\forl&. 

···· Peço a.·· pAJavra. parti. uma explicação pes- ··O Sr. Pretddente-0 Sr. Bellsnrio ··· 
. 800.l. .. . de Souzl\ reque1'\"'u vuta.r;üo numln~! 11t1.m o 

requerimento do Sr. Scrzedcllo Corn!n.. 
O S1t •. FRA.'4CI$CO GL1C&Rio-0 nobre leadcr 

d3. m:i.ioria diz qmi nii.o seguiu os mens pre· Consult:acla a Gamam, é concedida. a. vot.c.-
cedentes;. por isso, devo declarar 11. S. Ex. r;.'.ío namm:i.l. 

,. que nunca. Cui leader do t•overno, . fui sempre 
· karkr de um pa.rtido (opoiados; muito bem), ·· ·O Sr. Pre~idente-Vac se proceder 

nunca fui preposco de ninguem. á vot.'.\çii,o do requerim•nto do ivti:mwnto. Os 
Venho a.penas assignala.r que a. declara.,ão senhores qu" o :i.ppro\·<torem dir•io sim; e. o~ 

do nobre Deput:l.do. teadcn.la. maioria. é,eom que o l'ej•·itarem d11ão n•ío. 
o devido r<.:speito a. S. Ex., uma decla.r11çi10 Procedendo-se á. votaçiio nominol re~pon-
a.rtificiosa.~ · • dem "''º· i•to ó, ni.i.0 a.pprovam o requ<'ri-

0 SR. BELISARIO DE Souz,\....,.-Artificios:i. r? mento om·recido pelo $1•. s~rzctleHo Conê:i., · 
o SR. FRANCISCO GC.ICER10 - ArtHiciosa, os Srs. Pedro Cl!.-.rmont, A U).!UStO :O.lonte

sim, sPm qu1;rer absoluta.mente com este n•~t'O, Urbano Santos, Luiz Doming-ue>-. Ro· 
qu:i.lificativo magoar a. s. Ex. tlr1guos Fer11a.ndes. Guet.lel11a :i.-1cui-ão. Ani>'io 

de- Abreu, Trindade. Sih·a .Mariz. Ermirio 
O SR.~ BEusAruo DE Souu - Com estas Coutinho, Teixeira de S;í, Horculano B:in

restrlcções, V. Ex. pôde mal· dos ter1nos que. d~ira. Ptil'Pira de Ly1•;i,, Cornelio lia Fonsee-.,,, 
quizer_ .Juiio dt Melio. Miguel Pt·z·numbuco, .Jt1vencio 

·.o SR.. Fa&'iCISCO GLICERlO-,Então. retiro a de A,(,,'11;3.1', Angclo Neto. Ara.ujo . Goe:>. Ge-. 
· expre.são, visto que não tenho o menor rle- min;;wo Brazil. Olyrnpio de Campos. Fel is· 
: sej~. d~. magoar o j!imtrc .. representante da bellq Freire. Rodri~ues Dorla, .rayme Vlllas_
ma.1orm. 8oas, Seabra, Castro Rebello, MHtc•n. Tost:l, 

·. · Mas. o ill1Jstre De:putado veiu fazer a .de- Fran~isco Sodre. Mano~l C~etano. Eugenio 
.··ela.ração de ·que o requerimento do sr·.:Ser-- Tourmho,Pau_l:i.·Gi:1m3J.'u.es,V~rgne de·Abreu, 

·.·· · ·zedellõ tfra ãriialorfa a. libéruai:lé.da dcfei>a do· AdaJbe1•to Gu1m~mi.e8, Tolentmo 1\os Santos, . .... .. Governo. Pamnho,; l\Iontenegl'O. nforcolino nfoura, Ga_l-
·'· · · 0 s· · ··B ·•· .S .. ·. Q -• · "'·d· .. dínoLnretn, Pinheiro ~uUiOI", Heredia.de Sa, . . 

.. .. · -~··· ·- .·. n.. ·· ELlSAR.IO DE oUzA- ue a.,n a. 'B"lísario de Souza. Per&i!·n. dos Sauttis, F'OU'

.:.::'. 11110 ~em:_OrÇ'~'l.mentos. (.1póiad~s.) .· . seca Pm·t~l!a;.A:!oStio.h írVid<d, .lulio .Santos,· 

. . . . . O SR. . . Fn.ANc1sco GLI('.Eaio-E' preciso que IJeocI.-ciano de Sou7..a., Banas fr;mco Junior, 
: .·-~.-.. : .:.~a:naçfüLsa.iba. ~que.~a:.m.a.ioría tem fugido das Be1·na.rdes·.nias. :m:bario 1Vlal'col1des; Pau 1 ino. 
··,: ,,, 3liséussões· desta.··ca.mara. · · . ·· de Souzv. Junior; Ma.yrink; Ca..logeras,. Mendes 
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-::_ SESS.ÍO--EM;:19 DÉ _-AGOS-TO DE 1897 

Pimentel, Jr,ão Luiz-:. lMPf~nso . Alvim . .J~cob 
ihi. Paixão •.. Ant~ro Botelho: F.ràíicisi:o Ve µ:i. 
Alfredo Pinto, Lu.111otm1er Gudofndo, An
tonio Z·1~nrins, Augusto Clementina. Te!les 
de l\fon<:zes. Mntta ~lnd1ndo, Nogueira. 
JuniOl'. Arthur Torrés, ~lo.noel Ful;.:c-ncio, 
Olcgrulo M1\rir>l. ;\toreirn tla Silva, L:.rnnr· 
t:ne •• o\.l\'atl'l' Rubiiio. Granadeiro Guimal'fü~. 
Domin,:uc-s dC! C:istro. A!lolpho Gor(lo, F(•r
un111lo Pr~t<'S. CP:ourio •'e Frcit:1P, All'N.~1<1 
EU1s. Pitulino Cnl'IQtol, t:l'btlno de Gou"éa. 
Ilf·r1m:m<'gi!llo <lo ~lora~s, Cur:tcdvlv e .Mtllu 
fü•;;o {ll"~J. 

Rt'i;pond<'m .•i11i : •'S Sr,;. Slh·crio ~cry. 
Car!Oll :tbirccllh10. Albuquerquf:! ~cN'jo, Aino
rlm F1~ut1ir11, SérJU•'dh> C •rro••. ~falta. lia· 
<!Ollnr. U1•11rlqua Voll~dn.1~11. l'edro l~•rire!to, 
IJ<.zt>rrll F11n~nl'!I!(', IJ.'"llmi:o 1.ima.. Joiio 
Lopr~. Fr:lnc:~ S.'\, )larítrbo dc A1utr:i•'eo. 
~·rC'Clt-riCQ Jkl~. ,rn,:u~t-· ii'c..•\'(!l't', Ta.nu·t"l< 

ol<l L)'l'li.. F OIÍC:.Í>CO (lur;.:el. J<:.stl Pcr•!jlMll. 
C.icll1<.> J .. lsboa. tlll'be>l\ Lht•~ )fart111i0 Ju. 
nl;.r, J0iio da s1~1uelm.. Artbu1• Polxoto. 
ltud111. C.'1.\'3lrantl , Lt ovl;:aldo Filgm·anu1. 
'Tor.1111110· !-.lon-lrn.. J\~ !\futtlnho, 0Sdl1" 
ª""ºY. Alcin•IO C:U:LnllUlrlL. Tilnolhl'O d11 
C..,,itu, ltllUJ ltarro~o, Nilo Pcçm1ha., L<'On(•] 
l.oretl, C.1.mpol111n., Alm<'i•1n G11mfs. L\1iz 
lJct:;i, Ah·aro Botelho, lfodolph•• ,\breu. 
Cupl:':-tino (\~ ~iqtl<'illl, Th1,<1tomo de- :'lil-~11-
lhiie~. E•lu:1rrlo Plm,.uu·I, Itod .. Jpho Pa•x:io, 
ll:i.lc;ie> Car\'alhal, Luiz r'JaQui·r. rasem iro d:i 
Hocb:i. t.uca~ •lc B~irn~. I::1lrnunt.10 da i:on· 
~ecn. l'raOC'ISco Gliccirio. fü;dolplio M1rnmla, 
Ü\"ii1io ,\bl':lnte.• • .Uvc·:o (!e C:1.it1·õ. Xa.\"it•r Ju 
Vulle. Alencur liuim:w:'ie~. Hra.~ilio ,~o, I.uz:. 
I.a111enluL Lms. LC<•nrío Cori-ê:L. Lauro ).IUl!•·r. 
J•nula Ra.mo~. Fl'ancisr:o Torc11tln• .. Pe•lr(I 
Fcncira., Mart•ns c,,i;1a. Guilfon. ~lan;ul 
E-c(1\Ja1·. Possi<\onio <l.;L cu1d1•l, • .i. pparki<• 
z.r,t1·1cnse. F1-.. nci;co AIPn<:a,tn.1, Ri' :i·lnvi~ 
Conêa, Aureliano B:11·bo~a, Pinl<.1 dtt Hoch'1., 
Yespasi:mo de Albaque1·qu<'. Py Cr.::>po.Cam· 
IJOS Ca.rtier o C:i~siano du· ~ascimcnto (75). 

O ~r. Prc""iticnte - O rrqueri
mento tlo Sr. Serzerlellu Corrê:i. foi re;ottadú 
por :>~ votos con tl'a. í 5. 

Continü:.t_:'I. 2" discus~ão do projecto n. 54, 
de !:>07, orçando ~'s de~pezas do Mini~t_ei:io 
da l."az1:11Hla pu.ra. o exercic10· tle 1898. 

missuo de Hedacciío, n discussiio Yersará.sobre 
o~ .ai-tigrs. Otl Si !l O contr:i.rfo~ e istO é o.que 
penso, cumo esta transparecendo de• minhas 
palavras. encerrsd:i. a discusEiio é-nos· cas· ._ 
s~do o tlirelto de nos occupa.rrnos com oart. 2• 
e com ns ou~ro::> artig<1S, ã ~- i::;ta do que fizemos 
com ~s d<'mais projectos remettidos ti. dis
cus~iio ne~ta Ca m:i.ra.. 

E~pel o o e~c!11rccím<-'nto de V. Ex. parn 
ped h· u. pu.!avrn. ~Qbre o art. 2". 

O~··- Prc~lde:ote - O o.rt. 140 tJo 
nl'gimtnto diz o RftUintc: 

..:A 2• ditcu~ilo do pr'f\jecto de lei do orca.· 
mcntu ~•m !bita por r.tlniatcf'los na parto WI. 
•!t1!()Q~~. u pú!" Al'Ui,!OI llA d4. ~ceita u dlàpo
l'IÇ<:'<:& gt1•11es.• 

J:'• '\'6 V. Ex. qua o. 4!i~nffão 11.brnnga <1 
(IJ'<;'!I nwuto totlll d1J . Mi Dl~torl" d11 Fazendn.. 
.\N<lm te p~leu f'm rel1ç4u eo Mlnllltrrio 
do Exterior, à v~m do c:ltadu IU'tlt.'O do Ro
i!=lmcnto. 

11 • ~r. l"'ranebeo Gllecrlo (~la 
or;l(.,1i...,; V. Ex. mi! pertfoii.râ quo ln~i~ta Dll. 
interpelhu::io felt,;~ J><,.to nubre Dep11t:i.do por 
Pcman• IJuco. 

A dil'lposiçüo por V. Ex. clt:l•ln em nad:i. 
mod•fl• a a. tlii•po:oi.;iio geral do Rl!'gimento 
(opt>iadC1~}. que determhJa quo todas :i.s diS· 
.-u,.,;(1~~ ~c·jum rcit;~ :por :trtig· s. 

o nohre D1·put.11do. o Sr. Augu~C> Monte
ur·(ml, a.in1l11. boatem deu exemplo dl'tl!!a com· 
p1 eht?nsiio. re>querendo o encerrnmento elo 
:i.1·t. I". (.A]'oiodo$.) 

V. Ex. me ,?e,culpari1 si insisto nas obser
\·_açõ- s que fez o nol;re Deputado por Per-
1rn1nbuco. 

O St'. Prc~idcnt:e-Não posso accei· 
tara i11terpretu1,, o que V. Ex. d>1. á. clisposi
yio regimt?utal. 

O Hegimcnto tro.ça como rt>grn geral, pn.ro 
tOL'os ·os 1·rojecto~, qU!l a 2" discussilo ~era 
Jeit:i por artigo. Ma~. em relação aos orca-
11-entos dl1 de::;peza, tem a dbpo;u;ão especi:l.l 
que ê aquolla que aca.bt?i de ler. 

Não couhe1:0 nada m11i,; cla.ro; e as~im se 
t~m pr('ce.ii(lo sempre nesta Camnra. (Apoia-· 
dos e >i<'io apoiado$.) 

o S1•. n~u·bosa Liina (pela: ardem.) .. 
O Sr. Dar!>Ol!ia. :r..in1n (pela onlmr-) -V. lsx .. 8abe que a mlnlia. insistencia pOl' 

-'-Sr. Pr~ideute. tlesejo que. V. Ex. me in· fórma. alguma su pode filiar á. :pretenção de 
forrrúi •i a·discu~.ão deste i::omo il. dos ·dr-m:; i~ -ç'ioln1• o Hegimento; arites -parece-me que es
:projectos de .. 01:çnmento t(·.m 10.,al" engloba' tou ::;uflici~ntemeute 'u11pal'ado com as .d 1sposi· ... 
damente ou p1J[' artigvs; Sl. ~stand o o pl'O- ~-õesdeste.u1nto qu;~n to me parece que ú estava · 
jecto rcdigid" peln tôrma pnr que se ac~1:l. e ~rn face du . .:; _~irnples iudicnQõ,e~·9u_t!pron~a?ant · 
nv1· qne re.ürnente devia acLar-se. i~to é. tal d:. namreza das no~~as atr1Lu1ço~s pol1i1c<1S, 
êümv esti eni .. atti);-o a'q 1,1•( Câlta a n urneraçuo-, :1~to é; do _tlir~ i tv que lemos de ami:lys11~: deti"". . 

. o que .:será. objecto na~ura[!nente da Qolll· _damente os 41versos orçan:iento~. (Ap~:ados ;) 
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~.- - :;J~k~d~finuci'astrcs disctiss~s.destc projecfo <liscussiiô <lo -or.;mentó, fül-o aoart. rali.o· 
:~- -á~dnas; o legi~la:lol' não quiz com cet'teza Dr~amento da F:i.zcnd:i. •.. 

encurtar csta.:s di::;cussües tite ao ponto d() nos 1IÚ SR. DEPUTAIJo-De.:laradamente._ 
- ,._ vedar o exame de tacs projcctos ponc·tigo. _ _ . 

<;.:;.:: .JApoi~t(os.) - - . - 1
' o St~. FREDERICO BOHGEo-. • • • doclar:ld.i..;;. 

' <::~ :·?- O nrt. llS do Regimento dtz.: 1 mente. Portanto, ~m .º ÚG\Gl' da Camara o 
- ---_ - •. - - _ para honra da. J1rccçao que dovem ter os 
-__ _ .r;Os JJNjecto:; de l<>i ou 1·esoluçã1J que Yie~ i nCJli-;os ti-aLulbns, r.111X'lle> p:i.ro. a cohorencla 
· rem do Senado, o 111'•>j.;c10 das lei~ (•-»>•ua& e'. •le V. Eic: .. p3.l'll o~ preeerfcntt'S e;tnbclecld0t; e 

- tvilD.S :is propostas do P·~·ler 1-:xt:cnri\·'?· con· i J):•I'~. :~ ·'•'·~·S:lo !)llt' aind~ hu. flOllC<Jtl dana nr
·\"<!rtld:LS •em projccto Jc lei. t.~tiio somente: mou. com r{•l:ii;~l<l no nobre DepUt.'\·To l~V 
du.a.sdiscussÕCS.quecorrespondcriio :is:.?· o :t'. 1 iilt:ulo •1ue \", Ex. t..'\111be1n ro11~nt4 • 

.- Qu:1ndo se dlscuth- o primc!:-o o.rti!(O po·: ,\cr<!dita que V. !~x. tcnh:~ proced!•lo do 
dcr-so-bi. t'.i.U:u em gcrnl M>lll'U a miliú:ufo ú ' ~ !6 o que ;i. zucmorl:i. n:W o LOnbo. nuxl· 
co11~enio1•cl:\ (!o iirojcct.o.» i h:i.do nosLo moment~; ~hn ~mo t:unooin 

• n<!!'C<llt.o quo l\~bo de prestll.r um servi~ a 
Qull.Ci siio 6-~"'s pi~j~W:l do lcl,; a.nr.n:t.:i ~ l V. Ex., lembl1L0Jo ~ lnclde11f.(). p&'l'll. põ1· 

&io os orçn.meutOS o ~·•nn• elll.'ll t'Stà o 01'1,'a· 1 Ju otwnlo -a. docl11.'o do ngOm. com aquellP. 
111e.ato da F:ae11Ja. qu6 V. Ex. deu IM> nobre I>Gput.'\do l'l&IA 

Póde-1e dll!Cutlr no primelro l\l'tli;o t!Obrc "1 [~blo.. 
utUWado e r:onn•.nirncl~ do pru.l~io. llObrc ?~ -
dt!mnls ILl'ti~Oai a dl1e1~io hu. cfo :<er fào(tric~ o ti\r. 1•r._~,..ldõn.te-A cllspoeleilo do 
ao ob~-to -de e.a.d& mn dei!~ o o. clli!Cu:J~tio 1 a.rt._-uu do Roi;iruonoo ó cliirlsüma e diz: 
d~sfA)s a.rU;;o~ ba. du :1$ 11-.brir t'•• 1alrucu~•· , "IA 2• discm~ rlo proJl'êto 1te lei do 01\'U· 
:.;cm outro podl:i !CI' o 1.1~1 UHO d~ l~l;Ltj~, r.: rncnto :o;cró. t<'it:A por :\li111ste.ri~ rua. p:u-to da. 
qunn,lo l'\'lluxi.u ~~!sei;,._~ a •·-~':~ tn~1c:c1. ! d0\ll)(l7.a, e por ~rl.lgos no. d!L recelt."1. o d1s1io-
-~que. u va11T.1 rl~~ d1~p1~L•,<.1~. \ • ~· l ~i~s gcr™--a ... 

nno pôde d!!ix.'\I' de submcttl'r •1 d1~u~-sto 
c:id:1. um dos dh'effi>$ n.rtii;os do pt'Oj~-cto (\o.! O que cnr-robor:u intcrpret.'\Çfio pela Mcs.'\ 

- lei n. 54, que. - -note-se - eoott\ !i1rrntt- e a ~cgu111fa. part?J do artigo (l-1); o por arti~'OS 
la.cto ·por a.i-tlgos. o qm~ m\o succcderia. si pre- na. d.1 r<'cci t.'1.. 
-yaJecesse :i. doutrina. lie V. Ex. Em re!aç:;o a 2• 1liscus~ão cios orçamentos, 

u ltegímento traç:i. T'fgr••S espooiaes. 
O Sr. •"rede•·ico noi-;.:-e"' (pela 1~· ~)que decorrP- doart. 140 do Regimento~ 

ordem). -Sr: _president-·.n.c. bit d., rne -"úl'pre- i g• i~to que tl•m -•~mp!'~ a.con_tecido aqui. ate 
!tender <1- dcc1sao que V. gx. ,Julg,_·•u pnr t.~111 / tne';'1no sob a. p1-cs11!onc1a tio Wustres ad.ver
d.:i.r á quo;;u'to de orJ,•m 1<1,·a11~:i.·1I~ pt!lo hon- ~·w1os rto h()Je. 
rodo Deputa•lo por Pernamhulv,1-·ur 1 uu V.J::x. 
est.1) cm frisai.te e ma11ífcstu e.mtrud1L'ef.i.u cum O !!iiõr. L::a uro l\l üller (pela in-dem) 
a decla.ra~,jio qt10 ll:t pottcus dia~ fo::z uesta -Sr. Pre~itfonte, nii.o invuco outro l:lr~igo do 
Camàra ao honra.<lo Deputlldopcia B:i.hia,o Sr. Re:-:-imeato p<ira. contest!lr a decisão da. Mc>a. 
NeiYa. (apoiar/os), quando, ob~er,--udo de qu~ si não nquclle mesmo que Y. Ex. ac1iba ile 
h:wiaexcedido da hora.. nas c1111!5iitcr-J-i;iic:l 'lu~ !or. 
fa.zia_.a respeito de urna emenda que su:sten- V. Ex. leu a primeira. p;trte desso :l.l'tigo, 
i;a.Ya., V. Ex., entri:o. declarou ao nobre Depn- em que •liz que a rliscu'5Sio Jo:,; 01·ca.mGntos ~ 

- ta.do pela. Ba.hi:r. que não lhe mantet'ia. a. lar.i por inini~terios, na. parte relativa. ó. dcs-
palavra parn. a sessão ~eguinte, masque. :is- peza.e a.ccn~s<:ontou-e o que corrohor•a a in
sisti!J.doao nobre Depubdo o direito de füll:i.r- terpre~·~ã.o dado. pela. Me::;a ê a segunda parto 

- _ ep.J-; ~ucoo!isfro::; urtigus (cipoia(/.os). lhe et·a fa- do artigo; om que se estabelece que a _dis-
- eulllirlo; g_ uacdo . se tratas.se dos -artigos se~ cussão sel"'à por a.l'tig-os,_na. parte rela.tiva. á 

·-~~ .~· -·· guílltcs, Proscguir. nas suas observ-açl>~_s.. receita. 
_ Consta istQ dos .4.m1aes; <i questão de pou- _ V. Ex. <leix,,u de moacionar q11e nnsta. se· 
.. _ ; _ .:ços· dias a ; es_ta- parte. Admira-me.que a ·,pre- gunda p<irte se declari• que ll.S di~posições ge· 
__ , :_sirlencia _t'..a_Camara nõ.o se mantenha com a r<<es , do _orça.menr.o serão discutidas por- ar-

deviàà. cohtlrencür. em suas decisões so?Jre ~·~~ tigos. E eu perguuto a V. Ex. si no orça
- __ boa. d.lrecção dos nosso.~ trabalhos. _ · meiuo, que estamos discutindo, não ha dispo-
-e -· __ Estribando-se, - S- _Ex._ muitas_ -vezes _nos síçõos :;era_e~, iJnporta.ndo cada riual, segundo 

- Jl~e~edeptes, ~eEho apresenfu:r_um, eru · ID'1-- o a~t.140 do Regimento, discussão especial~ 
•- .mfesta -opJ>OS1ç:a.o a. esta. _d~c1sao_ da _ Mesa. __ · 81 V. Ex, affirmar· qae no o~çamento_-do . 

.. _ ._,:.(Apôiâdos e àparfês;).:. - ·-- --- ... --- : .. _ - _ - - -:_~_ . : •: : - despezii. 'nii.oha-disposições geraes, terá jU.Sti
::' ,_. - • __ Ac~~e.sce ·ainda_ que o honrado Deputa.ao :ficado a sua inter_pretacãO; ma.s é. faeil-veri~ 
, >: ; __ "!>_elo ~Pará. propondo o_ ~ncerramen to _ ~a ·-W _ficar_ que ,<!ada orc11.mento __ trn:z uma. ·séri_e çle _ 
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disposiQÕes ~<'r11es. ~-E' claro, portanto, quo l o ~Stt. co~uro Ci.,~\. · ~ Portanto~·v • . ~:~ ·: 
c:l\.la Uni:\ dessns "UÍSpo~ições deve ter UIUa. e injusto dirigiD(lO•IQe O appe!lo que o.cà.ba. .de·' · 
discussão especinl. . · ., fazer, sendo eu um: 11a.quelles q,u.e ·: m.ai.s 

· . respoit:•m as <leci,;ões <le V. Ex. . ·.: 
O Sr. Pre~id~nt•~ - A se~t1dt1. Mns pedi o. pahi.vra pela. 01·dem, Sr. Presi- ::-;; . 

pnrte dn or~nm~nto, que c~ttl r~rliflid :~ Nn ;ir. <fonte, p.-i1~1 a deciaraçiiv qu1l ncabei de fa:tet• i.;;:.: 
fo.rus scp.1-mdo.<, contê1n rlispo~i~·tl(!S {l'e1·:-.es. e s:tlientar que a. waiorio. dei::.:a o Governo ·. 
toiío l'O tra.t:111c!o p1·opril!.mcoto Jo dci!pC7~l'.I. :i. ·~ do:<c<)bet•to om urna d:i.s mni~ p;ru.ves ques-
ciuo se ·rotcro o Rcgimcntv. l>or con~t·t;ulntc. t~s que tcem sido trnz.ida.s :l csto) recinto. 
vo\\ :\b'l'ir cliseussiin por 11.rtigos. . 

o Srt.SEllZEDt."U.O eo1m&.\-COm...:tnnl<lnte! 1 O S _a·. P_a"<?14id~ut(!- Vou intcrrom· 
:\Iuito bein. . . · . ~r ;, d~IJS$,u_ do proJCC~ n. 54, ~ au:'- · 

rnettcr 11 'fota.çüo u1n rt.>q,uorlmento a.preaen· 
O ~r. Coellto Clnt.1-u. (pe/lt ordc-111) ~ no o.xpodionto do bontem o hontom 

-~r. Prei;ldcnto. qu:1.nil11 h:i. pouco r01 a.pN)· mesmo encerrado. 
knWl11 ~11> mou honra•lo tu11lit0. Deputado l'O<;O ~ nubroi Doput.dot t]UO occapom a:i 
(l<!IO Pam. o l'l'QUC:ilmmto) do J~IMllt!lltO ''º SUilll ~latt'U. • 
Or>Q:un~nto ;!a. ~.encl:i., qU•i om ao dí!'Cute, O roq~~11U!bto o o 9C~ulnto: 'Roq_ueirO 
pol' tnotr\'o d11i; gra\'c; r@vula~Vc!s Cl.'liu pelo <i.ue u. Çam.'\m uomt!fo uma com~ de 
]or11"l do nm1mcl'Cw. d" bojf'. e10 um •lv· ctn"t) ine111bl'I~. t:ulto d& malorin. eomo ~ 
curnonto. cllja remo.IA noe torn sido ;'l.tó bOJo ºPP'»'lç:lo. para pri'Ct!d~ ao cxamo dut do
n~'IMla. &J>CW' do 1."r 5iJo Pl'dldo ~tn tri· camen toi1 o ~111 papeis ~xh1teutos no Thc-

. btmA. o hourudo (f41ltr .to pit.rtt1ln i:o,·orni!i~l l'Ouru Ftd~r : I <1 d11.cr ~ ?'!)!) :tl'_ eon~rcnto 
.l&:lnl'llU qu" a oppo.'!li:ii.o. 00111 estu l'OIJUCl'I· •l11. ~U:'Ulue!?& . Je...tà ~pito! Luiz Adt•lpho 
mcnto, quo•fa tólber A pall\\'l'I\ 1i. 1ualorlo.. , Corr~:~ '1• C~!<\ o.lgu1n11._ l'•~pon!i:lblfüfa\111 

que en,'Ol\':L 1hrccta ou lnd1M:~11c11r.e a iUll 
.t ob tStt. B&r.tsA.lllO DK Soau.-E protcl&r o probidado dl) fUl'Jeéionario.-L11i: Adolplw.> 
uc :i. e. 

o 51L. CoWlo Cr,\"TRA.-Qr1orl11. 3.!l!l;ignlllnr () ~r. l"rt~derieo nor~e-~ (Mi<i 
que a proprio. ml\i1•ria. t'oge d:\ J1·f~ ,fo orrl.:111)- Autl•i; •le Vvtm' este rel}.ierimento'. 
llovl'rno (11w1rte.•). p.)rquc o li1.n-ern11. nrst<! a.> qual hypOLhet.-o •l!!!<·1e ji. o meu voto. lJ'•r· 
paiz. ínMízmont.i. 11n St'n•la d··sr1·a:r-Jtlri. que , •11111 rt-f.,re- ~e a hmceiJtid;ute dl• um bonratlo o 
Yae tra~-u.nJo. 11iin tem t!cf~ [•OS.Si \·oi C C UUl . d l-;l.foc!O e<.>!le<~a JI0.•-0 (a710{at/n$). t!t'Sl!ja Vllo 
Go,·erno cC1:11J(1:m:.do pela. opiuüi.o publica. ~hcr >:1i ·~til D'LS_ .ittribu1ções destn. Ca.mo.r::i., 
(T1·ocam-se <'partes.) nome:i.l' comn11ss.ies •kst.i. nM\tr•t•.z:i. . 

Sr. Pre.~iJenr.u, Y. Ex. comprehende que o :fa. si;:r.1sA1<xo nE SOU7.A- Desde que a 
com e~tes ap&r~es so_u com~lcl.aant;ntc pertu,r· lt>i 11iio prohi lie. podtimos füzel-o. 
bl.do. po~so llle 1rruer u Jio d:is 1d<'as (IU·~ •~ . . 
~xpcnder. p:ir:i. as;im ju~titic;ir o. :;em ra7.iio Os•, . . FttllDF.Rrco BottGES-. lJ~cJa.vn. _que o 
113.s pala.v1'tls ql!e a.'1<1 b:i. liE'! dirigir-me 0 illus· Sr. Pr~1'1?n te. i:1nn a. su;i. sc1enc1a. reg1me11· 
t1·e t.:a.àc,. do. u.a.iol.'ia, ca.valhe11'0 distinctis- tal, me mtorma>se. 
giiuo ••• 

O Sn. Bi>U$Atuo 1>i:: Sot.-:z,\ - Muito ob!"i· 
gado. 

(> !!iõr. Prel!lide11te-Tratando·se i!e 
um ~unccioru~rio pu~lico, me p..-irece que o re
quenmeoto e perfeita.mente r egimental. 

O S1t," ,CóRU10 Cli.\TltA - ••• por todos os 
tiiu_los e a •)Uem ~t:Ol'tum,,i·_mo a tribmar a O Sr. Bc"Usario de souza ~-l~
m:i.1or cons1de1~•Ç<\O e respeito. . orrl'Jm)- A 111a111fest:i.çiic> que ·,.~;,ba. de rãzer . 

o SF', ; P i::.-.:s1J:>t::->TE-Peço ao nobre De.pu· I t1o. Camaru. pro,·a .. pe~teita111ente que_ ~ru. 
t11uo que ~e circum8creva ,i, qnestii.o ue ordem d1~p~ns:i.vel (1. nomeaça.o desta. · commissao. · 
que o levou iL tribuna. O nobre Deputado! (.-lpaia_do.~.) , · . • 
üeve auxiliar à :Mesa a füzer respeitar o Regi· . A prob_1d<1;de ao fu'.lcc1onar10 de que se 
mento. _ . . . trata esta for:i. de duvida. para toda estn. .. _Ca-

. . . . · ~ • mara. Devo lembrar; porém, que já depoí~ 
_ . O Sn. •. ÇOEt.llO Cr;mi\-:" E~n .,d~us mrn~t~s de publicado este inqueri to, o nobre Depu
cueg.tre1 a co~clusao d~-tas idl.lOS. A Y · ~x:. t:.t.do, autor deste requerimento,· fez parte 
~iesmo aco.bet de dai ha. pouco ~ m aiol' de uma. commissão importa.:-ir.e por iodicaç-J.o 
~~111onstraç:io de a.catamento e res~ato. pelo do Sr·, ·general Gllcerio;· que o . Sr:· Ministro 
·;•to . ~~~ que . occ~pa., como representa.nto d;~ Fazenda :iproveitou-o coiiio' "fnnccionario 
no pnnc1p10,da. :a.u~or1dade. . . · p:i.ra umu. commi_ssão ·de. t àrifa., e: que~ por:. .. 

O Sn.. BEtISARIO DE SotTM.-E do voto do. tanto, a honro. de S. Ex. ·· est.'i. acima de . to-.· 
maioria dà. .Caina.ra.~ · ·· · das as :mspei~.~ (Apoiados.) 

Co.m:ii-;i .v ,. IV 
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... ,.:·úis·. desde (]Ue S. E;(.· entenrle que e..ta. j • Q.; honrados Depuru.los que tiv(n·a1n a. i11-
commis.;;i.o.<l.ove ser noinen.1!n.. julgo que il rtulgenci;i. de ouvir-me la•ntcm atê •~tle'111W.1fa 
Cu.rn3.ra deve votar o requerimento, pa?it. que hor·:i. da tarde s:to tcsti•muzllrns de que mais 

· , .m:iis umn. vez se prove riuca~ ncctt~":l~iies con- umn. \'C'l. 1lz que~t:io 1lc ~tcc •nt1Htt• qu(!, apot1-
_:'.tra Ulll OOS :;eus 1nembt"OS ~ito intt"iramentc t:\H•lO O fücto ljUO l'ci"cri, i~l•SOIUtUIDellt,•, nem 
· .. infCln.l:tda.t<, e para. que s. r:x. \"1.•lto a c.c.1 Jir·cct..1., nem iudir<·ci.:,m··uie eu prrnha cm 

cas:, com a. sentt•nc~' que lm. •lc ~cr p1·1>·1u- Ju\"i1la. oto ltlnge ~iqur•r. n. prob1J.a1L! <l.o 
t.ilia por um jury de hOnr:.\, QUC é 1\ C•)llltnitl· llOl>re D~pUtM!O. (Apofo(f.,s,) 
$iEo •le inqueriw. (:lpofo·to.~. Jletito bi:m. r Nii.u fü1y"t1 11 s. Ex. o mcuor fü\·or, uem ha 
muito b:111.) 1 dn. minhn. Pf\rto :~ miui111a. m1lnlgcnd:1, pur 

l
i iSl!o quu <>i>tou mê µro1iu11eia11do ~·1111) um 

O .!!Jl•, I"'rnuel•co GU~i·lo (pc/11 homc111 1)11e s•bt) ;wlnr n. llomu. !los outros 
Ol'dem)- FnQO mlnllu11 o.s clecl1u•a1,-ôe.~ du b•lll• I (.'Qtno :1 ~u11 11rupr1:L. • · 
'l'l•do D~rutndo. E.tot1 oonvenculo do •1u1• o Ern u111:i. d:.\~ ~·l('l! p:i..>(~:1.1!as, rtpr<>!"ntl•i 
St". [)('putmlt..l por !\2utl.<l vn'll.~• C'l'IÍL c<>mpk· ~i. Cnm:i.n Jo~ D<·pu1.l1t.hm um tt•CJUl'l'iillí.'1111), 
t1L1n••nl.i! lnu~tonte 110~ fllcto:! nrtlr.uh1dt1., pelo 1 q•10 (t..ll pur Nl:i ilµp:v,•udo o um qu<.> 
honl"llll<i 0t"putt1ct<> por P~rnl\mbuc.>, 11rc.li::1. ei\11111. llUtht!nLlt?:L, ou orLlunf c!n~ ú"~ 

Toda\·!&. e»mo 11.dlo CXCl.'lle11t-0 o pr. .. 'l.!· I ~usnt•n&u~ quo ~u1n11Mil11u·um 9 ~l:nori\I c1,, 
.dentt> que S. l~X. ~IAb"l<'cõ. ~\Indo Um ln·! hOUJ';lflo cJlri:ctvr \lll! HCUdu!oi PtU1h~. c1u11ndo 
QU('rltu sobro ~Ul\ c,1nd11cta <),.. runccinmwiu I( em ~-omtu1~10 110 o•.r:\clt•r dt! lll~lK'• to•r cfo 
publico, voto por tatv. mzi&o pt:IQ $OU requod· .\lf.mrl.-;;il ,,L' l'~pl1nl l"'e1h.•J'lll. Jll'l':I. eo11bet"c:· 
1lle11to. 1 das n·~i,ufei; qua •Ili llt~ dl\\'11.tn. 

1 

V. 1-:x .. 11. C;1111ara 6 o p. ... 1 z s:..00111 e d~\'t'm 
O Sr. DnrboKt-. Ll111n (E.ara"""' to•• li<lo v "h><JUl'Ull• l't·l:ltvrl··· f>ul1Jicu1Ju J)hl' 

1J:Plicoç1c1J pt:a~aal)- sr. Pro·li·l~lltt-. ll"S ~I'- I.'&"<: h•)lll"D.dQ l'l.lnccfonnr10. GU«! ;cbt ~o t&Cbl\:it 
n!():ol om que <'$tÍL collocudo ~to ruelín1lro•1s- rncluhl:\~. tlOll t•!'uprlO!! tt·rmQS 11u., li l11>11~m 
almo deb:ite pelns pitl:tYl'lljlqmi eom i;urp!'ll7)l n"51..i.1,.·11~ ::i..• arguicÕ•·ll que m•·tl'lU':llll o N· 
acabo de Oll\'tr º'' h .. nraJo ltad.:r •ln. maiuri:\ qucrirnentu do hvur;i.-!o 1J.,p11tu•lo. 
e pel:i re•la.er:-J.o do requorimento Gm qu1• o Em uma .1n:; !i•-SS~ d.-sr..-.. CllrnlU'll. o hOn· 
Daputado. cujo oornc peco 11cençu. pl\r:~<lll r;11!0 Duput:ulo pár ~la.tto G:-0$5 ·. p1vcu1undo 
clin .. r. l.niz Ad lpho Corn.~ da Costa. pe ie •lclt-1ulc1·-~e 1!iL."i mx:u .... ç;oCd c.:ou:snm~ de~c 
uma commi~i'io de inq:1eri10 p:u'IL rt'C•mtm:er l ·1ocu111n1t•'· d1e~ou lis m;us iuju:sta~ :wcu~õl· 
da responsibili1larle do "onf .. rel'll• L111;: ,\Jol · l çÜl!S 1\1• huucstMitmn e d1,,.ti11c! 1i<~1m" ch1'l•ctor 
pho Coi-l·ê:L da. Cnst11, eu. qu · l:elando :i. C••I'· ·la~ J{..,nd:1--.. Puhlicns, 11. qt1t-lll 111io tiulia. ••ll a 
re<X-3:11 revut.lkan:1. como quel!I jul.iza liO.l•cr o honru do.: \'01tlt•·1.'i!1· s1111ioJ pela ll'itura dus 
qu~ é corJ-e~cão republit~inu.... ~cus trll.00.lhos •• a~ cujo Cl!tUlfo ro:>~alm a cer-

UM.\ voz-. ·amo um summo poutifice. te1.~L Je qu~ uiiu rcc»:i. tio cum~riw~lltCI •!e 
. . . ~ ... u de~ el". mes· 110 q u1rnolo pron•q ue od ios. 

(Trocam-$e mmtos ap1.1rtes.'Jw:mlerrvmJJCui_, ejusULm.,ute poi• bso, ct1tc11di dc!Cuder os 
o orador·) s1:us <.'l·etlit os tfi.o ucer1oa1t>elltc a.tfü.::i.dus. 

O SR. PR!i:SlDENTE - Attcn~·i'io. Per:o nos Ntio riu. po1·1.<1ot .. , um i.u·ovue:s.d .. r: não fui 
nobre:; Deput:i.do~ que tlei.xom o on.dvr con- uu quem Yciu o!fonde1• tlO 11onrado L1epu· 
tinuar. ia.1lo, no~ termos em que produzi a a.l'gu;ç.ão 

O Sa. Ovwto ADRA:"ITE~-Sim.~cnlior; 11ms 
nã.a queiram Ierar isto a <h:llique. Paras~ 
ser liunr11.do lm tlo ser tiLHto comu o Sr. 1:1;11·· 
bosa Lttn.•. (Jlt<itos apoi<tdos.) 

o SR. PRESID&..'>TE - Não ouvi nenllum·· 
palavra o:lfün:.iva ao S1·. B;rrbosa Lima, nem 
a.. qua.lquer outro membro e!. Camara.. Si a 
tive~se ouvido teria cllamado á ordem. 

· .. O$&. BARBOSA. LnrA - •. , eu, que trouxe 
·· "para a tribuna, que hontem tive a lioora de 

occupa:r, fücto5 qnc ac\lo riue_ de\•em ser- co
nb.e<·io!os pekr pa.1z inteir-o, não P••S50 co .. sen
tii' que p.1t• -tó1·ma idµ-uma 1·ai•·e no espi:-ito 

·de quem qne.r.que s'·.ia. a .. upp,slo;il.o de que 
··fui · me.i~s c;j ucelos", menos cir.::umsp~c;;w 

.···· ·:quando prMm:i ntsta •.'aw ;1 <lrguiçào que é 
ob.1ect.1 dó' requerimento tio Sr. De1m& .. do 1:·or 
Matto /Jrosso. 

, ... -. 

con~tante do met.1 •trscuz..-0. f!Ut:l ê Irem diver•,a 
<Jaquellu. que~- E~. produz no s<:u requei·t-
mento. · 

o SR. SEABR.\.-Si c-stiL (>ffi discus~üo o rt.
querimento, p1:i,:o a p:i.lav1-a. 

VozES - Fui para uma explicação pessoal. 
(Apartes.) · 

O SR. BARBOSA LDrA - Estou dando um~• 
explicação pessoal; e e preci80 notar. que 
11. MesoL conhece bem os s~us deveres. pal'(l. 
chamar-me á. ordc111, si eu houn:ss() exorl>i· 
tallu. · · 

• orno (i isse, ~u. S« .. Presidente, quando re
que1·i me füsscm <:<utre!{UC5 .aque!lrs d<,cumen
ws e.qua.ud·.• m<1.is tarde me rcreria. e~~e mt:u 
pedido. por occ:asião do discurso que hunteni 
proferi, cl1s,e: priweiro, que do reiatcrio d<> 
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diredor dê Rendas ~º uma. j1à1·te l1&vi;J. sitio 
publlcadn. Purque riâo o foi a outra '! 

os QU:lC()S tora 11i.;e indemniz.1.r a F11.zenda' 
X:i.c1011al. 

Si r~tu p1•eju•fa-a a s11a ilon!'stido.dc. C1ob:;olu
t.1n1~nte nu•• eatro :it'st.a qucsi.io. O .fa.cto ó 
e.te, que u. honro.do. commi"511o vae \'el"ific:l.l' 
~i 6 rt-:\I. E o pttblk-o ra publicano coocluirú. 
e -mu entendei·. cuotorme 11. cla .• tici\la•.lc que 
U\!l' n.o vocabulu-probidade. 

· DissCl que. ness;1 outra pnrto que não foi 
publ\ca(la, lia uma. rc:açiio rle c:xactoro;;..da 
Fnzenrlo. Nac!ona.l. i>nvo!vidos uns fru.u<les 
tf~c1 1bert:\.~ p~lo honrado d1rccco:· -g~:-al ..!i
Rendas ?ublicllS; e por t.tl l'.:'.rma q11c o ~Ii
nistr.> d3. F:LZtln·'a. o :>r. aeru:ll"llno uu Catn· 
pos. re:i: gnnes co:1su1-a.,; li. C:'Sl'S r1mr.cio-
narios, punlo~o-o.;. ôCb'Un•loos d11·crso:1 b'TÚ.•'>' h ~r. Y."a·•~'IHric~u llc>rgc'4 (11eln 
do responsab1lilf:Lde. · ",.""'"'·1-Sr. Presid.cnte. ult<> ou\'i :1. 1'.~PQstn 

Nilo 1li.~so absolutnmenta. quo to.lo~. •111an· QUt! V. Ex. clcu 110 r•~lU('rim~nto qu.• :ipl'<·· 
tos t'lloccionl\rios. qua se cn~11tr:wt11n 11c""' li<'11t('i Aill•la ba pou~o0; lll:lS olÍt;.)11.jfOra V.I~x. 
rol:1ç:io, tiv~scm c.iu não o. \'c:utu~ do ~cr n111111nd11or a \'11t:tç:'tu 1!0 ~ucrimcni.o do 
l};\pu1:\11()8. honr:i.iw IJopuia•!o P••r ~fatt.o Ol'l;;:.IQ, 

O SR. Ht:r.t•AIUO l>IC SOt'U.-Ventura., n~· l>or iliM:I. ~.11. \'·Ex. 11"~ nus d~lnr.~ o 
se1.1l\1)r. Est.0 OU'~ llÓ pô4lo lli<ll' õXONiJIJ com tlm de!!'"" cumm1ssiio " q,ual o l•~li.~O quo 
acrUlclos. (Trora:ne-•d 1r.-r1u.) iellA 'Cem do ll('gl.lll' f'llr·' ct1c.,~r it. utn nisul• 

.- ~}C> 1u·:itlru. 
o S1t.8An~A. Lf)f,\-F.rnprc..,"ll.ndo rst.4 .1~- ,\ eom .. rn. llio peido \'OI.ar impéD!!Adt.mout.o 

el:t • ..,•cilo. quii AJie11u to!'ruu· <'111.ro quo a. ho· e M!m str para um c:-ir'° tJrn detenninndo. 
n~üdado •lot tunccl~o. pubUoos moreco- Acho que V. Ex. ~\'o expllCIU" se A ra· 
mo o mctmo rcapelto, ~Jam on Jliill Dcpu.- s1,.,ho, dm dll que poílll&mGi ''Ot41' cl&r:I.· 
trufas. mente. 

M4ll, não dii;.~ por fórmii algnrrm, Sr. Pre· Vortanl9. V •. F.x .. como Presid.,pte. nos 
sidoulo, n~ ailllli•.lor:u;1ics que fiz, que t.,.los Jlr'' qu:U e o ol•JOCU'·Q d~ta raqucr1mcuto e 
os emprenilos da. Al1ilndcg-..t da Capital. ai- qual o prucct~u 1\ ~or emprcgaâo p.1r C8A 
cnnçndos om imporbncill.1 d1vo:'Sls p.1ra oorn oommi~~iio de inquorito, quo se rcqu~r. 1>0r· 
11. Fazenda. Nneiona.1, t1ve:;scm n suo. probl4!nd1· que 111~ 1.mreoe que. qu~lqul!r que S('jl\ tmo. 
pcs..~nl envolvida. em t·1cs m:t.ln,rsnçoes: comm1~ao sallldo. do seio da. ca.mam ou do 
nl'!m entrei :i. distinguir qu;ies os que ha.- Senudo ... 
Yio.m pecca.do poL" i>irnples omissão ou inad- o sa PllE$lDE.'\'TE - y. Ex. está. se pr.:r 
;erteneia. no cumprimento dos seus de ... ere:'. munica.udo l!Obre o ~uerimento, eltj:i. di:i
ne111 qun.es os quo porventu:ro. teriam errado cu~são ji f. ,j t-net:l'l'llda. 
m11is gra.vemente, conscientemente ... 

O Srt. FltEDEtUCG BoclGKS-Pergunta nii.o é 
O Sa. BeL1sA1uo 011: Souv.-Ma.s é a. ho· discnssão. 

nest idtt.de de um Deputado quo está. em· . O Sn. Pn~1DE:"iTE-A pergunt..'l que V. Ex. 
Jogo. dirige ú. M~a. está respond11l & pelo requeri· 

OS!\. B.1.nBOSA. Lr~1.i.-:-A questão esti1. pnis. rncnto. quo fui apo1udo.d1scuti.Jo e c1Jccrr;i.uo 
nestes ~rmos •. O hum1hle e obsr.uru orador. e ngora ~ó re~ta. á. Caruu.r:J. "'-lJprovar ot.l ro· 
que esta n:i. tribuna, ~ostentou que o honr11do je1tar o rcquerlmeoto. 
Deput:i.rlo por Matto Grosso tinha o s~u nome , . . pód 
na rela.çiio :r.nnexa. a estes do~umcDlos, nns ? SR. FR~oi>ruco Bôr.GES-A ~amn.;a e 
quaes e.xis•om todos os escriptur':l.rios e con- sei esclarec1da. no momc!ltO da. ~otaçao, po.ra. 
r.> t ·' d . a.ra. com a F· da Na· dar o seu '\"Oto consc1enc1os:i.mente. 
':'ren es ..... ca.nça 0,s !l _ ' ·•2en • D •sejamos. poii<. saber qual o ol~eetivo do 
Clf?~_i;1 e qu~ tem . ,le ser e<;tudadn. pela com· requerimeoto c qu:i.1 o :processo que h:i. de 
m1 •• ~o de rnqu~rito. . . . ~H empl'egaclo Pol' ~sa. comm issâo. A · Cu-

N.lo·ata.quei .ªe leve a hones~1oade d~ hon·- mara. ULio póde estar reduzida a nomear com· 
ra.do ~epu~do, apeoas mostrei que na~ me missõe~ de ii:ique1·ito :verdadelrél.s comn:ii~sões 
:pa.re~1a wu1to correcto_ que um ft1ncc1omu·10, poli ·iaes ' · 
mclu1do cm uma. relaçau uess:i. na~ure:.1:1, pu· ;, d. a , t ·' v E . 
dei:se vir a SHr exact.i.mente o relatol' do Or- A.,uar 0 . iespos o.ye · · . x. 
çamento da. Fazenda, na. CommiS$iÍO de Orça~ . o s1~. :Preside:1te-O l'C(]Uerinieuto . 
ment.o. . . d . . d' 'd J" 

O que a commiss:1o tem de <"!:'I' e si e, oll .3: rorruo. por qu~ csw. r_e /';_l o exp 1~ pel'· 
n5.o. verdo.de que _o Sr. oonlerentr. Luiz Aclol -1 !en~;:ien~~uo.l e::> s-,,u m .utto e qual e o fi.m . 
pho l "OL'rca. d" c ,1sta tem ou nào o ~ea nome 1 da ," rnnll:":..to. . . . , _ 
eni um:. reluç;lo -de erópl'ega.'los, accusauos ! Elle esta concebido nestes termo. ; . . . 
por desvios -de i·andas. <lescobertú$ pelo.di··1· «Requeiro que a ;cam&.ra, nomeie: , uma. . 
rector. d&S Rendas PublicO.S, e si é responsa.vel COll)ll\ÍS:õâO de cinco !UeU1brúS, .tanto. do. IU\!.i·U ... • 
ou não'.pela importancia de cerca -de i:500$, ria, como da. opposição, para procedel' a.o 
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exame dos documentos e mais papeis ex
istentes no Thesouro Nacional e dizer si cabe 
ao conterente da Alfandega desta Capital 
Luiz Adolpho Corrêa da Cm;ta alguma re
sponsabilidade que envolva directa ou indire
ctamente a sua probidade de funccionario. » 

No requerimento está enunciado o fim e 
modo de proceder da commissão. 

Posto a votos, é approvado o requerimento 
do Sr. Luiz Adolpho. 

O Sr. Frederico Borges (pela 
ordem) requer verificação da votação. 

Proceden110-se á verificação, reconhece-se 
terem votado a ftl.vor do requerimento 62 
Srs. Deputados á direita e 58 ó. esquerda, 
pelu que foi approvado. 

O Sr. Presidente-Nomeio para 
constituir a commissão de que cogita o re
querimento, que acaba de ser a.pprovado, os 
Srs. Serzedello Corrêa, Timotheo da Costa, 
Cassiano do Nascimento, Matta Mar.ha<lo e 
Luiz Domingues. 

O Sr. Serzedello Corrêa (pela 
01·dem)-Sr. Presidente, em obediencia a 
S. Ex. e ainda mais, em homenagem no nobre 
Deputado por Matto Grosso, acceito a no
meação que V. Ex. acaba de fazer ... 

Vozms-Muito bem. 
o SR. SERZEDEL.LO CORRÊA- ... certo e se

guro de que a probidade do funccianario 
publico de que, conforme declaração mais 
de uma vez feita pelo nob1•e Deputado 
por Pernambuco, não foi ataclda, ba de 
mhir do inquerito illesa, porque formo da 
probidade de S. Ex., como funccionario, como 
collega, como representante da Nação, como 
homem particular e publico, o mais alto e 
elevado conceito. (Apoiados;. m1,1ito bem.) 

O Sr. Thnotheo da Costa (pela 
ordem)-Faço minhas as palavras do cidadão 
Deputado pelo Ceará. Entretanto, devo fazer 
uma declaração á Gamara. 

Entendo que o P1•esidente desta Casa 
não devia acceitar o presente requerimento, 
porque por este prece·lente amanhã se póde 
dar outro facto e a Camara terá de nomear 
nova com missão. 

Pôde dar-se o caso de um Deputado, vol
tando a.o exercício de suas fnncçõe:>, na 
pr<ttíca do Jogar que lhe cabe, como funccio
na.1·io publico, commetter algniw1 irregulari
<la1le e a Gamara, naturalmente de accordo 
com o precedente que se vae firmar, terá de 
nomear uma commissão de inquerito para 
tratar de questões attinentes e t•eferentes a 

direitos r1e funccionarios e não a direitos de 
Deputados. 

Ainda mais, a questão é importante e devo 
declarar á Camara a minha maneira de pen
sar, porquanto não encontro no Regimento 
nenhuma disposição que autorizasse a Mesa 
on a Camara dos Deputados a nomear tal 
commi$são. 

Era o que eu entendia dever dizer, accei
tando, entretanto, a commissão, porque, 
como disse, acceito perfeita.mente as idéas 
que acat·a de expender o illustra.do Deputado 
pelo Ceará. 

O Sr. President,e-A' questão foi 
resolvida com o concurso da.Camara e eu não 
fiz mais do que submetter-me á. sua decisão. 

Acha·se sobre a Mesa uma declaração es
cripta do Sr. Luiz Adolpho, communicando 
não poder comparecer á sessão, por doente, 
e pedimlo exoneração de membro da Com
missão de Orçamento. Vou submetter o pe
dido de exoneração á consideração da Ga
mara. 

O Sr. Frederico Borges (pela 
ordem)-Sr. Presidente.me parece que V.Ex. 
não deve subrrietter á votação da Casa o pe
dido de exoneração r1o relator do Orçamento 
da ·Fazenda. Sabe a Camara e deve V. Ex. 
estar lembrar1o de que o nobre Deputado foi 
nomeado para esta commissão por simples in
dicação de V.Ex.Ora, si não foi nomeado pelo 
voto da Camara e sim por V. Ex., V. Ex. da 
mesma fórma, por que fez a nOJ;neação, póde 
dar-lhe a exoneração. 

o SR. BELISARIO DE SOUZA dá apartes. 
o SR. FREDERICO BORGES- Peço a V. Ex.' 

Sr. Presidente, que chame á ordem o nobre 
leade1· do Governo, que me está perturbando. 

o SR. BELISARIO DE SOUZA-dá apartes. 
o SR. FREDERICO BORGES - s. Ex. deve 

dar-nos exemplos de cordura e calma; en
tretanto está se exaltando. 

Mas, senhores, volto ás considerações que 
estava fazendo. 

Mas, Sr. Presidente, volto as considerações 
que estava fazendo. 

A nomeação partiu de V. Ex. ; portanto, 
a exoneração ou destituição do nobre De
putado, relator do orçamento, deve caber a 
V. Ex, . 

Otfereço mais esta observação á conside
ração de V. Ex. e espero que da mesma ma
neira, que em outras occasiões, V. Ex. ha 
de se mostrar logico e doei! á boa doutrina. 

O Sr. Presidente- O Regimento 
dá-me competencia para preencher as Tagas 
que s0 verificarem nas diversas commissões 
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permanentes ; mas; não me dá competencia 
para acceitar as exonerações solicitadas. 

Portanto, vou consultar á Camara. 
Consul~ada ~ Camara, sobre o pedido i1e 

exoneraçao feito pelo relator da Commissão 
de Orçamento, não concede. 

O Sr. Pre:sidenfle-Cootinúa adis
cussão do projecto n. 54, de 1897, orça
mento da despeza do Ministerio da Fazenda. 

O §r. Mello Rego-Peço a palavra 
para uma explicação pessoal, 

O Sr. Pre!!iiiden.te-Tem a palavra 
o nobre Deputado. 

O §r. Meno Rego (para uma ex
plicação pessool) diz que votou contra o re
querimento de seu collega : primeiro, por 
entender que elle póde continuar a merecer a 
estima e confiança dos seus amigos e da Ga
mara de que faz parte; sobretudo, do corpo 
eleitoral que o distinguiu com o ma oda to que 
~l~e tão dignai;nep.te exerce ; não precisa de 
Juizo da comm1ssao nomeai1a, cujo resultado 
será nullo, conforme acaba de declarar o 
nobre Deputado pelo Pará ; segundo, por fir
mar-se em um precedente havido na Casa. 
Q~ando ha; annos passados, o Sr. Deputado 

Bev1laqua, JUigando-se ferido em seus me· 
lidres de militar, em virtude da decisão do 
Conselho de Guerra que condemnou o Sr. 
Adriano Pimentel, commandante das forças 
que se renderam em Tijucas e de que fazia 
parte o mesmo Sr. Bevilaqua, veiu a esta Ga
mara , declarar que sentia mutilada a sua in
tegridade de legislador, e por isso pedia li
cença para requerer ao Governo ser subrnet
t~do a Conselho de Guerra; !l, Camal'a negou a 
hc~nç11 pedirla, considerando illesa a repu· 
taçao do Deputado. Como agora approva o 
pedido da nomeação dessa éommissão? Quero 
que. fique consignada e~sa diversidade de pro
cedimento, e nada mais ac~rescentarei. 

O §r. Presidente annuncia nova
mente a continuação da discussão do projecto 
n. 54, de 1897, sobre o orçamento da despeza 
do Ministerio da Fazenda. 

Tem a palavra o Sr. Francisco Glicerio. 

O Sr. Franci~co Glicerio (1)
Sr. Presidente, a Camara acabou de ouvir a 
declaração do honrado chefe da maioria, sobre 
o alcance que elle deu ao requerimento offe
recido pelo nobre Deputar1o pelo Pará, ref'e
rente ao adiamento da discussão do orça
mento da despeza do Ministerio da Fazenda. 

O chefe da maioria declarou (invol vendo 
essa declaração em conselho indirecto de re-

j~ição daqu~lle requerimento) que este impe
dia aos amigos do Governo de o defenderem 
das gravissimas accmações (foram estes os 
teri"f'.OS que S. Ex. empregou), para aqui 
trazidos contra o Poder Executivo. 

Ora, tendo a Camara, depois de ouvir esta 
declaraçio, rejeitado e requerimento do no
bre Depi:tado pelo Pará, parece que dominou 
no esp1rito da Camara, :para que assim se pro
nunciasse, o interesse de não impedir que os 
nobres Deputados ela maioria viessem tomar 
parte no debate, afim de defenderem o Go
verno. 

Por consequencia, o nobre chefe da maioria 
está obrigado, pela sua propria declaração, a 
vil' occupar a tribuna, na discussão do orça
mento 1la despeza do Ministerio da Fazenda, 
uo intuito de desempenhar-se do compro
misso tomado pela sua propria declaração, 
sob pena de expor-se o nobre Deputado á 
suspeita de que a sua declaração visava 
colher os votos dós seus collegas e amigos 
contra o requerimento apresentado pelo no
bre Deputado pelo Pará, que fundamentou-o 
em uma circumstancia da maior importancia, 
da maior gra.vidade e que se referia a factos 
que constam de uma parte do relatorio do 
Tribunal de Contas, que foi dado á publici
dade pela imprensa da manhã de hoje. 

Peço licença, portanto, para dirigir ao 
meu illustrado amigo, chefe da maioria, esta 
formal interpellação, no interesse mesmo de 
accentuar perante a opinião publica a res
ponsabilidade de S. Ex., a responsabilidade 
da maioria de que S. Ex. é muito digno 
chefe e ainda mais a responsabilidade do par
tido que defende o Governo, o Poder Exe
cutivo, partido que é representado,. na Ca
mara, pela maioria e pelo seu chefe. 

E' preciso repetir, para que fique bem 
clara esta situação : · o illustre chefe da 
maioria declarou que se oppunha ao reque
rimento do nobre Deputado pelo Pará, por
que a acceitação deste requerimento impor
tava em cortar aos Deputados o direito de 
virem defender, na tribuna, o Poder Exe
cutivo, sobre quem recahiram accusações 
gravíssimas. Ora, a Camara rejeitou o reque
rimento do nobre Deputado ; por conse
quencia, os amigos do Governo ou pelo 
menos ... 

O SR. BELISARIO DE SouzA-"" V. Ex. com
promette-se depois a deixar que se encerre a 
discussão 1 

o SR. FRANCISCO GLIOERIO - Perfeita
mente. E Si V. Ex. quizer deixar a sua de· 
fesa para uma hora mais conveniente, para 
11manhã ... 

o SR. BELISARIO DE SOUZA-V. Ex. accei ta 
o encerramento da disCU"'São hoje mesmo ? 
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- O Sr.. F:EtA."c1sco Gucruno- Pel'feitamente. I O Sx·. !!ierzedello.Corrê:n {pai·~ 
O meu interesse e que com a defesa. do Po- um« c:r.plicaçc7a pesso,rt) - Duas pal11vro.s 
<lei• Executivo_ Yli. tambem :L defe;:n. do dcs-, npen:is. 
empenho houei:to e corr ·cto rlu.s iu,,t!tui:;õ~s O digno lcader cl:i. mniorin. ncabott de fa.lhll' 
repubHcnnas , qne nós f'1n•1âmo~. no int.uito •l1! defcn<1e1' o Governo das 3ccusn-

E' esto·o rnel1 inter·es~e; por is~o. corri em çul'~ qut1 p:trccl'u :i. s. Ex. que cu havin. ror· 
auxilio do prop1•io chi?íe da rn:i.iot'ia. pr->:1or- mub1ln. jmtiMcnndo o requcrimcnt.o de adia· 
ciC1u:1.ndu-lhc est:t OCCll$ião p:11'tl. c.•S.• dorcza.. m••nto quo p1•op1::i:. 
dcpoi~ .d~ q il''l co111:i1:vmet~o-mri n. deixn1· o l'it. Bt:1.1S,\J:IO o~: Sot,;z.\-Y. Ex. queti&. 
Que i:E>.JIL en~rt'lld:L n. da-;u~s110 do Orc;:i.mento • nlumnr o p:i.•r.. 
da -Fnzcnd:i.. (•'lti4ilo bem·) · o Si:. s1~1:7.~:m::r.r.'l Cottmh-Si accusações 

• .,. "" ~- 1• • 1 ~ h:i.. niio ~ão foit.'\...; 1.or inim: ellu ~i:ulL'lm 
'"' ~r: .... u'n1• 1o t 4' • ou:i:n. - do tr·•cho do ,.c·ll\torio do Trib11n:tl de Contas 

~r •.. l>r~1· lunt!'>, . nx ~>01~rle~ •• qt!º. nào 
1 
IJUI' li 11 C.·un .. >m. . 

ou' 1. 11110 14'nho pl't'S• nl• s" qu• •·•"h ~ar:i111 , ~•il) fll••ll 0 ivlinm~nto '""' át!tCU!;S:iu p.'\m 
o rcqucrl:nc:ito d1> :\ lhu1:<'11t0 Jo> •ltlbatc MLN : pr:.tclnr 0 dc-t:ite: 0 noLr,, Deputl\Jfo ü 
o O!'Ç:•ll11'1il.i) dn.. J<~pi·~ ·,v qu~I füi f.·rmu. i mjmto cotnmisro. Eu t&t"rln lt1c;1pnz, dMntc 
l.'\llO pelo nobre t>-·p11:11·.o." ~r. Scr1•..Jt"l!O; drt "r:wlil:vl" dl\ l'itu.1~io em que i;r• llcha 0 
C<:r1 ê:l. <'.e~ po11tl1·:"11c11c,; rt•r. •reru·i-e :i cri!•! nr,..;, p:\i7., de qtrnl'l!r prutt!JU' n diP<:nmo do 
Ji~-~ nh.•l't•;~ º', ~:x,•r~ic :o cl~ l ~'!'G. 1 ol\'l\mcuto. o quo qulz M demonslrar quo 

!\:Ao p~c.1:õ0, ci;.ou <:'lrto, • J.i~r li. Clmlkl':\ 1 uii() iw:id•imo.o: C'lnfer-e1onar o OI'(3111ento d~ 
do~ DcpuU1d•1i; que ª· 1icc:1,..h•o opportuua. ! ,1~7." }Klr;i I~!~. llem onnheciniento pleno 
·~ unlca. P.ªr~ :i. discu1t,oao ~t;s.'<!9 t'lLdO!<. nos 1· do modo por quo roí e:xccu1:ido o Ol\'11.mcnto 
e J.>l'OJ>Clrc1on1LClA, •.l u~ntlo • .1s0:u tlrmOll :1. 1!· 110 , -xcl'<:iclo :\D tet•ior. 
qu1d11çilo do e~<>i:1.·1~:n do I~, t:u.a1!d~ ti· 1 Dou uin t>xcmplo no "ºº. re Deputndo. 
~Ot'~1oi- ~- N>l:1.tor:~s pu,~llcndo. , na m.t'..,r:t. . A •1Cl'pcz!\ do cxerclcio po.~sado. conforme o. 
r:nt~o d1scutli:mo .. \·•r."',\men"': ~s ~tus do dt'Cln.ro1:ã•• do Tribunn.1 rlo Contai;, fOI exc:o· 
üo\ erno o ba \ croos '·<:. ,,pur.~r .~ \ ._.,., :1.dc; 11· d ida n~ ,·erb:\s votnd:i..<; em lmport:i:ncia de 
~ndo lllc-s:ii-, CL'lf1!! esUto. a honrn. dor Sr.! re- ss.oor1:ono$. D<>mos do ba.11u.o que, deste3 
s:dcnte ua Re;•u.1llca ~ a do Sr. \ iec·Pte-- ss.ó•io:OOQ:S, \i0.000.000$ sejnm do despezns 
s1rlente. (.4/>0hldo.< ;mmto li~m.) · ~t'fic..·we·~ · · 

Então. sr. Pr<'Stdcate. o Tril•unnl de JU. 
1 1 

• • • • • 
Coutas 11:i. de prv\"ar m:i.is uma \"IJZ :i. su:i. uti· . O SR: BEtlSAino DE So1!7:,\-Tofas S<tO JUS· 
lida.Jc o o 1 'o>ngrcsso. 1nter\"iodn a ternpr>, t11lc;tv .. 1s. 

em oce:\Siiío propria e o;iportuna, h3. de ex· O SR. SER7.EI>ELLO CoRRf:A-• • • mas oão 
:uninar os f:tctos e ohPg:a• :i ~'ot1\"icçã.o iJ,. que lrgars. QUN' di7.E'>r dCl$peZ<lB quo foram feitas 
!;ào lnrttn·1a1hs ••S accu~nçl'oes f.:ims oonLl".L o por detlcieocia tias Vel'bas vot:ufas no prça-
Poder Executi,·o. rol!uto do anno p.'.1.-<~atlo. 

:~ãocompri·hendo :i.hsoii:tamentc q::e ponto Coro" póde a Carnar:t. couhecer da llofioien· 
•lc lí:r.iç<i:1• pos.;:i, exii;tir ent~e o pre.•ente or· oi:t dessas verbas. co1r:o ha <le corrigir as 
~.amento, 1111c <',;la mos vobn<lo. jlara l ~S. e 1 verb<i· s que :1. illustre Commissã.o apresent.ou 
:i.s contas de 18!1G e nilo oomprehen•li, por no seu projecto .. si não tem pleno conlleci· 
i~so mesmo. o 1U•1t.i\'<) po:• que se requereu o m~nt(\, si realmente essas verbas rur:i.m deli· 
adiamento <!est.n. <liscussãu. 1 cientes~ . . . 

o. Su.. SEl:ZEOEC.LO Co1~1:f:,\. - Peo;o a pa.-1 Entreg;•r1sto ao acaso. 2-'> emp1r1smo, \"Ota1• 
la""ra. · 1 o orçu:nent o .ia CommissLo, quan~o n Com-

o SP.. B!':LlSARlO IlE Sot:zA _ Por conse· n~issiio não teYe os ~le~e.nto~ prect~os, foro!?· 
quenciH em -n-ida prejudie:i.va 0 <.>nceo"n- c1dos por quetn podm. isto e, o T r1bur1al <;e 
ment(" tanto m~is.qu:i.n'to 0 Go~eruo niio p~-1 Couta,;_. most;aodo ;or;io ~ G!>veri:o havia 

· dia augmento de v!:'rbas. cumprido o . eu. de e1, nao e protelar, é 
N- ·· ,.. l · · t · zt•lar n. verdade no orçamento. 

. ao. quer? ouem er a minoria, e sou a e Pe ·m'tta 0 nobi·e Deputa.do que declare 
g~$.t.o ~ gent1!eza com quo o 1llustre ehe!'e .da que ê u~ a.bsurilo confeccionar 0 or~amento minoria comprometteu-se a encerrar a dis- . · . , . . · . b, cu.."Sã.o do Orç<lment, da Fazeuda. · · J?ªt'll. o exe1c1c10 "'uturo sem. s.1 cr como 

. . · . · !Ol'"-m executadas as vorhàs votadl\li pa1·a o 
O Sn. . R\UL BAn.n.oso d<tum apal'lc. orçamento n.oterior. s. Ex. nii.o Jefen•l"u o 
O.SR BELISARIO DE_SoTJZA- 0 maior <le,-er Góverno; S. Ex: adiou apenas uma. defesn. 

. do ' Cong:•esso é encer!'a!' est;i •li&:ussAo. é que pre ,j!;l1va de sei• f<iit:i.. · ·: 
·· cooperar na confecçii.ll do orça mento e dot::i.r Tenho conduido . . {Jluito úem; muito bem.). 
-·· q_u;i.nto a.ntes ·.-i.· Nação ·com a lei <le meio~. . · 

porque; qua.uto ma.is demorada. for,peior sori l . O Sr. '-Prêsiilente - Continúa a.· 
para r:»credito da Republica. . . discu~o do :l.1·t. l•. (Pt<u.<a.) . 
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Ninguem maís pedindo a p:ila vra:é encer-
_r.1d:t a lliseussão do ar:t. i" e sncce&<ivn.mente 

n los <lemat" :•1•tigos do pr1,iec:o n . 5 .i. de 
1~97 (O rçn mento •1;1. F';1zen•fa.). tica n·'o ndi:~d:1 
:1 votnç=io .3'.<~ que a. C•>mmi~~f10 1\ô p:i.rpc,•r 
>•1Lre as · <imcud;is off.i~cid11s c1n 2· d1s-
cu~siio. 

P:'.~$~-ae á. hor:.t de,ticrnd:L o.o expediente. 

acfo.n.l fórma. dê ~'Qverno . A mona.rch1a. dizem 
elles. er:i o braço barato. embora nós que 
~omo~ !lm tanto lido. como aão o ê n \'Ulga.
rirfade de no~·os conr.irln:'iio;. enxergnemos a 
V•·rtl,.rle, para. S3.00r que a Crise ecoaO:níCO• 
fia;mceirn. que ntni.ves:,;amos, "em de t·ngc, 
vem do :icc11mulo d·•S deficits nos uldmos 
amios 1ln moaarchia., "em da. nbolição, ~tm 
que simult."IOl.'amonte se hou\"ess11 lnncai:lo .i. 

O ~ ... I " S1~cr~tario 1loclar:\ que ba..:e da o~ni~i'iodo t<er"Vi~ rural, vem d,,. 
nii.o na c:xpMlienlc i:ohro a Me.~. importação ex.tr.1(lrJiollria 11e braços ~tro.u· 

~iros. 
O ~··· PrcMi·lc•nt.e-Tcm n pala"Tll · Ein ca•fa rorn mil immignn~ tiae ~êm • 

.-. Sr. &rros 1-'rnnco Juolor. npcn11s vinto mil tr:a'b lba1n'. 
Alóm chtltll 6 lltn r:i.cco. que pelo. &Qre& lel 

O ~1·. U:ara·n"' F1•nnco .Junior de t:t do 111a10. l'O<!tade d0:< tratiftll1adorcs na· 
1·1 1li:r. CJll\l \":L;• to•r n. honm. do apt'C."l'ntAr ii c10Dl\P.S doh.:••ram c\fl CC'llCl'lrrer para a. cultura 
(..·mac!c·m.c~" ti L (.."'\"'" unt proj.<et.<• :ntinento• :1. 1 Jl'l!I .•erNPS. e Ju~l:lmente 1•s mulllcnl8 delxa
llU\illlll' :1. lnix:i. d~ co~<'>; o c>UtN~ ;i.rtil(O" r.tm d«! •1ir rl':\l,l(\ll11t1l•1•es rur •• es p ·ra. entre-
1:r. pro<lllc:<:•io n:ac:l••nlll. W\1'·8C 110 84'irvli:u1l\lmN''co nois.,lu da ranall•a. 

Ent.N• 11~ \'árilUI cius:is qu11, de u1n modo 1111'.Sino 1.urque 01 111rcllze> nc~vos nio 
rnl\i,. <!nleK'nic. 1lctcl'1n·n:t1n a <li-pl'(l~.iiío eim- tlnh:im chroit.u Jo u-r !hmlba.; o uslm. •I&· 
t.j,.J quo ! " tr··ern"<'. avuliA :1. lmpnrt11çi1'>, cwl~ vldo a eiit.e lkcr.o e princlpmlmento ô. &!ta do 
\'e1.omior. 11Ao~doscm·oa•es,eomodusoutro.- proco d.•> c:nrt. O• b~ quo resta.vam foram 
J:ent!l'O:t que c:om f:&cilidd.llo po.lemos pro- npplle:i·'Ool ll cs" cultura explOraila pelo 
1lutlr. ngriculLOr brullciro. 

Quc1n compul.;:•r o relnt.orio da Alía.ndeg:L . Si l'<l nccu.<m "º agTlcultor por não procurar 
•'«~tn. C:'Lpital lka surpr-e1.o com 11. Jll"Opul'Çlio produzir ourr.1 co11i1:1. si o or&ilor que é 
:.~ccnlien~. prop:11"ç:io \"er•l:ule1nunent-0 g:-o- ltt.'"Tªdor e poderia. tirar <le seu capital os 
mctriC11. quo transp:uec(' •los d:11:los tio me.•mo juro~ de 15 ou :!O ~; •• que ó mais ou meoos o 
rolarorin. r,,rativ.11nt•nte :i. import.:\çã.> doce· que dá o c:Lre. 01mo ina. emprE>gar este ca.
reie~ fl·i~ pela. Allltnd1•ga. eutre o.~ quaes s~ pital nll cultura de cereaes que o:'lo davam 
•'e,·c o pód.e comprehendera f.vinlla. de trigo uem 2 •/ •• qu&ndo com 1.'!llC applicado ao solo 
o o tri~o. punia. obter um rilt'ullado que dava aão ~ó 

Sendo como é a. prorlucção n3cional mais para a acqnlsiçã.o tio pr.:ducto, como p:r.ra. 
:to menos de vinte mi 1hües da 11bnrs 11nnu- pa...<>:ll' no trahlbador'I 
ahnente. e sendo as no5..<as obrlga.<,X>es de Naturalmente e> füzendeiro, o lavn.dor foi 
,·int" e cinco milhôl's de librM, é facil com- victimn. do que se produziu antes e ainua se 
)•t·cbender a di.trerençu que. na. b11lança. com- prorluz hoje. 
mercinl, t>Xbte entre o que importa.1nos e o O ca11ital naturalmente se emprega. on•le 
que (•xportnmos. · enr·ontm mn.10res \"anta.gen~. e s1 ! ;.ito é ver-

E"sª diffe!'enc:a. ó 1le cinco partes, rel:i.ti va- rlatl·• comprebencie-se que o agricultor não 
mc·nte ao que im:it1rt<tmos o si:>ndo quatro ilei:\'.aria. de se o.pplíc.1r ã. cultura doca.fé 
rehttiva.1ncnte ao que expMtnrno$, para se en~rl'gal' á. dos cereaes. . 

Par·ece portanto que o rna.ior serviço que Ma.s pot· que meio se llo. •'e re>olver a. nossa 
podemo. p1·estul' li n~ Patria. e principal- crise economica.,fina.nceira e politica. pergunta. 
mcntR. à Republica.. é tor nal' realidade aba- o orador. 
rateia da. vida, a felicida.de do lar que sô se E' au~meotando a producção, e disto te-
ilÓ•le obrer 1mahund11ncin.. . mo~ o exemplo à vista. nos nossos vizinhos do 

De fücto. a maior pa.l'te eh. no,;so. populai;ão. Sol. 
essa. qui; nii.o tem capac1rlaile littero.riu. e n~m 
Jllirl.., perder tempo com a. leitura de jornaes. 
julga da ii.irma. do Governo pdo bem·e~tar 
em que se .. encontra, assim como a. .sua ia
milia. 

Para es\'n. parte da população. o facto ê 
slmple;;mente o seguiute:-a .monarchia. e:>a 
a abu111lanci;i., cerea.cs bar-.ttos e fartura ; n 
Hcp11 b! ict\ é a. carestia da vida; a difikuldade 
•.l:t r>xistoncin.. .. . _. . . . . . 

e· isoo 11 'lUe se ouva em cada. canto o é 
cstll. n. o.rma. priucip11 l -dos adversar ios .d<i 

o SR. LAURO MULLEP- - E variando. 
O Sn. BAmv1s FR.ANco JUNIOR - Sim, a.u

gmen~r a producçiio é arranco.l;a do solo 
com vantagem, e trar.el-a. aos centros cc:>m· 
merciaes pu.ra ~er dispersa pelo paiz; mas· para. 
isto é preciso que o Governo intenenba. por
que delle depende pr incipalmente neste mQ-'. 
mento a. satisfação deste desideratum. 

, o ·sa:: R oiioLPHo ABREU - sobretudo·· no 
que diz respeito a. transportes . . 
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UM SR. DEPUTADO-Sobretudo no que diz 
respeito ao capital. 

o SR.. BARROS FRANCO JUNIOR-Parece que, 
com a producção de cereaes que, entre nós é de 
tão grande importancia, attenderemos a estes 
problema. Basta lembra'.' á Camara que o 
consumo. de ctireaes entrados nas alfandegas 
do paiz monta a quantia talvez superior a 
150.000:000$, annualmente. 

O or•ador, que é dos que não se atemorizam 
e não desanimam de todo com as diff:iculdades 
do momento, e nem tambem se enthusiasma 
com foguetes, acha que a crise que se preci
pitou nos ultimos annos, devida a varias 
causas, só póde ser combatida com muita 
pertin,1cia e esperando-se principalmente do 
tempo que, para o caso,é um factor de grande 
monta. (Apoiados.) 

A abundancia na producção de cere,1es 
será a abundancia no lar de cada um do8 
cidadãos e, pl'incipalmente. no lar dos menos 
favorecidos da for·tuna. Ella é a solução do 
nosso problema politico, porque com ella se
remos felizes na Republica, porém mais ainda 
do que no tempo da monarchia, porque si 
então havia abundancia, esta era vergo
nhosa por vir envolta no crepe da escravidão 
(apoiad·,s), e a da Republica ha r1e surgir 
debaixo da sombra da arvore da liberdade. 
Ahi está a differença . 

Por este meio chegaremos á resolução do 
nosso problema financeiro, porque si é verdade 
que importamos quantia superior a cento e 
cincoenta mil contos em generos que p()de
mos produzir, é evidente que isto concorre 
para a dP-pressão da taxa cambial; e no dia 
em que tivermos a felicidade de produzir ge
neros de primeira. necessidade,mas daquelles 
que com vantagem pudermos produzir, te
remos até certo ponto a solução do problema, 
porque, não sendo preciso introduzir no paiz 
generos do estrangeiro, a taxa de cambio 
ha de subir, e será menor a differença. 

Vê bem a illustrada Camara que o pro
blema na producção dos cereaes implica até 
certo ponto o problema politico economico e 
fioanceiro; o político, porque virá a abun
dancia para a Republica; o economico, porque 
trará. a riqueza para o paiz, e o financeiro, 
porque diminuirá consideravelmente a verba 
que pagamos de differença de cambio. 

Pensando assim, confeccionou o orador um 
pequeno projecto, ou antes um esboço que 
apresenta á Camara, e como elle, pelo Regi
mento, tem de ir á Commissão respectiva, 
para dar parecer, pede aos seus illustres col
legas que o façam, emittindo opinião com a 
maxima liberdade e interesse que devem 
dispertar em corações patrioticos as idéas 
desta ordem. Como é um esboço, pede que 
emittam opinião, apresentando mesmo emen-

das radicaes, mas de modo que seja sempre 
attendido o fim, que é a producção de ge- . 
neros que podemos produzir com vantagens. 
(Apoiados. ) 

Infelizmente as condições topographicas do 
nosso sólo nos impedem de produzir com a 
vantagem conveniente os cereaes, porque as 
nossas faxas de territorio mais proximas do• 
centros de consumo ou são por demais ins·a
lubres ou por demais accidentado.i, e desta 
maneira não se lhes póde fazer a applicação 
elos meios scientificos que são empregados na 
cultura do sólo. Tem-se, portanto, para a 
resolução deste problema, principalmente da 
att.ender a um objecti vo, e este é aproveitar 
a granrle exten -ão de terri torio que temos no 
planalto central do Brazil, to<la a bacia do 
S. Fr,,nchco e do Prata, que se prestam per
feitamente á cultura· dos cereafls, feita do 
modo mais intelligente e com applicação de 
machinas aperfeiçoadas. (Ap,irtes.) 

Para que haja uma producção que attin.ja 
ao computo necessa.rio para p3zar na ualança 
do commercio, é preciso aproveitar o pla
nalto. 

Não se comprehende que os americanos e 
os argentinos, produzindo milho em terrenos 
que não são mais fürteis do que os nossos,que 
pagam snmrnas avulta·1as de tarifas de estra
das de ferro, que pagam frete de vapores de 
Baltimore, de Rosario, de Bueni1s-Aires ao 
Rio de Janeiro, que pagam impostos e direi
tos aduaneiros, venham competir comnosco, · 
em nosso mercado, na venda de cereaes; com 
a differença que elles, vendendo mais ba
rato, teem vantagem, ao passo que nós, ven
dendo caro, temos prejuizo. 

Não é 1ue as nossas terras sejam menos 
ferteis do que as delles; ao contra'·io, são 
muito mais ferteis as nossas terras do que as 
da Republica Argentina, principalmente, 
onde, como é sabido, o sub-sola é arenoso. 

Mas não basta apontar os males,são precisos 
os remedias. E' para isso que pede a atten
ção da Camara e invoca o patriotismo dos 
nobres Deputados, suggerindb neste projecto 
idéas attinentes a augmentar a producção dos 
cereaes e aproveitar para isto essas terras, 
que em grande quantidade possuímos no in· 
terior do paiz. 

E' preciso que façamos corrigir as tarifas 
das esf.ra•las de ferro, unicas vias de commu
nicação que t emos em regra no interior; fa
cilitem a exportação desses prod uctos . Não 
se pense nem se acredite que o orador tem 
em vista simplesmente cumprir seu dever de 
Deputado, apresentando este projecto. Não ; 
tem em vista intervir com os seus esforços 
para que a nossa Patria caminhe na senda 
que deve caminhar, de prosperidade e pro
gresso. 
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O projecto que vae ter a honra de submet
ter á consideração da Casa consagra em si 
duas disposições: a primeira refere-se a re
ducções das tarifas da estrada de ferro; a se
gunda consigna premios á producção de cer
tos cereaes. 

E' preciso, por exemplo, que um sacco de 
milho de 60 kilos, produzido em s. Paulo, 
chegue á Bahia, Minas ou Pará, pagando 
um frete em proporção tal que nunca seja 
mais caro q~e o frete que se paga de Balti
more ao Recife ou de Buenos Aires ao Rio 
de Janeiro. 

O orador lê o art. 1° do seu projecto, e 
continuando a justificfll·o, diz que de milho 
só pelo porto do Rio de Janeiro, no anilo 
passado, importamos 1.496.000 saccos; de 
arroz; 1.246.000 sacco~; de trigo nós impor
tamos só pela Capital Federal somma avul
tada. 

Não se diga que a nossa terra não produza 
o trigo. Durante muitos annos a Republica 
Argentina., · que hoje só produz o trigo, se 
abasteceu desse producto no mercado do Bra
zil O anno passado. com a crise de cereaes 
que se operou ria Europa; ella fez levar os 
seus productos até lá. A H.epublica Argen
ti?a vivia do trigo que vinha do Estado do 
R10 Grande do Sul; o que quer dizer que o 
Brazil hoje está importando um genero que 
exportou. Só o arroz impórtamos i.426.000 
saccos que correspondem a 126.000:000$000 ! 

E' um facto que entristece a nós outros 
brazileiros, que temos consciencia. de que em 
um territo:t'io de clima variadíssimo, com 
fertilíssimas zonas, em um territorio que 
tem milhões kiloinetricos de extensão, com 
terrenos aptos para todo o plantio; só pela 
imprevidencia e ausencia de conhecimentos 
techiiicos é admira vel que cheguemos ao ponto 
de importar aquillo que para os nossos vi
Zilihos exportámos. 

Parece que a Utilidade deste projecto re
salta da sua propria enunciação. (Apoiados.) 

Relativamente ao gado vaccum, deve lem
brar á Camara que em 1896 importámos só 
no Rio de Janeiro 21.500 e tantas cabeças, 
quando só o Estado de Matto Grosso oiI só o 
Estado de Goyaz, ou só o Estado de Minas, si 
a industria pecuaria fosse exercitada nestes 
Estados, como o é na Republica Argentina .•. 

o SR. AUGUSTO CLEMENTINo-Protege-se a 
industria estrangeira em detrimento da in
dustria nacional. 

0 Sl'l. BARROS FRANCO JUNIOR- .. , SÓ tim 
desses Estados abasteceria o mercado, mas os 
deficientes meios de transportes que temos, 
sendo caros, impossibilitam o productor desta 
Ol'dem de trabalho. 

Lê em seguida o§ 2° do projecto e diz que 
não se pense que elle con,stitua uma novi

Ci>.ll!i>.rii. V. lV 

' . 
dade. Disposições iguaes a esta existem hu 
muitos e muitos annos na Republica. Ar· 
gentina e nos Estados da America do Norte. 

Lê o §3". 
o SR. LEONEL LORETI- o que será do pro

jecto de V. Ex., depois do arrendamento 1 
o SR. BARROS FRANCO JUNIOR-Parece que 

o actual Ministro da Viação, intelligente e 
patriota como é, ao assignar o contracto do 
arrendamento das nossas vias ferreas terá 
bastante previdencia e patriotismo para de
terminar que as tarifas relativamente a esses 
productos jamais possam ser augmentatlas. 

o SR. RODOLPHO ABREU - Elles querem a 
taxa em oul'o com o aug-mento. 

o SR.. BARROS FRANCO JUNIOR concede que 
se faça com relação a outros productos que 
exportamos, como o café, e é neste particular 
insuspeito por ser lavrador de café. (Ha 
apartes.) 

Si a tarifa não for compativel com a pro
ducção, a producção certamente não se fará. 

o SR. RODOLPHO ABREU - Está se fazendo 
em toda a parte <•nde essas tarifas sãci pí'obibi
ti vas. Que remedio sinão transportar em
bora. caro! 

o SR. BARROS FRANCO JUNIOR-Parece que, 
alérh da reducção das tarifas, ha outros 
meios de animar o desenvolvimento da indus
triâ agricola. 

Para isto propõe que Sejam consignados 
premies; não um, dous ou dez, mas tantos 
premias quantos forem necessarios, como se 
faz na Allemanha e França. 

Por exemplo, actualmente a Allemanha, 
que não produzia um kilo siquer de assucar, 
so:ffre hoje de plethora de producção, muito 
superior ás necessidades do consumo da 
propria Allemanha. O governo àllemão, na 
concepção a mais intelligente, instituiu 
premios de 15 marcos para cada tonelada de 
assucar que sabisse dos portos allemães. 

A França, . para poder conseguir o desen
volvimento da sua marinha mercante, deter
minou qiie seus armadores recebessem deter
minada quantia, em francos, de cada tonel-
lada de navio que armassem. _ 

A mesma cousa fez relativamente a m
dustria da seda. E o resultado é que a in
dustria de transportes e a da seda florescem 
na França e que a produ9ção do assucar é 
enorme na Allemanha. 

Parecerá á primeira vista que é mais um 
gravame para o Thesouro Publico. Não ba 
tal. Não só é uma despeza reproductiva, não 
só é vantajosa pelo lado economico e pelo lado 
político, . internamente, porque vamos trazer 
amizade de gl'ande parte dos nossos conci
dadãos para a Republica, externamente por
que vamos . deixar de importar dos nossos 

4 1, 
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visinbos do Prata, -como fü.7.emos annurtl- 21) 011 40 mil n:i. di!T~renc:1. de cambio, que 
mente. qu:i.ntin. superior a tr e;; m ilhõ:s de ueix·•.ra de p:1gn.r. 
libras ~terlin1•s. O 01~1cl 1>r co:i~i<ler::. o lar!o financeiro, nã.o 

Supponhamos.vor exemplo. que ti'ves•omo~ jul;.'ll. ne<:H•nrio ,.on>ider;~t· o fado pilllT.ico e 
n. suprema. íelir1~1ule d~ rl1"ixa.1· de importar ne1n a !:ice rco11omírn. p:,rq1w cHo. r c!'ult:i. 
11.nnu1<lmcn1e.como fazt:mn~. cento <' cincnsntn aos olho,; 1h i IJ •lallJ lll'r p<'~~"". 
mil CODtOS d<-Stl.'S productvs. qU fl iMlemvs O 01·;v!nr 011 trn°:c Tl'I' jn, f.ifi1•:i1lo :t. llpl'<'Se:1 • 
com i:nut:•gPm produzi!·. la <::'~o ''º p r0J(•cto f' t •·r <lemonstr:t• ln :i. 5u:i. 

O õMLi!or não olli.-i p61':\ o Indo p11liticn, !'Ô \ltili•l:1d('. 11:. c:crt<'T."• de 'lllC 1f,•»<:mos t ·•1• r m 
11.tk·nde J).'lr•• o Indo lln:m<'ciro. o Go ,·<'rno. ví•t.;~ qu•• •' ·h· 1 ·1·· ~ ··d<>. llll'fh , •ra • lo, como •'cn' 
que ,·ê·so l"brl;::ido :i. .dc~pc>n<l<·r 120 niil ~<'1'. eom :1 ~:lbclfor 1 :i p:i.t1·:or.i<'n. .ln C:1.m1tr:1. 
cont~ em dilf~rcn~'ll. de cambio. ~eri1t :111i- olcs L't.!put11••1J!I. um:t v1·:0: nXN"tltf.clo. I! in. 
'\"ll\do dt'üe onw. ~i pndc-~mo-< C't\A~;:mr tl"r\• imlo, c·•ir:o n1•l·•·~~:iruu11rnt.~ 1nrcr'"ir.i. 
com O.'t'& pmlu~:lo nllivi~r :\ :n111nrt.:1•:ii11 o l'nctor '~º t.••:t11·0, ~ to111ar:·1 11•?·1' r··1ili1l:i•!e 
de cinto mllhiifl; do lih:'llS, d(ljl ~:-, m !!lui .. ~. :1 pr·•itJlll:'i•liu! .. 1h 11<·-~:1 11°1•1·11 " Tu?'ntt'l'~·m•.s 
que aunuiilmenle t«>m• s nc ... ~~i1.l111fo 111~ f~1c:· 1 :1 ltrpuhUr.•. <'noln. , .,.,; m~.I~ .1. iv·j•i·~•1. mn•~ 
81lbir pmrn. os noli!l<'~ compromii.~,1:1 nQ •·Xt"- 11m •d:l e m:ilit n·~p1•it:uf:1 '(\('Ir 10 ' <'!1 <'S hrni· 
rlor e par& nt:l'ndrr n. b1tfan('fl comm1·rc1nl.

1

h·1:1't1e-111.é pc•I• ~ 1•,tru11;:1.·u·os. ( .'tl .. i:o 1..:,.1; 
n:aturalml!tttl' o c:1mb1n .•uhirh1 p:Lnln.tin:i.- .. ,,.,,,, 1,,,.,, ,) 
~nte. JIOr'lue eir:<aio c.•u!I"". m'Ml M f11zNn til\ 1 Fi··:i ,;.•!>rr. 1\ :\l•'fll, :i t•i ull<-tior dotl~rac:io, 
DOltc' pGfl\ o 111.,, llA Pt:Opol\'llO dl\ t'jlll\nt1Jailn () ~~uinte 
do 011ro que nós dt"1Xllrl1\l'i de import·•r . 
A~~m c.~-s premiOll lll"riio c!1h\oli, nüo llõ m:rn 
beljud:i, m:i.; 5el'io d:WOI'. r.(11un n:L Alle11 a
:nbn. mt'dl:i.ntB o f\i.cto e\•idente 11~ expor
tacão. 
~s premtos occup:i.·se o ~ 4" do projectn 

QUI? o orMO:' lê. 
O S1t . LA t'RO Mi:r.Lli:R - Determinou o~ 

portos d:i. s:i.hhln -r 
Não pod.-.mos fü 7.cr umo. l<.'I do excepçà•.> . 
O SR. RAR1<0s F1:AXCO Jc,.1or. - Alóm dos 

porto~ n q uo se rnfüre o proj E'cto, o Gov<'rno 
poderá determinar isso no r<'i;ulnmcnto q ue 
expelir . 

rnwECTO 

ô Con~'<'S«> ~Mionnl rc~oll"c: 

Art. 1." O milho. í1•ijiío. :uoroz. trll!(). Jx\. 
tnt:i!I, b:\llh:t. de 1•nr.:.'O, toucinho. vinho de, 
U\":tS rr<'5CR~. alfn!il C :?:I. lo \'UCCUm de prO• 
ductàQ naciona.I. gos:mio das seguintes re
gali:t!:: 

§ 1, " A ta1·iía. 1!a.s C'S l.rarl •s do fe rro p:1r:i. 
c:xpor t:içfü1. rl c-~ ctmtr••s p~t~1uctorcs. •los pro
•hictos :i.;;l'icolas n •f1•rillo> no art . 1u, scj;:i. 
q uai ror :~ <l i~ r.'lncia que olles fü·"r"m do pt•r · 
c .. rrer. niio pol!ei~·t cx.:euo:· das t:i..""t.:is d:i. <c
g u in tc 1.a.belhL: 

Compreh<.'nde a Camnro qu" niio csmndo o 
or:tdor na. administração, n ão tewlo 1 11 cin~ 
para conhecer os elemen tos de protl uccç-J.o •le 
cada nm do~ Esl;idos, não podi11 de an temão :>.1ilho. por tunohdn me tricn ..••. .• . 
dctermtna.r todos o; :pontos . Ar roz, ,. » .,,. 

8~000 
1s::;noo 
1 3~0:11) 
~,;;otrO 

8~:00 
5$1klfl 
5,;;000 
2$rl00 
8$0t:O 

T l'Í!?O. » » » 
O SR. LAur..o ~lur.r~Eit-Sou repr~sentantc F<'iFi.n » ~· )" 

de um E·t.\ tlo que esL'\ bal>1t u a<lo <t 1~so. Fhfuias. ,.... » » •. • •••• • 
O Sn. BAttr..ns FRA..-co J cl'\IOR responde ao 1 Toucinho. ]lllr 100 i~iios . ........ .. . 

nobre Deputado que tem ra~.ão 1111.~u - 0 queix:i.; B:tnlrn. irkm .. . .. . .. . ............. . 
:iccresce ainda. qu11 o seu proj1•cto <não e u m Vin ho de uva~ fl'eicas. idem •• •• .• • • 
projccto, é u m esboço) si for appro'\"ado, teriL Alfafa. por tonelada metr ica •. • . . . • . 
ele ser sujeito :i. dis•:ussii.o e e11t."io cada. um · 
dos Depu tados, à medida que lhe f11ram no- § 2. " A fax:i. do fri>te nas estrarfas de fe1·l'n 
tando os senões, idio api•e;entando emendM d'" Uniãn. p!!.n1. exportação do ;::ado ,·a.ccum, 
que o corl'ijo.m . ~e1·ó.-conf«t·cionr~ila de modo R n~o exceder as 

O Governo só dará. p1•emios med iante a j tl c,spe z ;~~ •1e t1·aC1;ii.ri. 
prodo1 coã.o pro va.da e que <'elll na mesma O ·~- § 3." O Poder Execativo or :;raniza.rU. para 
casião impedir a ~ahi d<l. do out·o P<ll'a. o es- 11\S e:>tmtlas de fot•i-o da União um·• tarifü 
t ra.ngeir o. · e melhor;11• pot• consegl!int e o 1 e:<pecinl. e, rlepoi,.; de tm• obtido da;; e~tr:ul:1 :.; 
cambio. Assim, si o Governo corn ~ubv.>n· '~'~ fürro p.11·t1cu !n.rP.s mmn.vel rednc,·ão nas 
ções ãs estt'a.rl.11~ de :für ro, relati ,·umente 3."51 o.e1.ua~s t:i.r·i f.1.• , p;tg. ri ás m"-"m:\s estradas n 

.producios ind ica.dos, que Corem real mente differeo\:a. dos fretes q ue ~e \'erílka.r ent re :i. 
exportados. com os premios niio da: los a esmo, tabelln acima e a.s t&rilh.s quo entilO vigora
mas meclia.nte u ma p1'ovn evid•mte rle proJ- 1 rem nas mc~m;i.s estradas . 
d ucção,,s i o Governo cl1egar a •.le.spemler , . § 4." O:> a.;,"J' icu!Lores que produzirem . e 
supponhanios, 10 mil contos, terá lucrado 15, ! exportarem _p:<ra a .Capital Federal , Santos, 
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s. Pa.nlo. Bahia, Recife. Pnró., Porto AleJit'e 
e outros cPntros comm~rdnes. que o Poder 
E:ce<:utivo d~ignar no reitulamen-to que ex
pe·'ir pam oxc~uç;1o desta lei. ~ genero~ 
ctm$tan~ dn. lista seguint.e. reroherão elo 
Th1•i;:iuro Nar.ional, a titnlo de premio de 
!'rodu~o. ns qu:mtins n~i:s.i. füta. consi
;:n:iJ:is rclnti,•:i.mente a cnda e,;pecie de p1·0· 
iludo. 

~filho. por 30 tonelo.d:LS metrl1•as 300$000 
A rrni. > ,. • . ,. 5()').~ 
'frii:o. > ,. " i. l :OOOSOOO 
" 'l t.4t.i.'4. ,. ló " ,. ~l()I) 
\ 'inh11 •'o U\'I\. ~i>nr5.000 litros 2."~000 
,\lll\t:"l, i:or 30 t.,neh1tl11.'> metrlca.'! ... ~ 

,o.rt. ~.· O Poder F.xN:utlvo pcdir:"L o nc
M<~~rln ~tl:1.ml'nto p.'lm 11. <>X~ução d~IA 
l1>i. ftcn0tlo ·I~~ J=' :mtoril'lrlo a <lntrlU' f!m 
:\C<:Or<1o com u <'!ll!'lldM dn forro partlculare:s 
p.1r:i. o fim do li 3" do l\,.t, 1·. 

Art. 3.• O l'(lfJ<'l' E:uieutlvo 11.hrir:i. OI cre
di~s nr,oo-..<;ad08 p!ll':I. CX~U(tLO Jestn. loi. 

Art. 4.• São r(WõplaiJ na di~posiet'les em 
t\>11 t !'V 1 (). 

Snln 1l:1s ~. 19 de agosto do 1897. -
!J<1rl"OI Pranco Junior. 

O Sr. CuperUno de ~iq,reirn.. 
b:1s<'ando·!IO no ptteedentn l\oje flrmndo pela 
C:\mnra. de que c:-mpre::ado~ publicos podem 
pe·lir e obter uma. commill,;iio da. me.•m:\ C.'\ 
m:i.1':\, qu"' syndiquc da p~d••ncin ou im
procedPncia d<1 accusacõe.s que contra elles. 
ll:l qu:\liilaAe de runccíonarios, tenb:\m sido 
f(\rmuhvla.s , ap~entn. um reqnP.rimento 
parn IJUC a Cam:ira nomeie uma. commis!t'lo 
tle DE1put·1dos da. ma.iorin e dn orposicãoqu11, 
aprPci:i.nrlo os fa.cto~ e documentos existentes. 
jnlgne íla justica ou injnstiçn. rla.ci accusn.eõe~ 
füit-ts pelo actu:il Ministro dn. In1lustria. 
Viacão e Obras Publicas contra funccionario.-
1la Republica. 

Vem á iliesn. é lido, apoiado e sem dcibute 
imcerrado o seguinte 

R.EQUER.IME:S-TO 

Requeremos a nomeação de uma commis
siio de cinco membros. da ma.ioria e da. oppo: 
sição, para inquirir dos netos praticados por 
fu nccionarios publicos da. Republica. e que 
mereceram as accusnçõe;:- do Sr. ·Ministro rla 
Jndustria..const.a.nte da_q exposicões de motivos 
de 5 dP maio, 24 de julho e 2 de a.gosto do 
conente anno. 

l'ROJEcro . 

N. 76-1897 

Approea o tratado ceTel.>rot:lo a 4 <k maio d~ 
1897, e11tre o G01;er110 dos E&taclos Unido1 
do Bra:il e o dl% Rqrublicll do Chile, 1·egu· 
lafldo a e:i:trodiçi14 t.ú crimino101 

A Commimto de Diplomn.clo. e Tratados li 
rJQ p.'\Neer quP !lt!ja. :ipprovl\Clo o tratado de 
4 do 10:1.io de 189i. tlrmodo pelo Ministro de 
Estado du Rotaeões Exteriores do Brull e 
o Plllnipntenelario do CbUe, JX'l"' re«ttlar t. 
c>Xlradlçilo etc crimlno:ios 1mtra G.ll<luas Repu
blicas. o olf~rece a conslderia~ii.o da. Cruna.ro. o 
~~utnlo projocto: 

O Congr.mo N'acion~l resolve: 
Art. 1.· E' a.ppl'Ovado o tratado COIC!bradO 

a .a de lllft.lo da 181>7. cntrC! o Governo •lot Et· 
c.a<los UnldOll do Rrull e o do. Rel)ubllc:\ do 
Chilo, regulando 11. ozLradlç!o ao crlml
nl$>S. 

Art. !. • Rovog:un·~ as disposfQ\ieS em eoit· 
~rio. 

Sa.la. dl\S C.Ommi~. 19 de agosto do 
1897. -Vril«no Jlf.lrco1tdC$, pl'C.'lldento.-P1-
reira de Lvra., rola.tor.-Edl'al'"clo &mo.r,
Jlattll MadÍadi>. 

TRATAOO DS EXTRADIÇÃO E.'.'TRE AS REPOBLI• 
CAS l>OS ESTADOS UNIDOS DO BRA7.IL E DO 
ClllLY. ' 

O Presi<lt>nte da Republic:i. dos Estados 
Unitios cio Brazil e o Presidente Cio. Republica 
do 1"hilc, tendo resolvido celebrar um tro.bdo 
que regule a. extradiçií.o de criminosos. no· 
menra.in pn.ra esse 11m seus plenipotl!ncin.rios, 
u. saber: 

o Pl'e;;idente da RPpublica dos Esf.3.'1os 
Unitios do Brnzil a.o Sr. general de brig&da 
Dionisio E'·angelista. de Castro Cerqueira, 
Minist1·0 de Esta.do das Relações Exteriores; 

O l-'residente da R~publica do Chile ao 
Sr. D. Joa.quim Walker Martinez, Enviado 
Extrnordioa.r10 e Ministro Plenipotencfarlo da. 
1oesrna r epublica. ; . 

Os quaes, depois i!e haverem communicado 
reciprocamP:nte seus pltnos poderes, acha.dos 
em boa e clevida fórma., convieram nos arti
gos seguintes: 

Sal:\ dilS sessÕ!ls, 19 dê :\gosto de 1897.
Cupcrtino áe Siqueira.-Rcxlolplr.o .A.breu . 

V:i.e a imp1'imir o seguinte 

Art. 1. 0 As duas republicas contractantes 
se .obrigam a. entregar os delinquentes 1•efU
rriactos uos :respectivos territorios sempre que 
concoi·ram as seguintei: cil•cumsta.ocia.s: 

. P , que a r eclamante tenhajurisdiix:ã? para 
processar e julgar a introcção que motivou a. 
reclamação; 
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2•, que se invoque a perpetração de um mais requisitos a que se refere o numero 3 
crime ele caracter commum, que as leis d0 do art. I 0 ; 

paiz requerente punam com pena restrictiva 2°, quanto aos sentenciados, cópia legali
da liberdade não menor de dous annos,quanto zada da sentença condemnatoria, exhibin
aos indiciados e de um anno da mesma pena, do-se ao mesmo tempo e_ por igual fórma a 
no mínimo, quanto a.os sentenciados; prova de ter sido citado o réo rflpresenta.do 

3a, que a reclamante apresente documentos em juizo ou declarado revel. 
que, segundo suas leis, autorizem a prisão Art. 8. 0 Quando um dos dous Governos 
preventiva, antes ou depois de culpa formada, contractantes ou as respectivas autoridades 

- e o julgamento oo réo; reputarem o caso urgente, poderão solicitar 
4a, que o delicto ou a pena não esteja pre- poe via postal ou telegraphica, ou por inter-

scripta, segundo a lei do paiz réclamado; medio do agente diplomatico que se proceda 
5•, que o réo não tenha sido condemna/lo á detenção provisoria do réo, assim como á. 

pelo mesmo delicto ou cumprido a ·sentença. apprehensão dos objectos concernentes ao de-
Art. 2. 0 A extradição não poderá ser con- licto, allegando-se a existencia de sentença 

cedida, sendo o réo nacional do paiz recla- ou de mandado de prisão ou de aucto de pri- . 
mado, devendo, porém, nesse caso ser pro- são em flagrante; 
cessado e julgado, para o que o paiz recla · Si dentro de um mez, contaclo do dia em 
mante fornecerá os elementos de convicção. que se e:ffectuou a prjsão do réo em virtude 

Deixará de prevalecer esta regra, si o réo deste artigo, o Governo requeriílo não rece
tiver adquirido a nacionalidade depois da ber o pedido de extradição em devida fórma, 
perpetração do crime que motiva a extradi· o detido será posto em liberdade. · 
ção. Art. 9. 0 Si o Governo do Brazil ou do Chile 

Art. 3.0 Não autorizam a extradição os de- considerar improcedente o pedido de extra.-
lictos políticos· e os connexos com elles. dição por vícios de fórma, os documentos 

Não serão reputados deiictos politicos para deverão ser devolvidos ao Governo reque
a a.pplicaçãodas regras que precedem,os actos rente, expondo-se os motivos que jmpediram 
de anarchismo· dirigidos contra as bases da o andamento do procrsso da extradição. 
organização social. Art. 10. O pedido de extradição pelo que 

Atr. 4. 0 Os indivíduos, cuja extradição respeita aos seus tramites, á apreciação da 
houver sido concedida, não po'lerão ser jul- legitimidade de sua procedenoia e á admis
gados e punidos por delictos políticos ante- são e qualificação das excepções com que 
riores á extradição, nem por actos connexos _ possa ser impugnado por parte do réo ou 

Poderão ser processados e julgados, com profugo reclamado, ficará dependente das au
prévio consentimento do Estado requerido,de toridades competentes do paiz do refugio, as 
conformidade com o presente tratado, os de- quaes procederão neste caso de accordo com 
líctos susceptiveis de extrar1içã.o que não as disposições e praticas legaes em vigor -no 
tenham motivado a. j á concedida. mesmo paiz. Fica. porém.salva ao mesmo r~o 

Art. 5. 0 Si outro ou outros Estados, ou profugo u faculdade de usar do recurso do 
em virtude de tratado, solicitarem a en-- habeas-corpus ou amparo de suas garantias 
entrega de um mesmo individuo por motivo individuaes. 
de ditferentes ·delictos, attender-se·ha ·em Art. 11. Si a sentença for favoravel ao 
primeiro lagar ao pedido daquelle em que, a pedido de extradição, o tribunal que proferiu 
juízo do Estado requerido, se tenha commet- o julgamento informará immediatamente o 
tido a infracção mais grave. Si os delictos Poder Executivo afim de que esse dê as pre
forem julgados da mesma gravidade, se dará cisas providencias para a entrega do réo. 
preferencia ao Estado que tiver prioridade Si for contraria, o juiz ou . tribunal orde
no pedido de extradição; e si todos os pe- nará a immediata liberdade do detido, com~ 
didos tiverem a mesma data,o paiz requerido municando esse acto ao Póder Executivo, ao 
determinará a ordem da entrega. _ qual remetterá cópia da sentença para que a 

Art. 6. 0 A entrega do réo poderá ser leve ao conhecimento do Governoreclamante. 
adiada emquanto elle se achar sujeito · á Da sentença caberá recurso voluntario ao 
acção penal do Estado requerido, sem que isso Ministerio Publico. 
prejudique a etfectividade da extradição. Nos casos de recurso por insufficiencia de 

Art. 7. º Os pedidos de extradição serão documentos, dever-se-ha instaurar novo pro-
- apresentados pelos agentes diplomaticos ou cesso de extradição todas as vezes que o 

consulares, e na falta desses, directamente Governo reclamante apresente outros ou 
de Governo a Governo, e acompanhados dos complete os já apresentados. . 
seguintes documentos : Art. 12. Os objectos concurrentes ao de-

10, quanto aos indiciados, cópia legalizada licto que motivar a extradição e que forem 
da lei penal applicavel á infracção que mo· encontrados em poder do réo, serão remet
tivar o pedido · e do mandado de prisão e tidos á Republica. que obtiver a entrega. 
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Os que existirem em poder ele terceiros 
serão apprehendidos, mas não serão remet
tidos sem que os possuidores sejam ouvidos 
préviamente e resolvidas as excepções que 
exponham. 

Art. 13. Caberá á republica requerida 
efi'ectuar o transporte do réo até o porto 
mais apropriado ao embarque dos agentes 
designados pela republica re1uerente. . 

A dita republica poderá mandar um ou 
mais agentes de segurança ou força publica, 
militar ou policial, mas a acção desses ficará 
subordinada aos agentes ou autoridades do 
territorio da republica requerida. 

Art. 14. O transito pelo territorio de uma 
das partes contractantes, de algum individuo 
entregue por terceira potencia a out.ra parte, 
e que não pertença ao paiz do transito seEá 
concedido mediante a simples apresentaçao 
em original ou por cópia authentica de um 
dos documentos mencionados no art. 7°, uma 
vez que o facto que houver motivado a ex
tradição esteja comprehendido no presente 
tratado. . 

Art. 15. As despezas resultantes da ex
tradição do i'éo serão por conta da repu
blica requerida até o momento da entrega, e 
depois ficarão a cargo do Governo reque
rente. 
· Art. 16. Quando a extradição for conce
dida ·e se tratar de um individuo sujeito a 
processo e julgamento, o Governo que a tiver 
obtido communicará ao que a concedeu a 
sentença definitiva proferida no processo 
que a motivou. 

Art. 17. Todo réo preso em virtude de 
pedido de extradição poderá solicitar a sol
tura sob fiança, nas condições estabelecidas 
pela lei da republica requerente. 

Art. · 18 . A extradição · será concedida 
em virtude do presente tratado, ainda que 
sé trate de factos anteriores á sua ceies. 
bração. 

Art. 19. O presente tratado vigorará por 
tempo intederminado, cessando em todos os 
seus efi'eitos um anno depois que uma das 
altas partes contractantes o houver denun
ciado á outra. 

Será ratifica.do e as ratificações trocadas no 
Rio de Janeiro, depois de approvado pelos 
Congressos das duas altas partes contra
ctantes. 

Em fé do. que os Plenipotonciaríos das Re
publiras dos Estados Unidos do BI'azil e do 
Chile o firmaram e sellaram. 

Feito no Rio de Janeiro aos quatro dias do 
mez de maio de mil oitocentos e noventa 
e sete.- (L. S.) Dionisio E. de Castro Cer
queira.- (L. S.) J. Walker M.- Conforme, 
J, T, do Amaral. 

O Sr. Presidente- Não havendo 
nada mais a tratar, designo para amanhã a 
seguinte ordem do dia: 

3 1 discussão do projecto n. 32 B, de 1897, 
redacção para 3" discusRão do projecto n. 32, 
do corrente anno, que fixa as forças de terra 
para o exercício de 1898 ; 

2ª discussão do projecto n.-49, de 1897, au
torizando o Governo a abrir ao Ministerio da 
Justiça e Negocios Interiores o credito de 
202:882$119, suppl~mentar a várias verbas 
do art. 2° da lei n. 429, de 10 de dezembro 
de 1896; . 

2ª discussão do projecto n. 50, de 1897, au
torizando o Governo a abrir ao Ministerio da 
Justiça e Negocios Interiores o credito dê 
90: 000$, supplementar á verba-Diligencias 
policiaes-n. 14 do art .. 2° di;t lei n. 429, de 
10 de dezembro de 1896 ; 

2ª discussão do projecto n. 56, de 1897, 
autorizando o Governo a abrir ao Ministerio 
da Justiça e Negocios Interiores o credito es
pecial de 105: 600$ para pagamento dos or
denad0s, no exercício corrente, aos magis
trados que, haven~o sido aposentados por 
decreto n. 2.036, de 25 de julho de 1895, 
obtiverain sentença mandando annullar o 
mesmo decreto ; 

2" discussão do projecto n. 47, de 1897, 
providenciando sobre o preenchimento dos 
claros existentes na força naval ; 

Continuação da 3ª discussão do projecto 
n. 176, de 1896, reformando o Codigo Penal; 

2ª discussão do projecto n. 142, de 1896, 
autorizando o Governo a reorganizar di· 
versos estabelecimentos militares de ensino, 
com voto em separado do Sr. Thomaz Ca· 
valcanti ; 

2ª discussão do projecto n. 75, de 1893, 
dispondo sobre conscripção militar ; 

lª discussão do projecto n. 63, de 1897, 
permittindo que os alumnos da Escola Poly
technica que se matricularam de accordo 
com as exigencias preparatorias do regula
mento de 1874 concluam os respectivos cursos 
pelo dito regulamento ; 

l • discussão do projecto n. 27 A, de 1897' 
declarando isentas de contribuir com um dia 
de soldo, mensalmente, para o Asylo de Inva
lidos, as praças do batalhão de infantaria de 
marinha, do corpo de officiaes marinheiros e 
do de marinheiros nacionaes ; 

l• discussão do projecto n. 19 A, de 1897, 
dispondo sobre a contagem da prisão pre
ventiva que o official ou praça de pret do 
exercito tiver soffrido antes de ser conde
mnado, ri.o cumprimento da pena ; 

l" discussão do projecto n. 174, de 1806, 
autorizando o Poder Executivo a abrir um 
credito especial de 583:512$396 para paga
mento. d.o que, por sentença do Poder Judi., 
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cí:i.rio. e a Fazenda. Nacional devedora i Com· 1 Ramos. Francisco Tnlentino, Pedro FerrP.ir;i., 
pti.nbm. Brazileira. de Pho~phato de Cal ; Guillon. App:u·icio Mar·iense. AureUan•J Bal'· 

Discus~ãu uaica. do projccto 1!· Jlj7, de IS96. 
1 

bo:c;a, pinto da Rocha. Vespasin.110 de Al!Ju
a.utorizanilo o Poder Executivo a conced~I' ! q11erq11e, Py Crespo, campus cartier e Cti~
uiu anno de licença, com orden11.rlo, a. Jo~e siano do Nascimento. 
,J.ooqui1E do Nogreir<~s l:1ay1to Lob.•to. cbl'_fo .\.bi·o-se a sesSt1o. 
d.i secçao d:l. Secreta.rui. da. ludus,r1:l, V1:1.i.·iJ.o, .. . 
.~ Obras Pul•licas, pa.ro. tra.ta.r de sU;l sa.ude 1 !~.lida e S<'m •lebnte appr0\·ado. a. acto. ,fa 
onde lhe convi~r: ~e,;~ao :mt!lee\lente. 

Discus.iio unica. do praj1Jctu D. l"l5, de l~n, 
a.utori1.:l.ndO o Go\'erno 11 concedl'r um atmo ORDE~r DO Dl.\ 
de lieen..:a.. ~m vencimentos. M tel1•11';lphi$ta 
de 2• e 1;1.."S~ <~O. Rcp:~rLi<;iio Ger11l dus Tele- E' :i.nnunclnda a. ;t• discns....;;io cio projccto 
gr.1phol.l S)·l~10 1111 Oll\"e1ra.. J n. :l:! R. de lllíli, red:lt<i:;11\ p:ira. ":i· •fü· 

Le\"O.Ola.·~e !\ ~o à.$ 4. horas e 30 mi-, cur<sáo do 11rtõ•-ct.1 11. :t.!. do (.'OrrenlA· un_n••, 
nu to~. 

1
. '1 ue lixa 115 für<;as 1\0 t.!IT& pa.r:i. o cxo~1cl<! 
d~ l~'9S. 

id' SESS:tO b ~ D& AGOSTO 1>1!: 1 $~ 

Pruiclcnci11 dot Sr1. Artlu1r RioA (P~e1iàe>ite) 
Fo11.•«a Portella ~ ViccPruidcnic) e Julio 
rlc Jlello (1° Sccret11rio) 

1 
O ~··· 1•r~,..ld•"nte -Tom n. pa

ln \'r:L o Sr. Honriq uo V~Uad:ux-s. 

O !!'lr. 11~nrl<1uo 'rnHA<lnr~111 
- Sr. Presidente, &fito>! do entrar pr .. pria· 
mP.ntG nuas.umptoque constituc Q project•> 
em <llscu~. V. t:r. 1ierm1 ttiriL qu11 me 
Ot'CUpe COlll :\ qu••Stio :i.qni su11eit11d11. SOlil'(I a 
notn~n<,üo do comrnundu.nto in~rino pàl':I. u 
Escola Militar desta Ca pítll. 

· r d ,__ .. _ · ,,_, o SR. P1umoE::-.'Ti.: - A1h·irto ao nobre 
Ao m1110

•
11a. pro~ e·Re ª c ..... m:i......., ª Q'-"" Dl!putado que a. 3• diocussiu ê 1.1estrict'.l.. respondem os SNJ. Artbur R.iO!I, Julív de 

Mollo. Ca.rlos de Noni.cs. Alvares Ru?iião. O Sn.. H&.'\R.lQUE V ALL,\J>Ait~ - V. Ex. 
Silva. Mariz. Albuquerque Serejo, Amorim declura q11e nãu poderei contínu:1r na. expli· 
Figueim, Au~usto l\fontene~ro. Theotoni<>de cação deste assumpto 1:1 eu. obediente M RI!· 
Britto, Serzpdclk> Corrêa.. Luiz Dvmiogues. gimento, d~ixa.rei p~ra cm outra occa~iiio oc· 
Rodrigues Fernandes.Guedelha Mourão, Hen· cupar·me delle,para mostrar.a.inda. uma. vez, 
rique Valladares.Pedro Borges, l:!ezerril Fon- que o Governo dc1xa•fo pnrte o cumprimPnto 
tenelle, Il•lefo• ·SO Lima.Marinho rle Andmde. j •l:i. lei, re",Pon•lemlo com sophisma e b"'seamlo 
Tavares de Lyra, FrancisCQ Gurgel. Jo,;é Pe- seus actos e111 disposi~'Ões que não existem. 
regrino, T.rrndarle. José Mariano. Herculano Procur.orei trilt·1r 110 projecto cm si. 
Bandeira., Malaquias Gonçalves, Angelo Neto, , Em primefro Ioga!' devo ju~tificar o voto 
Rocha. Cavalcantí, Roddgnes Doria., Seabra, que na 2• discussão dei contra a <lísPosicilo 
Milton. Manoel Caetano, Eugenio Tourinha, contida no e.rt. ô" do projecto. objecto da 
Adalberto Guima1•âes, Rodrigues Lima, Pa.· emenda do meu collega pelo Ce.1rti. e com 
raobos Montene~ro, Marcolino Moura, Pi- isto venho dar testemunho á. maioria que nós 
nbeiro Junior, Torquato !\foreira, Jose Mur- da minoria. nii.o fazemos opposição :;ystema
tinho, Herediade Sã., Oscur Godoy, It:•ul Bar- tic:L 
roso, Bolisario de Souza., Nilo Pt!Ç.2.nha.. , Em relação a esse artigo deda1•ei que a.chava. 
Leonel Loreti, Silva Cust1•0, Ernesto Bl'azilio. su \ dispos1çã.o de>necrssaria, pol'quc não rle
Deoclecia.no de Souza.. Berna.rde:;; Dias,?\Iendes vemos estar cre,,ndo disposições que não são 
Pimentel, Ildefonso Alvim, Luiz Detsi, Jacob justitlca.da.s, ,·isto já haver outras s~ bre as· 
da. Paixão, Fl'<Lccisco Veig<1, AI varo Botelho, quaes não poderá. resultar a menor du
Cupe1·tino de Siqueira, Augusto Clementino, vida. 
TeUes de Menezes, Theotonio de Magalhães, A Constituição, em tl.isposicão expressa no 
Nogueira Junior, Ma.noel Ful:;eni·io, Lin- § 2" do arL. 7:2, não admitte privilegio de 
d~lpho Cae~an?, Otegar10 M?.ciel. Moreira ''ª i n:i-scimento e fóro~ de n .. hreia ~ assim pro
S1lva, Gale~Lü i arv,,1u .. 1, Luiz ~'lacquer, Gra- tntie a classe de cadete~ no exercito. visto ser 
nadeiro Guimarães. Fernando Pl"e~tes, Ce· ur11a cla:;,;e que tinha lóros de nobr1::za. <Lt
sa.rio de Freitas, Lucas de Barros, Edmundo i tento o modo e as condições que a lei esta.be
da Fonseca, Alfredo Eltis, .Paulino Cii.rlo~.j lec.ia para que pude:;sem ser reconllecidos 
Francisco Glicel'io, Urbami de Gouvêa, Her- nessa qualidade. O que se deu após a pro· , 
menegildo de Moraes, Brazilio da Luz, Paula mulgação . da Con~tituiçã:o foi respeitar o~ 
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direitos adquiridos, deixando essas praças 
privilegiadas terminarem o prazo de seus 
contratos, para irem assim desapparecendo 
do exercito. 

·Ficou então estabelecido que os car1etes, 
desde que termina;;sem o seu tempo de ser
viço, não poderiam engajar-se senão com a 
perda dos sens p ·ivilegios e garantias. De 
modo que essa disposi ção as::im se manteve 
del!lie a promulgação da Constituição. Em 
1896 é que o Governo veio tornar uma deli 
beração que é contraria á disposição consti
tucional. 
. o SR. BEZERRIL FON'fENELLE-E' por hso 

que apresentei a emenda. 

o SR. HENRIQUE V ALLADARES :- o facto, 
por~m, do Governo corurnetter esse abuso 
mio obriga ao Congresso a crear, em projecto 
desta natureza, disposições que, alias, foram 
estabelecidas no nosso pacto fundamental. 

Lerei o que PStá. publicado em documemo 
official, que é uma ordem do dia da Repar
tição de Ajudante General: · 

< Tendo o commando do 2° districto militar 
considerado na qualidade de 1° sargento sim· 
pies e não na de 2° cadete l 0 sargento, como 
determina a portaria de 8 de outubro ultimo, 
o engajamento effectuado pelo 2° cadete 
1° sargento do 32• de infantaria, Manoel Lucio 
Alves da Silva, corn de~tino ao 34° da me,ma 
arma, á vista do dispo~to no § 2." do art. 72, 
da Constituição Federal, declara o Minister10 
da Guerra, em port<1ria de 9 deste rnez (de
zembro de 18\:IO), para os fins convenientes, 
que deve ser mantida a ordl'm <1ada naqnella 
portaria, por isso que, ·não tendo a lei effeito 
retroactivo, os cauetes reconhecidos antes da 
pr omulgação da mesma Constituição con
t inuam a servir como taes e os engajamentos 
nas condiçÕtis dos de que se trata são, pelo 
aviso n. 28 de junho de 1884, consirlerados 
como transferencias de uma guarnição para 
outra. » 

o SR. BEZERRIL FONTENELLE-0 certo é 
quE>. o collega não ign11ra que o Ministro da 
Guerra tem mandado readmittir pr ... ças com 
a qualificação de co1detes; foi por isso que me 
occorreu apresentar a emenda nesse sentido. 

o SR. HENRIQUE VALLADARES-E' verdade. 
E o que acabo de ler é uni facto contrario á 
lei, mas a falta de observancia de lei ex
pressa não nos obriga certamente a tomar 
clisposições que já exbtem e que não foram 
de ílifa1o algum <le :·o~a das . 

Neste c.·~o , deu-:>e uma interpretaçii.o 
muito forçada para justificar o abuso de um 
acto illegal e não se p61le estabelecer um 
correcti vo q uandu ha bem clara disposição da 
noosa Constituição. 

Em outra ordem do dia da Repartição de 
Ajudante-General. de 30 de abril deste anno, 
lemos mais o seguinte : 

«Aos 2°• sargentos Antonio da Silva Mon· 
teiro, do 15° de infantaria e Jeronymo Au
gusto ·da Silva, do 20° da mesma a1·ma, se 
permitte continuar a usar os distinct1vos de 
2° cadete. de conformidade com a portaria de 
9 de dezembro do anno findo,conforme pedem.'> 

Não ha duvida, Sr. Presidente, que esses 
são actos illegaes, praticados pelo Governo, 
porque não se póde admittir mais, no exe:r.
cito, praças com a categ-0ria de cadetes. Res
peitarlos mesmo os direitos adquirirlos, de
pois de tPI•minadOS OS prazos de seus alista
mentos, é lhes licito fazerem o seu engaja· 
menta e reengajamento, mas com a perda. 
dessa qualidade e regalias inherentes a ella. 

Eis a razão, Sr. Presidente, porque na 
2• discussão do · projecto, votei contra. o addi
ti vo, apresentado pelo meu illustre amigo, 
Deputado pelo Ceará. _ 

Não apl'esentarei, porém, emenda (Ue tenha 
por fim mostrar que a medida não é neces-
saria. .. 

Quanto ao art. 3• do projecto, venho in
sistir perante a Camara sobre o prazo esta
belecido para o contracto dos voluntarias, 
que tivnem de alistar-se no anuo rle 1898, 
sentindo, neste ponto. discordar do honrado 
deputado pela Bahia, di1<no membro da Com
missão de Marinha e Guerra, que acha que, 
np curLO prazo de tres annos, não é possível 
formarem-se sol"'ados aptos para o serviço de 
qualquer das armas. 

Sr. Presidente, nas condições difflceis, com 
qu.., luta o exercito, para preencher os seus 
claros, mesmo a prevalecer a opinião do hon
rado Deputado pela Bahia, parece conveniente 
ou antes indispensavcL rerluzir o tempo de 
serviço, para que haja ·maior facilidade no 
alistamento dos volumarias. O cidadão que 
vem alistar-se nas fileiras do exercito, e que 
vê dia.nte de si o longo prazo de cinco annos, 
não aprernnta-se com facilidade reeoluta, e só 
em circumstancias muito especiaes é ~ue Tae 
realizar esse contracto. Depois- é necPssario 
ponderar á Camara - no nosso paiz. a todo o 
momento, faz-se sentir a falta de braços para 
a lavoura e para as industrias e, portanto, 
não é conveniente affast.tr dahi esses nossos 
concidadãos, por prazos longos, vindo servir 
nas fileiras do exercito. 

E', principalmente, do Norte, Sr. Presi
dente, que vem a corrnnte de individuas, 
.ie;:;t1 na<los ;1 p1·eencher os claJü5 do exercito; 
e é lá exactamenle onde esse mal se faz sen
ti.r de um modo mrnto mais forte e onde se 
torna muito mais oneroso. 

Nessas condições. pois, eu, na qualidade de 
representante de um dos Estados do Norte, 
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dirijo um pedido á Gamara dos Deputados, 
e é que o prazo de cinco annos seja redu
zido a tres, e julgo ter assim prestado um 
grande serviço ao Estado que represento 
nesta Gamara e a oütros que se acham em 
identicas condições. 

Como membro da clai!se militar, posso 
tambem dizer á Gamara, que nenhum pre
juizo resultará dessa reducção de prazo, por
quanto, mesmo dentro desse prazo, podere
mos preparar os nossos soldados para o ser
viço nas differentes armas. 

Depois, ha ainda a attender que, sendo o 
prazo mais curto, os soldados que, findo o 
seu contracto, quizerem engajar-se ou re
engajar-se, auferirão maiores vantagens, 
pois que a gratificação de engajados é supe
rior á dos voluntarias. Receberão elles, em 
virtude da disposição da lei de forças; dis
posição qµe tem sido ma~tida ·nestes ultimas 
annos, uma gratificaçao. correspondente 
ao valor das peças do fardamento de recruta. 

Dahi não resultará augmento de despeza ; 
as verbas consignadas no orçamento para 
essas gratificações, nunca são excedidas, po
dendo mesmo dizer-se que quasi nunca se 
despende mais da metade do que é consignado 
no orçamento. . 

Nestas condições, appellando · para a illµs
trada Commissão de Marinha e Guerra, venho 
pedir o seu apoio para· a emeorla que vou 
apresentar, reduzindo o prazo de cinco pira 
tres armos, para os voluntarias em seu pri-
meiro alistamento. · 

Ainda em relnção ao numero de praças 
destinadas á matricula nas Escolas Militar 
e de Sargentos, venho pedir um accrescimo 
ao numero de praças para a Escola de Sar
gentos. Poder-se-ha elevar esse -numero de 
200 a 400 praças, sern augmento algum na 
despeza, havendo a vantagem de que esta 
escola annualmente poderá ir fornecendo aos 
corpos um pes~oal habilitarlo, de onde sejam 
tirados os cabos de esquadra e officiaes infe
riores. 

A despeza que provém desse accrescimo 
póde ser perfeitamente feita pelas verbas 
- Fardamento, etapas é praças de pret do 
exercito - nail mesmas rubricas. Com ist<Y 
tornar-se-ha menos dispendiosa a educação de 
cada praça, attendendo a que o edificio 
comporta um pessoal mais numeroso, e obter
se-ha com facilidade maior numero de praças 
de pret aptas para o desempenho das func
ções de cabos e inferiores. Tanto mais, 
Sr. Presidente, que esta. disposição do § 2° 
do ::i rt. 1° do pr>ojecto, dizendo - «os alum
nos das escolas militares até l .200 e praças 
até 400 para a Escola de Sargentos», não 
obriga o Governo a elevar o numero até o 
maximo fixado na lei. E' uma autorização, 
e, posta e~ execução, resulta vantagem, por· 

que assim poderemo~ dar educação aos filho!! 
dos nossos soldados e mesmo dos officiaes, 
orphãos desvalidos que, abundando nesta 
Capital, não encontram estabelecimentos onde 
possam com facilidade ser recolhidos para 
receberem esta primeira educação, indispen
savel para entrarem na vida social. 

Attendendo a que, pela natureza do as
sumpto, o Regimento não me pel'mitte tratar 
de outras questões referentes á pasta da 
Guerra, deixarei para outra occasião, quando 
discutir-se o orçamento respectivo, e então 
terei de apresentar varias considerações re
lativas a este ministerio. 

Tenho concluído. 
Veem á Mesa, são lidas, apoiadas e entram 

conjunctamente em discussão as seguintes 

EMENDAS 

Ao projecto n. 32 B, de 1897 (forças de terra) 

Art. 1°, § 2. 0 Em vez de-e de 200 para a 
Escola de Sargentos-diga-se: e até 400 para. 
a Escola de Sargentos. 

Sala das sessões, 20 de agosto de 1891.
Heurique Valladares. 

Ao art. 3. 0 Em vez de-ciiico annos-diga
se: tres annos . 

Sala das sessões, 20 de agosto de 1897. -
Henrique Valladares. 

Ao art. 4. 0 Em vez de--as praças que se 
se engajarem-diga-se: as.praças e ex-praças, 
etc. 

Sala das sessões, 20 de agosto de 1897 .
Ovídio Abrantes. 

O Sr. A.Icindo Guanabara 
(para negocio urgente)- A Gamara sabe que 
hontem o honrado leader da opposição, o Sr. 
general Glicerio, fez sentir ·da · tribuna a 
necessidade em que estava o Governo de se 
defender elas gravíssimas accusações constan
tes do relatorio do Tribunal .de Contas. 
O honrado leader da maioria, &Ubindo á tri
buna, em virtude desta solicitação, declarou 
que a occasião não era opportuna para pro
duzir a defesa do Governo neste particular. 

Venho, senhores, offerecer a S. Ex. a 
opportunidade para defender o Governo de 
accusações que a:ffectam a moralidade do 
modo por que o Governo entendeu dever 
executar a lei do orçamento. 

Requeiro, por isto, a V. Ex. que consulte 
a Gamara si me concede 15 minutos de urgen
cia para justificar um requerimento que se 
relaciona com o modo por que está o Governo 
executando o orçamento da despeza. 
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O i§'.r. P.a:•c@ident,e-V. Ex. queira 
manrlar o seu requerimento por escripto. Lem
bro a V. Ex. que, n~. fóema do Iiegímento, esta 
urgencia não tem limitação do tempo. Aunun
ciada a discussão do assumpto, a urgencia só 
termina depois de finda a discussão. 

Vem á Mesa e é lido o seguinte 

REQUERIM~NTO 

Requeiro 15 minutos de urgencia para jus· 
tificar um requerimento relativo á; execução 
da lei do orçamento. 

SaL1 .das sessões, 20 de agosto de 181!7 · -
Alcirido Oiwnabara. 

O §r. Pre§iidente - Peço aos 
nobres Deputados que occupem as suas ca · 
d eiras. Vae-se votar o requerimento que 
acaba de ser enviado á Mesa, formulado nos 
seguintes termos: « Req neiro urgencia para 
justificar um requerimento de informações, 
relat ivo á execução da lei do orçamento. -
Alcindo Girnri a/Jara. » 

ComparEceram 1mis CJS Srs. Sílverio Nery, 
Carlos Marcellino, Prdro Chermont, Matta 
Bacellar, Urbano Santos, Anisio de Abreu. 
Thomaz Accioli, João Lopes, Francis:·o Sá, 
Frederico Borges, Augusto Severo, Coelho 
Lisboa, Ermirio Coutinho, Teixeira de Sá, 
AtJonso Costa, Coelho Cintra, João Vieira, 
Pereira de Lyra, Martins Junior, Cornelio 
da Fon~eca, Moreira Alve~, Mi guel Per
nambuco, Juvencio de Aguiar, Arthur Pei
xoto, Geminiano Bl'azil, Olympio do Campos, 
Tosta, Jayme Villas Boas, Castro fübello, 
FrancifcO So l"Ó, Paula Guimarães, Vergne 
do Abreu. Tolentir:o dos Slrn1os, Edua;.·do 
Ramos, Galclino Loreto, Xa\iel' da Silvfira, 
Alcindo Guanabara, Timotlleo d.a Costa, Pe
reira dos San tos, Fonseca Portclla, Erico 
Coelho, Agostinho Vida!, Jalio Santos, Barros 
Franco Junior, Urbano Mai·con•ies, Paulino 
de Souza Junior, Campolina, Mayrink, AI· 
meida Gom(S, João Luiz, Carvalho Mourão, 
An tero Botelho, Alfredo Pinto, Lamounier 
Godofredo, AntonioZacharias .Rodol pho Abreu, 
Matta Machado, Eduardo Pimentel, Rodolpho 
Paixão, Padua Rezende, Carneiro da Rocha, 
Oliveira Braga, Adolpho Gordo, Rodolpho 
Miranda, Ovidio Abrantes, Alves de Castro , 
Caracciolo, Mello Rego, Alencar Guimarães, 
Lamenha Lins, L0oncio Corrêa, Lauro Müller, 
Martins Costa, Marçal E, cobar, Possidonio 
da Cunl1a, Francisco Alencastro e Rivadavia 
Co1rêa. 

Deixaram de comparecer com causa pa1ti
cipa.da os Srs . Vaz de Mello, Eduardo de 
Berl'edo, Elias Mttrtins, Marcos !le Araujo, 
Torres Portugal, Appolonio Zeuaydes, Eu· 

<.: o.mar" V. l V 

elides Malta, Neiva, Amphilopbio, João Dan
tas Filho, Jeronymo Monteiro, Augusto de 
Vasconcellos, Felippe Cardoso,Ponce de Leon, 
Monteiro de Barros, Gonçalves Ramos, Leonel 
Filho, Ferreil'a Pires, Luiz Adolpho, Xavier 
do Valle, Plínio Casado, Victorino Monteiro 
e Azevedo Sodré. 

E sem cama os Srs. João de Siqueira, 
Araujo Góes, Felisbello Freire, Aristides de 
Queiroz, Leovigildo Filg1ieiras, Irineu Ma
chado, Alves de Brito, Calogeras, Octaviano 
de Brito, Artlrnr Torres, Lamartine, Domin
gues de Castro, Gustavo Godoy, Costa Junior, 
Bueno de Andrar'a e Arthur Dieder·ichsen. 

Posto a votos é approvado o requerimento 
do Sr. Alci•:do Guanabara por 78 votos 
contra 70. 

O Sr . .Presidente - Acaba de ser 
approvado por 78 votos o requerimento de 
urgenria. 

Agora, na 10rma do art. 72 do Regimento, 
vou consultar á Camara si o assumpto é de 
naturezi tal que, não sendo tratado imme
diabmente, si tomará nullo ou de nenhum 
efJ'eito. 

Consultúda a Camara si o assumpto é de 
naturez(l, tal que deva ser tratado immediata· 
mente, r esponde affirmativamente. 

O S r. J.>resident.e - Tem a pa
lavra o Sr. Alcindo Guanabara . 

O §r. Aleindo Guanab~\ra 
(movim ento de attenção) diz que nfio tem o 
intuito úc perturbar o desenvolvimento nor
mal dos tr abalhos da. Camara, vindo á tri
bUt1a para justificar o requerimento que,den
tro rm pouco, terá occasião de ler. 

Acredita que a Camara dos Deputados 
comprehenderá que mais importante do que 
o desenvolvimento dos seus trabalhos con . 
stantes da ordem do dia de hoje, será offere
cer ao GoYerno a opportunidade, de que elle 
carece, para. explicar-se perante a Nação das 
gravissimas accusações constantes do relato· 
rio do Tribunal de Contas. 

O requerimento que tem a honra de apre
sentar á consideração da Camara é o seguinte: 

« Requeiro que a Mesa da Camara solicite 
do Poder Executivo, por intermedio do quem 
de direito, as seguintes informações: 

1." A qu,mto montam as despezas feitas 
por conta dos creditos não sujeitos a registro 
do Tribunal de Coutas ; 

2." Que autoridndo ordenou e quem effec· 
tuou os pagamentos sem o registro do Tribu
nul de Contas, especificando-se detalhada· 
mente para cada 1n1garneuto a autoridade or-

45 
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denadora, da despeza, a data da orJem e a 
natureza daquella ; 

3.• Em virtude de que lei foram t11es paga
mentos ordenados e effectuarlos.» 

Será em. poucas palavras que justificará 
este requerimento. 

A Gamara rnbe que, na esper·ança de que 
os orçamentos fosse.m escrupulosamente ob
s~rvados e com o fim r1e não permittir, pcir 
forma. alguma, que nenhuma despeza poclesse 
s;,r feita, sem ter a r«spPctivn. dotação con
s11mar1a em lei, a Constituição creou o appa
relho denominado-Tribunal de Contas-que 
a .camara, por let do anno passado, reorga
mzou. 

Foi longo e amplo o debate que nesta Ca
m~ra se travo~, ácerca cio modo por que o 
tribunal deveria exercer as suas frm 'çôes. 

Em duas fracções diversas scindiu-se a Ga
mara: uma que queria dar ao tribunal a 
competencia para instituir exame prévio das 
ordens ele pagamento e o veto absoluto, e ou
tra que querifl. que o tribunal só a posteriori 
instituísse esrn exame. A parto da Gamara 
que pretendia que se devia (lar ao Tribunal 
tle Cont-.s o veto absoluto, hot1ve ele transigir, 
para vencer a outra parte, instituind o-se 
desta arte o véto devolutivo, restringido nos 
seus elfeitos pelo recurso do protesto. 

A'sim, o que ficou firmado na lei creadora 
elo Tribunal de Contas foi o seguinte principio 
geral: «Nenhuma despeza poderi't ser feita 
sem o registro do Tribunal de C0ntas , sob 
pena do pagaclor que a fizer incorrer em res
ponsabilidade criminal, por cumprimento de 
ordem illegal. » 

Permítta a Gamara que o o:·ador ·documente 
esta asrnrção, lendo o § 5° do art. 2° da lei 
que reorganizou o Tribunal de Contas: 

«Nenhuma ordem de pagamento será ex
ecuta.da 

1
pelos p 'gadores ~em o r egistro de

termrnar,o pelo tribunal ou pelo presidente, 
annotaclo na referida ordem e em documento 
da ~lespeza, por meio de carimbo. Es,ia dbpo
s1çao cornprehencle as ordens com despacho 
de registro sob protesto. 

O pa;ga·lor que iniringir este preceito in
correra em responrnbilidade criminal por ex
ecutar ordens illegaes e ser lhe-ha levada em 
alcance na tomada de contas a importancia 
indevidamente paga.» 

Ora, por ventura, no mecanismo da lei 
d? Tribunal de Conta~, esta disposição pode
ria s~ tran~formnr em qualqt<er tempo em 
um impechmento n.bsoluto e ;:iompleto para 
que o Gov~rno fizesse aquellasdespezas quo 
uma ne_cess1dade fatal tornasse iiwdiavei.s1 
Quer dizer que encontrou·se o Gov erno em 
qualquer occasião d0 exerci cio financeiro 'em 
uma situação tal que não pcdesse obter ~ re-

gistro do tribunal, de modo que fosse for
çado a exercer pressão sobre os pagadores do 
Thewuro para que elles effectuassem paaa-
mento sem este registro ~ 

0 

Seria, talvez, esta a attenuante unica 
que teria, o Governo do mandar fazer paga
mentos mdependentemente do registro. 

Mas esta hypothese oe pôde dar 1 
Não, em nenhuma cireumstancia. 
O Governo está sempre abroquelado e pro

tegido contra '.1.s manobras caprichosas ou 
acmtosas do Tr1bunul de Contas, si , porven
tura, ollas po'les3em existir, porque, si é 
certo que nenhuma despeza póde ser feita 
sem o visto elo Tl'ibunal ele Contas, é tambem 
certo que o Tribunnl ele Contas não pócle 
negar-se a dar estJ viste, desde que o Go
v_erno solicite e o Presidente da Republica o 
determine. · 

Si, porventma. no exame da ordem de 
pagamento, o . tribunal verifica que nem 
todas c;s formaltclades legaes estão cumpridas, 
elle é orJrigado a devolver a or,.Jem ao mi
nistro ordem: dor da dospeza e, em depacho 
fundado, a1legará as razões por que não re
g;str-ou. · 

Si o ministro ordenador da despeza não rn 
9onforma ~om estas razfü~s, expüe os motivos 
por que nao se conforma ao Sr. Presidente da 
l,lep ubli~·a; e. si o Sr: Presidente da Re.publica, 
em ultuna mstanc1a , entende que, ou não 
~xistem a~ taes illegalli!1ades, apontadas pelo 
rr1bunal ae Conta~. ou porque tenha. compre
µenrlido q'.ie,. a.inda as havendo, a despeza 
+ornpu-se md1spemavel, manda registrar a 
ordem da despeza, sob sua responsabilidade. 
O Tr1by;:a1 de Contas i'.fl'"ctua o registro e, em 
expos1çao .detalhada, ?ommuníca ao Congresso 
todas as c1rcumstancias do facto: 

Nestas condições~ é o Congr.osso o j uiz do 
conflrcto estabelecido entro o Presidente da 
;Republica e o Tribunal de Contas ; e, sendo o 
Çongresso um tribunal poJHico, tomará na
tur11lmente em consideração as razões de 
iJl'dem superior, de convenioncia ela adminis
·traç~o, de interesse publico, que levaram o 
,Presidente da Republica a orclcnnr despews 
pã~ constantes do leis e que de alguma sorte 
p.s .Just1flquem peran!e elle, sem embargo do 
Tnbuna.l de Contas nao ter pod ido concedel-as, 
pu faclttal-as, pois que não lhe é licito dis
pensar na lei. 
' Este é o mecanismo da organização do Tri
bunal de Contas, tal como pl'evaleceu nesta 
pamara, graças á cooperação dos honrados 
Deputados que hoje tão brilhantemente sus
tento.mo Governo, consovando-se em sílencio. 

o SI{. AUGUSTO MONTENJWRO - Que só se 
tornou lei e;n outubro do anno passallo. 

o SR. ALCINDO GUANABARA-A' re3tricção 
que o nobre Deputo.do pelo Pará aeo.ba subtil-
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mente de fazer, pretendendo destruir as ac· 
cusações que o orador ostavri, formulando, 
responderá que, antes da lei de outubro de 
1896, o que estava ern vigor era o regula
mento de 1892 e este estabelece o voto abso
luto. 

o SR. AUGUSTO MONTENEGRO - Como foi 
cumprido o regulamento de 1892? 

o SR. SERZEDELLO CORRÊ A - V. Ex. es
quece-se de que o actual Governo é o go
verno da lei. 

O SR. ALcrnno GUANABARA - Si V. Ex. 
soccorre · s0 da lei que estava em vigor, antes 
desta de 1896, então declarará que, em hypo
these alguma, poderia o Presiilente da Repu
blica effectuar despezas que não estivessem 
autorizadas em lei, e o veto emanado do Tri
bunal r1e Contas seria absoluto edefinitivos. 
Neste caso não assignalará só como abusivos 
os creditos não sujeitos a registro, sinão 
tam bem aquelles cujo registro o tríbunal 
impugnou. 

Expondo o mecanismo da lei de 1896, que 
rege a mataria, estava demonstrando que o 
Governo tinha sempre o re·:urso de ordenar 
a despeza que julgasse necessaria, rnrn em
bargo do veto do Tribunal de Contas. O que 
se lhe pedia era. apenas que assumisse de~~ª 
despeza illegal toda a respomabilidade pe
rante o tribunal competente, que é o Con
gresw. 

Ora, que é que o reiatorio do Tribuual de 
Contas nos denuncia,aliá3 em meias palavras, 
a julgar relo que está publicado, o que o 
colloca na contingencia de pedir estas infor
mações? 

o SR. BELISARIO DE SOUZA-Por iSf"O fGÍ 
que disse a VV. EEx. que aguardassem a 
publicação na integra do relatorio do tri
bunal. 

o SR~ ALCINDO GUANABARA diz que tomará 
na consideração devida o aparte do nobre 
Deputad.o, pois está resolvido a dizer todo o 
seu penrnmento, e começará declarando que 
a seu ver não tem o tribunal cumprido o 
seu dever desde que ainda não enviou o seu 
relatorio ao Congresso. Si é certo que a lei 
não fixou prazo nara a apresentação desse 
relatorio, não menos certo é que pela sua 
propria natureza é indispensavel que ella 
seja feita logo no começo da sessão. O que a 
lei quiz foi que o Congre8SO pudesse efficiente 
e utilmente tornar contas ao Governo, pondo 
termo ao regímen anterior, em que as contas 
oram prestadas annos depois do desappareci
mento dos gestores responsa veis da fazenda 
publica. 

O Tribunal de Contas é a sentinella fisca· 
lizadora que o Congresso arma ás port aclos 
cofre forte do Thesouro Nacional, para vi-

giar e fiscalizar o modo por que os orçamen· 
tos são executados. Nem o Congresso tem ou
tras tontes de informações, para melhor 
dizer, ele denuncia do modo por que o Ex
ecutivo cumpre a lei do orçamento sinão 
aquellas que emanam dessa sua delegação, 
em virtude das disposições da lei que o 
rege. 

Esta determina para. o Tribunal de Contas 
a obrigação de prestar immediatas contas ao 
Congresso do modo por que foi gerida a Fa• 
zenda Nacional, não dai-as apenas em syn
these, como a publicada no Jornal do Com
mercio, mas detalhadamente, que é a expres· 
são da lei, para que o Congresso possa ava
liar, esmiuçar as razões ela opposição do 
Tribunal de Contas ás ordens do Governo, as 
razões do ministro competente ao Presidente 
da Republica, e os motivos que agiram no 
animo do Presidente da Republica para, an
nullando o veto do Tribunal, determinar a 
despeza, afim de que o Congresso possa apre
cial-os e julgai-os, pois sabido é que isso 
poderá até servir de base ao processo crimi
nal do Presidente da Republica, no caso do 
exame detalhado 11a questão demonstrar que 
elle falseou a lei e malbaratou dinheiros pu
b!icos. Desde que esse rela toro ainda não foi 
presente e na parte publicada conteem-se gra
ves accusações, lança o orador mão deste 
outro recurso legal para ser instruído e so
licita informações. 

Mas ia accentuando que não ha momento 
algum, durantB o exercicio financeiro, em 
que o Governo se sinta embarai;ado para 
obter do Tribunal de Contas registro das 
ordens do pagamento que entender necessa
rio fazer. Isso dava aos honrados Deputados, 
que tão ardentemente pleiteiaram o exame 
prévio, a serena confiança, mais do que a. 
esperança, a certeza de que nunca mais 
neste paiz poder-se-hia pagar um vintern 
emanado do Thesouro, sem ordem legal que 
autorizasse. Pois bem, os nobres Deputados 
devem estar profundamente desilludidos ; o 
famoso apparelho, com que julgavam pôr 
termo aos esbanjamentos e despezas illegaes, 
ahi está mostrando que faz agua, ao primeiro 
embate de um governo desabusado. Aqui 
está nestas paginas a cc.nftssão feita pelo 
proprio tribunal de que teem sido feitas 
despezas sem o seu registro, sem mesmo 
serem levadas a seu conhecimento, de modo 
que elle está. até impossibilitado, de facto, de 
cumprir uma de suas principaes obrigações, 
qual a de informar ao Congresso sobre a cifra 
exacta a que attingiu a despeza publica. 
(Apoia dos e apartes.) 

E' para lamentar que o Tribunal de Contas 
não tenha tido a coragem civica de vir tlizer 
ao Congresso, logo que elle se reuniu, que 
despezas se faziam sem o seu conhecimento . 
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·-------
E' para estra,nhar 
tenha feito. 

que ainda até agora não o denuncia nestas paginas ~ A CrJ,mara vae 
ouvir. 

To-1avia a denuncia está dada neste rela
torio, em que elle diz que «a desp0za defini
tiva até 31 de ma,rço do corrente anuo c1fra
se no algarismo de 297.785:359$653, acceitan
do-se- a presiimpçi'ío-cle que não ha clespeza 
etfectuacla sem o registro previa, creado pelo 
decreto n. I.106, de 17 de dezembro de 1892.» 

De sorte que este tribunal declara que não 
está certo de que haja despeza feita sem o 
exame previa, quando a lei de sua organiza
ção dispõe que mm esse exame só podem ser 
feitas despezas de duas naturezas : a des
pezq, com o expediente de repartiçõe.s e as de 
juros dos bilhetes do Thesouro ! Pois bem, o 
tribunal,estudando a execução do orçamento, 
reconhece e declara que lia effectivamcnte 
clespezas feitas sem registro do tribunal e, 
como quem cede á fütalidade, computa-as na 
despeza extraordinaria. Aqui está isto dito 
com todas as lettras, e tenha a Gamara pa
ciencia para ouvir : 

« A despeza, feita SEM CREDITO LEGALMENTE 
ABERTO ou VOTADO, ou com exeesso elos credi
tas subsistentes, COMQUANTO ILLEGAL, entra no 
quadro da despeza extraordinaria para avo
lumar a cifra da despeza reaJizada. » 

o SR. PAULA RAMOS-Não é possível ! A 
maioria deste Tribunal deve ser de opposi
cionistas. Por força, isto é intriga. ( Ha outros 
apartes.) 

o SR. BELISARIO DE SOUZA-Quando vierem 
os documentos e o relatorio, veremos isto. 

Ü SR. ALCINDO GUANABARA (lendo)-«Ü.3 
creditas n:'io regi~trados, ou por não haverem 
sido sujeitos a registro, ou por havel-o o tri
bunal recusado, importam em l O l .987 :933$978» 

UM SR. DEPUTADO-Isto é um páo por um 
olho. 

ÜUTRO SR. DEPUTADO-E' um terço da 
remla dli União. 

o SR. BARBOSA LIMA-Depois disto não 
deve o povo continuar '" pagar imposto. 

o SR. ALCINDO GUANABARA-Isto deter
mina a seguinte conclusão do tribunal: 
« Addicionando·se a esta somma a importan
cia dos creditas não sujeitos a. registro, ter
se-ha o total dos creditas do orçamento da 
despeza publica no exercício do 1896 elevado 
a 4:32.457:272$747, que excede á somma vo
tada no orçamento em 88. 921: 062$511. » 

UM Sn,. DEPUTADO-O Governo não faz caso 
dos orçamento8. 

ÜUTRO SR. DEPUTADO-Não faz de ninguem 
O EIR. ALCINDO GUANABARA- Ora,Sr. Pre

siden:te, sem aggraval-o com accusações ex
cessivas e desnecessarias, o facto qué acabo 
de ~ssignalar perante a Gamara dos 
Deputados é da ordem daquelles que deter
minam para qualquer Governo respeitado!' 
de si 'proprio, cioso de seu nome e desejoso de 
mant:-'r o respeito e consideração do, Nação a 
obrigi1ção formal, inilludivel e completa de 
vir defender-se ... 

o SR. BELISARlO DE SOUZA.- Ha de defen
der·S~i. 

o SR. ALCINDO GUANABARA-Tendo verifi
car1o e declarado qu.i lla despezas feitas ille
galínente, o Tribunal accentúa que natural
mente não esta seguro de que o total da des
peza,que consta do seu relatorio e que é a 
somma dos registros feitos, SPja o verdadeiro, 
e o explica dizendo que essa despeza é a que 
elle conhece; quanto á qne não lhe foi O SR. ALCINoo GUANABARA- ..• porque a 
sujeita, naturalmente não sabe a quanto accus11ção que aqui se faz não é uma simples 
monta, o que explica a necessidade deste re- accusação política ; o que o Tribunal denun
querimento. Ouça a Camara: eia é 11m crime previsto na nossa legislação, 

«Estes dados só são definitivos em refe- que para elle determina penas. 
rencia ao registro; é possível que o balanço O Sr. BARBOSA LIMA -Apoiado. A Repu-
atteste maior aggravação na despeza, maior blica tião tem inviolabilidades. 
reducçã~ nos saldos das verbas, o que é DE- O S1i. ALCINDO GUANABARA - A lei que 
VIDO A NAO TER-SE EFFE()TUADO UNICAMENTE A reorg:mizou o Tribunal de Contas determinou 
DESPEZA LEGALIZADA COM o REGISTRO DOTRIBU- que n,enlrnm pagador pudesse e1fectuar paga
NAL,.facto que dem?nstrc:ren.ws _com os excessos 1 mentos sem o regi;tro do Tribunal, o temos 
pi-aticaclos nos creqttos distnbuidos aos Estados provado aqui neste relatorio que pagadores 
e com despezas feitas por telegrammas.» hOUVE/ que o fizeram. 

Um SR. DEPUTADo-Isto é um horror. E' ervidente que só o fizeram porque uma 

t autorjdado superior em hierarchia coagiu-os 
OUTRO SR. DEPUTADo-Es e tribunal é ul· a essa violaÇ>ão da lei, e porque faltou-lhes o 

tra-jacobino · perfeito conhecimento de seu dever cívico 
O SR. ALCINDO GuANABA.RA- Pois bem, para qumprirem a dispmição da lei e resis

quaes são para a nação os.resultados praticos tirem a ordens illegaes. 
das illegalidades e, diria melhor, das immo- Mas se incide em dispoRição penal o paga
ralid.ades (apoiados) que o Tribunal ele Contas dor subalterno que e:IToctua pagamento sem 
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o visto do Tribunal de Contas, por ordem de Gamara entenc16 que isso é que é o regímen 
seu superior, o que se ha de dizer do Minis- republicano; ah, senhores!. .. que grande, 
tro que autoriza esses pagamentos illegaes e que amarga, que profunda desillusão para 
ordena que elles sejam effectuados 1 todos nós!. .. (muito bem), pois que sempre 

Pois si a lei considera criminosos os empre- esperamos, e comnosco toda a nação brazi
gados do Thesouro, que praticam o acto ma- leira, que a Camara fosse o fiscal rigoroso, vi
terial de pagar uma arriem não registrada gilante, activo dos dinheiros publicas, discu
pelo Tribunal, não é evidente que ainda mais tindo e disputando, vintem a vintem, o pro
criminosos devem rnr· e eifecti vamente o são dueto do suor do povo (apoiados geraes); pois 
as autorUades superiores, o Ministro e o Pre- que eviclente é que quanrlo exigimos do povo 
sidente da Republica que ordenem que taes / brazileiro tão duros sacrificios, quando lhe 
pagamentos se façam 1 E quando é o proprio impomos os pesados onus sob os quaes verga 
Tribunal de Contas que em clocumE-nto official em tão difficil momento, o nosso primeiro de
denuncia ao Congresso que essa illegalidade ver-nosso, de todos os poderes publicas-é 
foi praticada, não é p sitivo que o Sr. Presi- fallar claro e dizer-lhe nitidamente:-«Aqui 
dente da Republica carece de defender-rn pe · está como isto foi gasto; aqui está quanto sa
rante a Nação ele tão grave accus8ção? licitamos: quanto despendemos; onde e como 

Ou a Gamara entenderá que não se trata o despendemos. Olhai bem para estas contas; 
sinão de pequenos delictos, desvio> ou erros não ha um real perdido; não ha um real que 
de nonarla, que a condescendencia da polit·- não tenha tido destino conhecido e applicação 
cagem basta' para justificar e esquecer? Que legal.» (Apoiados.) 
entenr1e_ a Gamara então pela ma obrigação Ao envez disso, o que se nos depara hoje 
de fiscalizar a receita e a despeza publicas? Que é este relatorio ; e este Tribunal que nos 
valor então entende dever dar ao instrumento refere que o Governo despendeu 88.000 contos, 
que creou para a,fiscal:zação do modo por que mais do que podia fazel-o legalmente e que 
se executa o orçamento? Para que serve então além disso despendeu 101.000 contos apezar 
erne apparelho destinado a ser o vigia e da sua opposição e até mm o seu conheci
guarcla dos dinheiros do povo por no~sa de- menta! 
legação expressa ? Si quando elle nos com- Pensa que o Governo não quererá ficar por 
munica que o Executivo despendeu certa mais tempo sob tão grave suspeita, pens:.t 
som ma sem autorização na lei e sem conheci- que o Governo do Sr. Prudente de Moraes, 
menta delle, a Gamara entende que deve per- deseja e quer que offereçJmos á Nação a op
manecer indifferente ? portumdade de que elle carece para dizer-lhe 

Si assim é,, effectivamentc, si á Gamara onde e como foram despendidos esses milha
parece questão de pouca monta essa que o res de contos que o Tribunal não registrou 
relataria do Tribunal levanta, cousa de e é por isso que offerece á consideração da 
menor importancia, onda branda suscitada Gamara este requerimento, certo de que o 
pel3'. politicagem opposicionista, apenas con- honrado leader da maioria vae tomar a pa
vemente para marulhar aos pés do rochedo lavra para declarar que o acceita ! (Muito 
governamental (trocam:se apartes entre os Srs. bem, muito bem. O orador e cumprimen tado.) 
B~lisa~io deSouza, Pedro Borges e Lamenha Vem á Mesa é lido e posto em discussão 
~ins) s1 a C:amara pensa que ~s fa~tos gravis- 0 se uinte ' 
s1mos refer-idos nesrn relator10 nao bastam g 

REQUERIMENTO 

Requeiro que a Mesa da Camara solicite 
do Poder Executivo, por intermedio de quem 
de direito, as seguintes informações: 

lº, a quanto montam as despezas feitas 
por conta de creditas ncTo sujeitos a registro 
do Tribunal de Contas; 

2", que autoridade ordenou e quem effü
ctuou os pagamentos sem o registro do Tribu
nal de Contas, especiticando-rn detalhn.da
mentp, para cada pagamento a autoridade 
ordenadora da despeza, a data da. ordem e a 
natureza daquella ; 

3'', em virtude de que lei foram taes pa
gamentos ordenados e effectuados. 

si não para desfiorar de longe a pelle do Go'. 
verno, sem lhe fazer ferida funda ; si a Ca
mara considera acima da lei, acima da ordem 
na administração e nas finanças o· interesse 
de conservar o Governo inatacaclo e incolume 
superio_r á opinião, recatado em seu palacio; 
~yster10so e solemne, á guisa do Dálai-Lama; 
s1 a Gamara entende que é mister que toda a 
p9pulação d~ste paiz seja governada, de algo
dao J?OS ouvidos e mordaça na bocca,submissa 
e resignada á vontade omnipotente e incon
trastavel de seu amo e senhor; si a Gamara 
entende que o povo brazileiro ha de trabalhar 
humildemente e silenciosamente, como os 
captivos do Egypto, sem murmurar, sem in
da~a_r, sem analysar, sem perscrutar, sem in
qmrir onde se consome o dinheiro que paga, 
para que o_ Governo fulgure na gloria excelsa Sala das sessões, 20 de agosto de 1897. -
das pyram1des de vertices inaccessiveis; si a Alcindo Guanabara. 
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O §r. Belisario de Souza
Sr. Presidente, o meu agradecimento seria 
completo ao meu particular amigo, um dos 
mais illustres ornamentos desfo. Camara, e sem 
querer fazer parallelos intellectuaes na oppo
sição, onde avultam tão altas capacidades , 
uma das forças mais robustas do partido 
por que bte-se na imprensa com o brilh,• n
~1 smo que nós todos não ignoramos, e nesta 
tribuna com o primor que toda a Camal'i1 
applaude e com o qual elle a extasia e en
canta, si não viesse, perdôe-me dizel', protel
lar uma discussão de lei de forças com um 
requerimento que podia ser justificado com o 
mesmo brilhantismo na hora do expediente. 

o SR. ALCINDO GUANABARA-Justificaria o 
meu requerimento na hora do expediente si, 
a essa hora a maioria estivesse na Casa. 

o SR. BELISARIO DE SouzA-A maioria está 
sempre a postos, principalmente p ira ouvir 
oradores como V. Ex. 

O que eu disse hóntem na breve resposta 
que dei ao Sr. general Gliceriofoí que a hora 
de discutir os factos articulados pela. oppo
sição, por motivo desta publicação do Tr ibunal 
de Contas, seria quando esta publicação esti
vesse completa e quando tratassemos da li· 
qnidação do exercício de 1896 , do qual aliás 
a responsabilidade não é só do Sr. PrudeLite 
ele .Moraes. 

Será esta a opportunidade, sem prejuízo da 
discussão e votação dos orçamentos, de abrir
mo> rlebate, largo, sereno e documentado dos 
füctos que tanto alarmam a opposição, e dos 
quaes só resultará. a. mais cabal defesa do 
Governo. 

Dou o meu voto ao requerimento do nobre 
Deputado, porque estou certo de que essas 
informações hão de demonstrar á evidencia 
quanto são de todo infundadas as accusações 
oppostas ao espírito de economia, de respeito 
á lei e, sobreturlo, de moralidade do Governo. 
(Muito bem; muito bem.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer
rada a discussão. 

Posto a votos, é approvado o requerimento 
offerecido pelo Sr. Alcindo Guanabara. 

O Sr. Seabra-Peço a palavra. para 
uma explicação pessoal. 

o SR. PRESIDENTE-Tem a palavra. 

que perturbam a ordem, inf1 ingem o Regi· 
menta e forçam V. Ex. a levantar a sessão. 

UM SR. DEPUTADO-Isto já foi aconselhado 
pela Cidade do Rio. 

O SR. SEABRA-Não sei por quem foi acon· 
selhado, o que sei é que é disposição do Re
gimento. 

Como o meu illustre amigo, leuder da 
maioria, da qual me honra füzer parte, acon
S13lhou a approvação do requerimento: e, entre
tanto, votei contra elle, devo dizer a V. Ex . 
e á Gamara que assim procedi por julgar 
inutil o requerimento. Desde que ba os rela
torios dos Ministros , desde que o Tribunal 
de Contas apresenta tambem o seu relatorio, 
os quesitos elo requerimento estão prejudica· 
dos, e o requerimento só tem por fim protellar 
a di;cussão dos orçamentos, e,portanto,pri var 
o Governo dos meios de governar a Repu
blica . 

O Sr. Presidente-Das palavras 
do nobre Deputado póde inferir-se uma cen
sura á Mesa. 

o S!L SEABRA-Não, senhor. 
o SR. PRESIDENTE-A Mesa conhece per· 

feitamente a dispcsição regimental que per
mitte chamar nominalmente á ordem os Srs. 
Deputados. 

A Mesa não tem posto em pratica esta füs· 
posição, porqueteria de chamará ordem, n.o· 
minalmente, não um só Deputado, mas 20 ou 
30 ao mesmo tempo, porque 20 ou 30 são os 
que a teem perturbado. 

O Sr. Lauro ~i:uller diz que do 
mesmo modo que o leader da maioria acceitou 
o requerimento e votou por elle, ao contrario 
do Deputado que acaba de dar uma explica
ção pessoal,sente necessidade de declarar que, 
inversamente ao que pensa S. Ex., julgava 
o orador indispensavel a approvação desse 
requerimento pelo seguinte : porqüe os itens 
so:icitados não só não fazem parte dos relata
rias dos Srs. Ministros, nem do relatorio do 
Tribunal de Contas,e quando se referem esses 
itens , ha divergencias nesses relatorios. 

A Gamara necesi:iita conhecer qual er '· a 
cifra verdadeira, si a que figura no relatorio 
do Ministro, si a que figura no relatorio d.:> 
Tribunal ele Contas; segundo, quaes os res
ponsaveis por ordenarem essas despezas,cousa 

O Sr. Seabra (para uma explicação que não consta de nenhum relatorio, e quaes 
p?s.rnal)-Sr. Presidente, é já costume a per- os executores dessas despezas,porque, pela lei 
turbação de ordem, até o levantamento das orgauica do Tr ibunal de Contas, são respon
sessões . sa veis pelos pagamentos que não estejam re-

Entenrlo que V. Ex. fazia bPm, cumprindo o gbtrados. 
Regimento,em chamar nomínalmente á ordem Es~a~ circumstancias não constam desses 
01:1 Srs. Deputados que o infringem. de modo relatorios, e eis p~rque votou pelo requeri
que a Nação possa saber quaes são aquelles . mento como toda a Gamara. 
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O §r. Presidente-Continua adis
cussão do projecto n. 32 B, de 1897 (Forças 
de ~erra). 

O Sr. Cuperlino de §iqueira 
(pela ordem)-Antes de proseguir a discussão 
do projecto de força publica, o orador de
rnja saber si não ha ainda alguma materia, 
cuja discussão esteja encerrada. • 

O §r. Presidente-Acabo de ter 
informação de que ha o requerimento hon
tem offerecido por V. Ex., cuja discussão foi 
éncerrada. · 

E' annunciada a votação das materias en
cerradas. 

Posto a votos, é rejeitado por 78 votos con-
tra 70 o seguinte · 

REQUERIMENTO 

Requeremos·a nomeação de uma commissão 
de cinco membros, da maioria e da oppo
s1çao, para inquirir dos actos praticados por 
funccionarios publicos da Republica e que 
mereceram as accusações do Sr. Ministro da 
Industria. constantes das expo~ições de moti
vos de 5 de maio, 24 de julho e 2 ele agosto 
do corrente anho. · 

Sala das sessões, 19 de agosto de 1891.
Cupertino de Siqueira.-Rodolpho Abreu. 

E' lido, julgado objecto de deliberação e 
enviado á Commiss~o de Fazenda o seguinte 

PROJECTO 

N. 77-1897 

Concede vo.rias regalias ao milho, feijão, arroz, 
trigo, batatas, banha ele porco, toucinho, v i
nho rle uvas frescas, alfafa e gado vaccum 
de producção nacion!'tl, 

O Çongresso Nacional resolve : 
Art. l. 0 O milho, feijão, arroz, trigo, ba

tatas, banha de porco, toucinho, vinho de 
uvas frescas, alfafa e gado vaccum de pro· 
ducção nacional gosarão das seguintes re" 
galias : 

§ l . 0 A tarifa das estradas de ferro para 
exportação dos centros productores, dos pro· 
d netos agrícolas referidos no art. 1°, seja 
qual fôr a distancia que elles ti.verem de per
correr, não poderá exceder das taxas da se
guirite tabelllt : 

Milho, por tonellada metrica ...... . 
Arroz, idem idem .....•..•..•...... 

8~000 
13;p000 

Trigo, idem idem ................ .. 
Feijão, idem idem .•....••••..•••.• 
Batatas, idem idem ................ . 
Toucinho, por 100 kilos .....••....• 
Banha, idem idem ...•............• 
Vinho de uvas frescas, por 100 litros 
Alfafa, por tonellada metrica ...... . 

13$000 
8$000 
8$000 
5$000 
5$000 
2$000 
8$000 

§ 2. 0 A taxa do frete nas estradas de ferro 
da União, para exportação do gado vaccum, 
será confeccionada de modo a não. exceder as 
despezas de tracção. 

§ 3. 0 O Poder Executivo organizará para. 
as estradas de ferro da União uma tarifa es
pecial, e, depois ae ter obtido das estradas de 
ferro particulares razoavel reducção nas 
actuaes tarifas; pagará ás mesmas estradas a 
ditfer<:nça dos fretes que se verificar entre a. 
tabe!Ja acima e as tarifas que então vigo
rarem nas mesmas estradas. 

§ 4. 0 Os agricultores que produzirem e ex
portarem para a Capital Federal, Santos, 
S. Paulo, Bahia, Recife, Pará, Porto Alegre 
e outros centros commerciaes que o Poder 
Executivo designar no regulamento que ex
pedir para execução desta lei, os generos 
constantes da lista seguinte, receberão do 
Thésouro Federal, a titulo de premio de 
producção, as quantias nessa ·lista consi
gnadas relativamente a cada especie de pro· 
dueto. 

Milllo, por 30 tonelladas metricas 
Arroz, idem idem .............. . 
Trigo, idem idem, .............• 
Batatas, idem idem ............ . 
Vinho de uvas frescas, por 5.000 

litros ........................ . 
Alfafa, por 30 tonelladas metricas 

300$000 
500$000 

1:000$000 
500$000 

250$000 
500$000 

Art. 2 . 0 O Poder Executivo expedirá o 
necessario regulamento para execução desta 
lei, ficando desde já autorizado a entrar em 
accor1io com as estradas de terro particulares 
para o fim do§ 3° do art. 1°. · 

Art. 3. 0 O Poder Executivo abrirá. os cre
ditos necessarios para execução desta lei. 

Art. 4. 0 São revogadas as disposições em 
contrario. · 

Sala das sessões, Í9 de agosto de 1897 .
Barros Franco Junior. 

Continúa a 3• discussão do projecto n.32 B, 
de 1897 (forças de terra). 

O §r. NHo I>eçanha (movimento 
de attenção)-Sr. Presidente, devo interrom
per a discussão da lei de forças. para trazer á 
Camarn um documento rlos mais solemnes e 
dos mais graves. e que se refere á situação 
do glorioso exercito brazileiro em operações 
nos invios sertões do norte. 
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Duas :palavras, e eu tenho honrado (1. capa
cidade e a bravurn. das forças le~o.e.; nn. lutn 
stoica. que ellas mantecm com~ c~,;e sinlst:·o 
t'óco de insurreio;-iio restauro.dora ! 

Duas pa.l:lvras, e temos merccid., o beru <ln 
.Patria ~ Tão violentas e tão crueí!I eram as 
accus~ões que nr. intimidadu do tioV"crno. 

. _pesavam sobro a lloura mili!:ir do brilhante 
e gr:i.nde genernl .Arthul' Oscat\ comb;\ lillo 
na. imprensa ami~ do Poclcr Executivo, ~em 
que elle Mrresse :i. do!~ o i 1fo,t,'\ft'ront:1. 1!0 
seu illustre clclt>i,.":l.do, 11ue n. opposi\;io parl:i.
ment.1r. devendo solltl:iricd1L1le com as ch1SSC$ 
armn1las do pe.l:i:, e tom o lirlo • ~ Cls sN1s ~er
''ldores ma.i11 nbne,,~l<.n1. ent~n·l,•u )lor mco 
iutermedio diri;;iMc ao oommanol:\nw •hs 
opera('Ucs na ll:úil:\. o inquiri! .. , tln i.llu:\i;:io 
quo tio -tl\"IUDOnte n.nsr:i o cnraçZio d:\ fü•pn
blic:\. (ltHito bem.) 

PON)lltl o Gororno sulitl'l\b<' nu ox:une •l~ 
N3~o a 'rtc.lldnd~ dos i:ue.·~~m; •hi C:mt:d~a. 
o porquo. dofen•le111lo Artl:ur O.c.:•r. tum~ 
nccrescldo oom o 1.1eu 11<>me \":tro 1\ lil~rJIW1~ 
o à ln~i;rid~·~o ,1., H:-uil o pMrimo11:1• C<llll• 
mum da ltcpubllru., eiil quo NU lt;r" cxtns.· 
ordi'D~tlo tetegni.mmll du glvrl~ i;cncral. 
(&iuDtJo.) 

Faço-o sem cornmcu!Ari~·~, ,fa,r1111 <lellc:u!t:m 
dn situ.'\~iio. 

«Nilo Pe~·:i.nha.-Rio: 
Summamente ;p-;itn op1111:10 iutcre.;,o h1· 

mam minha pe,;s~a. curnu mili::..1• e c!daJão, 
os Deputadcs repuuli.:tmoi ,fo:; quacs s.: •• 
mente o.ceei to ll<>fesa. 

Não temo anu.ly~e mNt~ actos <iU:Llid '1.•l<: 
gener.il chel~. j :í no 1•1·nto •le vista d:l admi· 
nistra~ão, j ô. eom rcla<;tio opernçties gucrm. 

Gnrànt\I que uão 1lei um p:1:!$0 rrontcdc que 
dovesso recuar. P~it<)(•S t'ODQuistad:e1 sf10 
m:mtid:is embora s.'\crifi.cios. 
Com\Atc~ 27,28 junho niio p :-o\·oque i : -t'C· 

pelli ini mi~os que n tacara10 c11m v iulcn
cia. e :tudncia amhosca•kos trincltei1·as. tcrro
nos axtremamento n._-eidcnra..1os. sem nunc1L 
o!I'creccr o.!Yo e most1·a.r nl~mc10 que, se
~undo confissão ja~uncos prisioneiro . .; 11gl1ra. 
e superior noss.s forças ! · 

Usam armas nperfeiçoadis~ímas,maucjant!o 
habilmente emprego tiro. Desr.le 2:; Cocorohó 
consome munição que não se csgofa maximé 
projectis explosivos. Quem fornece e::sas 
armas e muniç-ão em tanta abunllanci:i.1 

Por onde transil.3.ra.m chegar Cannàos '/ 
Assalto cidadclhrcclaroado maior pa.rte che 
fes alguns qua.es entendiam füzel-o só com 
dous batalhües. Resistindo-llic·s , eu11ireguei 
3 .349 homens que em 3 ho1'l1.s de fogo <.103 
quae$ •i 961 fóra de ~ombatc, apezar toll!1s 
13recauções aconselhadas arte guei·ra.. De 25 
junho atê hoje tenho tido 2 . !48 bo.ixas. Es
pero ancioso Ministro ·que tudo vendo rati-

ficar:'i !0tlos meus ado~, estou certo coroo 
o.vnlia.l'ti. miahn. cornluctu milittir. SautlaçJc':!. 
Yi\'(l. Rcpubiic:i.. (B1·acos ! B.-acos ~ Applatt$Ot 
JWO/on !f<!dos vfrtts ,i R.:1múlica ! Scn.«tÇ'To [ ) 

CI) lSz·. U.otloJpho :Pnixílo cliz 
•[Ul.l, ccpols da. uolul'OSa. impre~$àO prO:luzitfa 
p<:lv t<!legrn.mmu. que o nolil'e Dl1put~lo pelo 
Rio ele .l1111~iro :i.cnb11 do ler. limitar·SC ho. :t 
ruzEr ligci ras consh!crao:iie~ a rcspl•it: do pro· 
jccto cm 1liscussão. 

O :'C..'Crlltnmt·nto. 1Y.>rm:tti1h• por lei no ro· 
:;ltncn l•"b~~o. tcni co:iti111~1\Jo por rori;~ •b1 
o:ir.:11msww·111.:.< mi Rr1•11lihcn. !1:1. porém . 
urna iniq11i•laol4' 1w~t1} p1, oCC$W de eu;,.';\JA• 
mcntn p.'\ra o :iom c:Xt•:-cilo, 11.i.r:1. o. qual 
cl::unn 11 .'lll<'ll•;~o Jo uol1rc relat<Jr 1!:1 011:1• 
111i~>i1•• 1!\1 ~farinha e tiu•·r~. 

J::xbkln uin.l:L no cxc:rcito pr™,'l\; •tUI' f<>
mm rt:crut:uln.-. e! qu" •l' nrh:im 11'-111 • !iVt:l~ .... 
~Mal h•i.·!I, M' llOlo ~:n-n~s NU - iJ1•moll\~ p;u·:~ 
CIS t!Tuit1.,,; <ln ll•j, o <t,1\·crno 1l:i. no• \'. •11111-
t:trhc, e tr.t!~ltlo :uu nml;;os si.llr'u•loi que 
''cem 1!a c;)mra11hl11 cio l\tirm· lize.~ 1u·t1llloir· •lj, 
d.'\ l::si:ol<i d!' S.'1.rJ:l'Ut1.ri;, o:i; nwlhun•s \'h·oiNs 
CJll~ t.cm adm.llncrw· o ~xorci to, Ulll.'\ ~ral!ll· 
c:ição. 

E.o;:;~•);. l ;O!'~m. que foirillll tl:l!l'llt:i.dOS J.JOt' CÍ• 
ídto 11ll~ leis •lccrHmlus no r .. ;imcu monar• 
chico u:i • .., porccl~m ti1l ;;1·atilfoor,•:io. 

l'~ta. inlquitl;,1!0 e l.l~:lto nmiv1·. qunn li<> o 
pt·uprio Go\'crnr; puliu t:.'.t:• me1hJn o nlll!O 
i1t1~~a·lo ú uu pt<<-Scnto :•ntw, e a ~fü1u11;i. 
n:'iu cxcc.le a tlc~ contos olo.' 1-éis. 
c~ucl uc o or:i.·!01·. t>U\"ia n<lo ;i :.\h-sa uma 

eml·n•la, •:c rto 1!c que o n./l.11•c re1:1tor a t•.>
mar;i u:i dc\·iJn cou~io.lcra~iio . 

\'l'ln Í1 )lc~a. ;. 1Hu, llJ>0itula. e entra c,111j1111 -
d a111(:U r,t) c:u ll is<!uss.i•) e. :;egu iu tl.• 

Allllile·se ao art. 5··-A ~J'<lti lic.:tição tltl v1:
l1111tu 1·io, c.oliput:Hfa n:i. lei n . 2~7, •lc 15 d~ 
dezr;n1l,1·0 uc lS'J4, scr.i. ;i.bo:1ad1L ús })t";J.o;as i•c· 
crut;ul:Ls 1w antigo r~gimen e ús p1·ovindas 
elo . .; diversos e~tal..elccimeutos mi1ito.1·es r?.o 
ensino pralico ou profissional, ,-fosde qu e 
uii.o tenlmm ner<l.ido o. úircito ::t o~silo Yunta· 
"Cm, e~:-ví rJê :;@teni;a. forrnulac!A de accordo 
~om :t legis!ução Yigento. 

Saiu. das sessões, :.10 tle agcs!o de 1897. -
Rodo!pho l'aix«o. 

O Sr. ~~iuoriln Figuoh·a \1iz 
que ê por tor1os conhecida a conductu. do Go
vei-no Federal no momento cJiílicil que 11.tra.• 
vessn a Republica . 
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No Rio G1•ande do Sul, i11v1.<.1itlo :lct ual- j ioconstit11<:.:io111\i i1lnuo 1fas di;;posiçijos que foi 
mente pelas forças rc\l'O[uciona:·i11s da Rcpu- , ram votadas c:m 2• t.li~cuss5.Q. Refüril'·rca·ho· 
blic.'\ 01·iental, o Go\•crno 1•etfra os bat.alhü~~ 1 c:n sy11the::o :i.o premio, que a nos;a. Consti· 
que li1 tinhn.mos, se,11 SP- i01p,1rL:tr :~b..;ohtta· tui~,;;,I) nft.) tiarcnit.t.c e ([ UQ •l Com1uis.;ão do
montc qul! :1s uoss:1~ fronL<Jirus scj:un iu \·:i;lí- - ~1al'inh;1 e-r.ucrr;i. ct.m o •·oto Ll o5 umigos Jo 
dns. ente :r:ortos us 110.s~o:; compatriotit:.pcl ' ~ G~\·erno wanuii restab::lucor, em lotes de 
ro1·~:as l'C\"O!ucionarin..q_ tr:•1•:l nn.s colo:li:!s · milit:J.1'l'>'. 

E tw p:i.sso quo is;o so t!:'t 110 Sul o :ut- 1<:111 p1·imoiro log:..r. n Unilo j'L uii<i tem 
gmcnl.a no Norte o numcroJ 110 ch1r.>s d;:.s for- tc1·rc11: s e c1n $C:{ttlli~o Joga.r. :dn•lu. riue ••S 
~'3.~ cm oricrn~'\ie:s cm Canut!os. o Sr. Pr<!$.i- Livc::..'iC. sempre Í'Ji i;>o unui. i11utili1LLdf!, 
dente 1!:1. R<>pubtira uno tOll\ll. (\ 111cmor lll'tl \' i- C•ll!'.v thUlllll•l!'\)i, e inem,·cnic:nt..J :.i.<:i :i:ia Jo 
1lc11c:& p:l.r".i precu~bcr os clal"Oi 1•xbtcnt•:s j' tu.lo. 
110 oxor.:it->. TmltLv~ •• illu~~1~. cc:m.i:ui~Slo insir,tc cm 
. ~ S1t. ~!&:.t.•> l~mo _ EU() i:ã(I púilc lom~r 1 '.!l!l' c..~'~.:1111:11 ;\ 1•x:~t1r ua 1~1 1lto for·;u.. <li&\ 
1m.:l:1.tl\' .. & l.lo pa.1·lamc:1to, 1 ' 1• ,,....,,o;.w. . . ' ;\ e 1um;·a ,. o )l:l.17. h·~p c .. 111u:C1:ln como :\ 

O S1t. ,\ "OIU)t F111i;&m,\ - Cont•\ tfü•10 c!o L m:iioi·in. ,.· .~liaa.la. 1'\",•l,.1m1tk:1111c:1t~. th t 
il• ii11ll~1'r 111:\111 ttm \>\! Jllt!nú m1.n1•ru •l<! !IA 1.,,,!i1r l<•l11s :.~ c1:wi1;J:U1, 1p10 c..nsi~an.
t1'íotD~ p.'ll'l\, :i. •!•:.!<'~• •!:1 Hl•!Hll)l:\·11 , 1·•·1:1 l •·:1.1:1 ,Ji.,;••si;,;,'""" <.;.!11~:1:·1·.•, •MnQ nlj11t.:U:.1 qul' 
:ip1Clll'll\."\t' a Cl.lll' ltlcr;~çõl•) •l:i, G:>lll«lº.L ll'!lª ! ti\'I.! :a. hlili!U úc a11.:"\! .• c •• wr; 1• nil•1 01·:1. p!•l•l 
<'!ncnd:\, IJ li~ <'~t<!t., i'ét.1 ll..Ct~1:.:1 p1:J;1 m:uo· l a!1!:1n.:<i •1 i:c e 1<:1 mC'•h·l.~ tr;:7.ill, l11J: 11u11 
r1:1, uu s.:•n~Mu .~e n11::1n1mt.'r u nu1u•·r;.'.·l.1;, l "U'r .. ~ ,\,, u1uito lll:\i-ir i1111tJrl.:i11.;m, e •mo 
1."$-:<rlH tnl!~l:l.l'c.-~. moJ :•l:i. •;t11•, . <.:o.)111·' j:i. ~·m l'lôl:l\ :>;! do tn•;:1 {'l•lh-::a. l~pUlttd11 pt!!ó Pi· 
outra ~1:io W\'•• CtllÇl.•J•> .1., 0!11.c·r, ro;111t:z. •1t1l1\'., ..: .. 1110 r,,; :i lh !•1·. H:wl.,s • 1.: 1111,,to.: :~ 
muito nt1.'bJ1':r'i:a.. O 1N!1N ~··:11:rnl <111:. í:1% e ~:~j 1·mc.1o :.1.~ •lc :d.;.,i;.: • irn1»rr.;rnl.:-. a 
1i::rto <h _G..in1:1i1o~i11 dl' ;\l;t1·:rrlm •.· Liuc1·:·.l 1 m:l:c1r ia. c:1t~11J.:u r.:i.:ital·:u por ~Cl"<lUI Clll!· 
11:10 n~;.'lln1 o s"°n .~P<1!0 u bt!l _<~m·:n•h, J•Or· tl'llri:i.:; n.o,; lnLUil<'S cfo Gct\'N'Uo, qu•: u:W 
que. Ct)UIO s:tl)() t; J:l tC\"o. o:C'L~::io 1lc m.r>smt.:, quer tc1· •> !11((:1 cito 1wgan:za•.h o muitv wu-
1::1~ nrm1u;1 do wliu1t:1r1:i. e ca,\·:tl!:t:-1:• i::u> t:•.o!' como o c!;i; i;:e n. Co:i;:i;.uii:•~. 
cxi~tcm «lliclac~ l.aal.>:litut!u:i ~,1;n C'S cnr~o:« ,\ m~lim·ia f.,z o qu'~ o 1.: .. ~c::-nv 1!ntérmim1. e 
rJo ~11a~ armas pr1r:i. a.~ pr:m1 .. çoX':; ao pos to úc n~o aqn::hi 1;uc o pa.iz" " Rio;111l.lic:~ 1 •1"<~\·i
tem•11to. s •ln. ~i •~U <i>l in.!.<;.;c j•lº{'lif:tl\<J, 11!'.:l: u. i.;ccasi[o, 

\"c:.:m :i. ~l<h'\. s:i.u li•l.1.s, npuiml:\$ e eutrnm Sr. 1•1-r.sidento. i;;uu.lalf'nt:: l:omo os nulircs 
coujunc•.am(lllk <::n '1l.;1:us;~'> a.i .-.:.;;uiut.:s D1i;.u t:i.<io~ pot' i~oy:l.-. e P~rna.1111.mco, •!a b;iu

cllila. <':,p·n!icioni.sta., Ilé,firi<:. a. rct.inl•'a das 
:uini!i!S c•ncr.1:as. 

Ao§~ .. do •tl't. l"-on:le cs tá- atú J.:'!00-
lci:i.-~l' : ;-, tê 2. IJUO. 

H·:jo ni :.> o Pó•SO 111:~ls fa:t.C!' ~m ,, .i:i~:i.o à 
c;1,t·n•fa, q~c cnnrcm c lispu~iç,j<'s re1'Cre:ilcs 
O:) 1•!'1.tl c~<·:-:, por-·pa: c~t~ tendo ~i'10al'[>l'U\'O.i.!a , 
tal" cz 1;•Ji" um 'J"i , ,,.._ ,,.;,., .i~• n:il) me l!Cl'· 
11•1icc r• ~im ;, C:~:nar;:. (!11s !Jcpma•fo~ . 

Est:• e 111trno.!tL, t!OlOLl cl•r t,... nii~ foi o.ppro. 
:!O .!e ag ... ~to 1\f.! wo;- ,.,Hh pt:l:1 sa:ut.'1' mc,füh 11ell,t contidn, 1>0is 

q uc roi uma u<;s c1ms!1.l1:: ;itla:s cc·mo tlc:mc
cl·.ssa?·i:t.~. 

Sa!ll. <las sc~sJc~ . 
/1 111(Jri ,;2 Piyu~ira. 

Ao ;Lrt. 3:•- Ern voz 1~ 0 -cincu 
(li:,'õl-SC: de t rcs a cinco r..nuu;c . 

arlU!JS- Hvu \"C ate 111:.;m n•• ~cio da Co101ois,ão de 
~Ia:·inua e Li uc1·;":J. d!i;sc,;:>.! que a. iclêa, <1ue 

Sufa das scssJes. 20 ele :igosto <lc 189i. -
Jl.:llo Ri1yo. - :lforcol1 no J!Gura, reL'l.k1r. 

O Sr. l!J: ..,.ze1.·1·il Fon t<L•neHo
S1'. President.~. muito poucv, qu:tsi nu1.la te· 
nbo a accrcsccutar ao que já exp"JZ c:i! :rei11-
ç:io ao mau modo de pensa.t• no fl !~e concer~1e 
ás disp•JSiÇÕú~ iaconstitucionae~ . 'fUC o. il1n>0<
tTc Commissão de 1fa;-inli:~ e Guerl"lt ins:~te 
em manlcr. cor.forme os MsE:jos <lo (.;o,·ei·no, 
neste pr<~ecto, que ha de st:r iei o.le fix:i •;iio 
de forças paro. o ann·' Yin!louro. 

Yenllo sim.pl~mente á tribuuo. pa.l'a insi;
tir tambem no meu modo de ver :icerc;i. da 

C:i:n:ir:i V. lY 

nclh1 5:) consi~n ·•Y:l, não Jli.Lrcci:t vil' 1lo um 
co1~>ud <locxcrcitü; q :wc:"õ?. u.;.:aio•Jtilida<lc. 
porq uc a <A•ristit ui~ã-:r jiL cousic;nu. "ª C'1>til tlis-
po:;i('1iO. . 

Seniiores, inutilidade cr~. tambem a. rlispo· 
sição transitvria, que ficou na Constimiç5.o e 
que dE>terrnim\'T•L que o C0ngres>o :;oh p:-c
t(:::x to algum nodi;i s•.r J.issolviU.o, o que jil. se 
<leprohenõ.ia •h• i ndolc do nos:;o systema pr.e· 
shl~ncial. 

Est:i.1•edu:id;1nch, que a.h i ficou. na Consti
i u k-â•J de 2411e fc ,•t!rei:·o cl:Lra. e tat•mina.nte
mente prollibindo a di~S•)luç.J.o do Collgre~so 
não impedia que o fosse, e todo3 vimos com 
bastante pez:u·que o Congresso foi dissolvido! 
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Não é muito, portanto, que ficassa tambem 
consignada essa disposição, expressa na lei a 
que já me r eferi, para que no exerci to não 
mais fossem admittidos cadetes em suas 
fileiras. 

Mas entende a maioria da Camara que 
manter essa disposição é reconhecer um 
abuso por parte do Governo, que os tem man
dado readmittir, pelo pouco caso que faz ele 
tudo quanto está determinadamente expresso 
na Constituição . 

Deixo, pois, á maioria da Camara a S'.lrte 
desta emenda. 

Não me darei ao trabalho de acompanhar 
as outras emendas rejeitadas e que continham 
disposições, que julgo indispensaveis, para 
que fos se executado o q1ie a Constituição de
termina. O Governo, que tudo póde, que 
manda fazer o recrutamento nas ruas desta 
uidade e onde q uizer para preencher os claros 
do exercito emfim, que faça tudo quant,o lhe 
aprouver, contra o disposto na Constituição. 

Que a maioria desta Gamara continue a 
apoiai-o prestigiando a autoridade. (Milito 
bem.) 

O §r. Marcolino IMloura vem 
responder aos nobres Deputados que apresen
taram emendM ao projecto. 

Occupou a Lribuna em primeiro Jogar o 
nobre Deputa,do pelo Piauhy. para renovar a 
sua emencl.a rejeitada na ultima vofa ç-ão. 

A emenda não é mais do que uma disposi
ção limitativa do tempo do volunta1·iado do 
exercito, como proce~s1 de acqubição de 
maior numero de praças, mórmente agora 
que é grande o numero rle claros. 

Embora reconheça que em tres annos não 
se faz um solda<io, tal como exige a sciencia 
da guerra moderna, acceita a ernenr1a, para 
transigir com o nubre Deputado . 

Quanto á elevação do nume1·0 de praças da 
Escola 'de Sargentos declara que não pótle a 
Commissão acceitar, em vista das condições 
financeiras do paiz. 

A emenda que augmenta o numero de 
11.lumnos das escolas militares, como meio de 
preencher os claros do exercito, já foi con
demnada pela Gamara, em virtude de motivos 
de ordem financeira e tlc justiça. 

Cone! uindo, responde o orador, algumas das 
considerações feitas sobre os casos ele recru
tamento. 

Ninguem mais pedindo a palavrc1, é encer
rada a discussão e adiada a vota•:;ão. 

E' annunciada a 2ª di scussão do projecto 
n. 49, rle 1897, autorizando o Governo a abri1· 
ao Ministerio da J11 stiça e Negocios Interio
res o credito de 202 :882$ll9, supplementar a 
vii.rias verbas do art. 2" da lei n. 429, de 10 
de dezembro de 1896. 

O Sr. President.e -Tem a palavra 
o Sr. Raul Barroso. 

O Sr. Raul Barroso - Não póde 
parecer e1;tranho a V. Ex., Sr. Presidente, 
que me anime a ent1•eter por alguns instantes 
a preciosa attenção da Camara, fazendo li
geiras considerações sobre o prr>jecto n. 49, 
cuja discu~são V. Ex. acaba de annunciar; e 
não pôde parecer estranho, Sr. Presidente, 
não só porque esse project'l consigna des
pezas que virão a 1gravar de modo sensivel o 
Districto Federal, que muito obscuramente 
represento nesta . Casa (não apoiados), como 
tambem porque, fazendo parte de uma ag
grcmiação politica que está em franca op
posiÇ'ão ao illustre Sr. Presirlente da Repu
blicu, corre-me o dever, a que não posso 
furtar-me, de concorrer com meus esforços 
para que a maior fiscalização seja exercida 
em torno dos actos de S. Ex., afim de que, 
no processo de apuração das responsabili
d•1des publicas, fique bem evidente o enorme 
prej uízo que ao estado financeiro de minha 
Patriaestá causando o governo do Sr. Dr. Pru
dente de Moraes, a quem em tão má hol'a foi 
confiada a alta administração da Republica. 
(Apoiudos.) 

Trago, portanto, para o debàte, Sr. Presi
dente, uma dupla somrna de responsabili
dades; de nm lado, as que r'ecorrem da minba 
condição ele r epresentante do Districto Fe
der•1l, j it tão esbulhado pelo Governo da 
União, que, por effeito de uma lei esdruxula, 
arrecada uma grande parte das rendas mu
nicipaes para pagamento de serviços em que 
o governo lccal não t :m a mini ma interfe
rencia, e ainda por cima cobra da munici
pali.Jadr, uma porcentagem pelo trabalho de 
arrecadação dessas rendas do Districto, ao 
qu al não apresenta <!Ontas nem r estitue os 
saldos porventura existentes. (Apoiados. ) 
De outro lado, tenho a responsabilidade de 
partidario intransigente, e, como tal , embor<t 
esteja disposto a dar ao Governe os meios 
que forem strictamente indispensaveis para 
que elle comiga levar ao fim a missão de que 
foi encarregado, estou tambem firmemente 
resolvi do a não lhe conceder nada mais além 
desóes mesmos meios. 

Nem se diga, Sr. Presidente, que sobre 
questões como esta que me proponho discutir, 
não se deve fazer politica. Não conheço as
sumpto que mais se preste á averiguação da 
capacidade administrativa de um governo do 
que es~e que se refere á conces>ão de credites 
supplementares. 

U~I SR. DEPUTADO-Muito bem. 

O SR. RAUL BARROSO -- De facto, Sr. P1'e
sidente; si é vc,rdade que as leis ordinarias, 
da1Jas as indispensaveis condições de honesti· 
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dade do Governo, devem ser sempre conce
didas ; si é exacto que os cre-Htos extraordi
nai·ios, por dizerem respeito a serviços não 
consignados no orçamento, impõem-se ao es
pírito de patriotismo do Congresso, que sobre 
elles só pMe exercer a critica fóra completa
mente dos dominios rh paixão partir.aria; 
nio é menos certo lambem que os creditas 
supplementares devem ser sempre collocados 
no terreno de confiança ao Poder Executivo. 
porque elles só appa.recem quando o Governo, 
não se conformando com o quantum fixado na 
lei orçamentaria, vem pedir ao Congresw 
augmento de verba para certos serviços que 
o Poder Legisla.ti vo estudou com cuidado, 
consignando para a execução clelles a quantia 
que suffioiente lhe pareceu. 

Realmente, os creiitos extraordinarios jus
tificam rn perante o Congresso com a simples 
enunciação dos motivos de ordem especial 
que os exigem e não devem ser nega-los, a 
não ser no caso excepcional de uma crimi
nosa perver~ão do apparelho administrativo, 
hypóthese que dict[t a formação das facções e 
aconselha os movimentos revolucionarias; os 
creditas supplementares, porém, exprimindo 
um desaccordo entre o Poder Legi~lativo e o 
Poder Executivo, exigem da parte daquelles 
que teem a responsabilida'le da decretação 
das despezas publicas o mais cuidadoso exame. 
afim de que se verifique de que lado está. a 
razão-si foi o Congresso que não soube fazer 
a lei ou si é o Governo que não sabe ex-
ecutal-a. · 

UM SR. DEPUTADO-Muito bem. 

O SR. RAUL BARRoso-Dahi a critica e as 
apreciações mais ou menos apaixonadas e 
partldarias que podem levar até a rejeição 
do crerUto, ramo me parece que deve acon
tecei• com relação aos que fa zem parte do 
projecto em discussão. 

VAjamos quaes são as razões em que se 
baseia o Poder Executivo para pedir esses 
creditas. 

Temos em primeiro Jogar a verb'1 desti
nada ao serviço de policia do Districto Fe
deral. 

Para ella solicita o Governo um supplc
mento de 48:400$, e com dous nrgumentos 
pretende justificar a necessidade de~se au
gmentu de dotação. Por um lado allega ter 
havido um engano de 28:000$ no orçamento, 
e por outro refere que o contractante do ser
viço de conducção de cada.veres, orçado pelo 
Congresso em 45:60 •$ annuaes, conforme a 
proposta do Governo, elevou o preço do mesmo 
serviço a. 66:000$, de onde a differença de 
20:400$000. 

r\ão ponho duvir1a em acreditar na vera 
cidade da primeira allegação, antes estou 
certo de que houve effectivamente na lei do 

orçamento o engano de 28:000$, a que allude 
o Sr. Ministro elo Interior. Esse erro, porém, 
não se deu em nenhuma das verbas parciaes 
destinarias ás varias~despezas da rubrica-Po
licia-deu-se na somma total. Si tivrsse ha
vido engano em algumas dessas parcellas, 
eapecialmente nas referentes ás consignações 
para pagamento do pessoal, comprehende-se 
que isso pudesse até certo ponto embaraçar o 
Poder Executivo; uma vez, porém, que o 
erro foi apenas no total, parece-me que bem 
poderia o Sr . Ministro, si ti vessse verda
deiro desPjo de fazer economias, prevalecer
se do facto para rnduzir as despezas, o que 
conseguiria facilmente dissolvendo a ditfe
rença por algumas verbas da rubrica em 
questão, que fossem susceptiveis .de soffrer di
minuição, corno sejam, por exemplo, a de 
12:000$ para objectos de expediente da Se
cretaria de Policia, a de 20:000$ para illumi
nação da mesma secretaria, a de :32:000$ 
para illuminação do quartel da brigada po
licial, a de 50:000$ para capotes e correiames, 
a de l !O: 000$ para material da Casa de De
tenção, a de ll5:000$ para diligencias poli-
ciaes e outras. . 

Dessa. fórma conseguiria o Sr. Ministro do 
Interior desfazer o engano do orçamento 
sem prejuízo no serviço ec·Jm economia para 
o cofre publico .• 

E tal maneira de proceder, Sr. Presidente, 
foi me suggerida pelo proprio Sr. Ministro 
do Interior que, opina no intuilo, de obviar a 
um erro analo,zo na verba destinada a obras, 
teve a feiiz idéa da diminuir proporcional
mente nas divers iS comignações que formam 
o total dessa verba quantias que sommadas 
perfazem a differença produzida pelo referido 
erro, ficando assim corrigido o engano. . 

Portanto, si o Sr. Ministro do Interior se 
preoccupasse um pouco com ·JS negocios fi
nanceiros e estivesse disposto a fazer eco
nomias, nenhum embaraço lhe causaria o 
dito erro. · 

A primeira allegação é, pois, improce
dente. 

Passemos á segunda.que se refere, como já 
disse, ao augmento de verba para o serviço 
de conducção de cadaveres ; e, como o caso 
é curiow, peço para elle toda a attenção da 
camara. 

O Congresso votou para esse serviço ·a· 
verba de 45:600$ annuaes, isto é, 3:800$ por 
mez. · 

Vencido o ccnfa>acto (é o Poder Executivo 
que falia) não 4uiz o contractante continuar 
a fazer o serviço por esse preço e exigiu 
66:000$ por anno, isto é. 5:500$ mensaes, su
jeitando se a i.-so o Governo. 

Mas. pergunto eu, que providencia tomou 
o Sr. Ministro do Interior para acautelar os 
cofres publicas contra essa e:icigencia do con-
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tractante? Chamou nova concurrencia? Pro
curou indagar si havia alguem que se pre
stasse a fozer o serviço pela •1uantia fixa·la 
na· lei de meios? Envidou S. Ex. esforços, 
como lhe cumpria, p3.ra que fosse respeitado 
o orçamento, cujas disposições a Constituição 
lhe prohibe transgredir sob pena de respon
sabilidade ? 

Não. S. Ex.. deixou expirar o contracto ... 
O SR. MALAQUIAS GONÇALVES - Elle não 

podia abrir concurrencia. 

·------·------------------
Esses dous cecd itos sommado3 dão o total de 

138:400$,que, ad.Jicionado á verba consignada 
no orçamento, dá a eleva.da importancia. de 
5.847:215$. isto e, mais755:965$996 do que o 
que se gastou em 1896. 

Para. onde irão. Sr. Presidente, es ·as 
enormes quantias ~ 

Serão ellas destinadas ás magestosn.s obras 
que, sem autorização alguma, estão se fa· 
zen,lo no quartel da brigada policial, que o 
Sr. Presidente tla. Republica arma cada vez 
mais, não para garantir as nossas vidas, não 
para. guardar 3S nossas casas, de c?ntil~uo 
assaltadas pelos gatunos que vagueiam im
punemente pefas ruas desta cidade . . . 

O SR. Ti:MOT!lll:O DA CosTA-Apoiar!o. 

o SR. RAUL BARROSO- ... e quando no dia 
seguinte, aproveitando-se da falta de concm
rcntes, apresentou-se o contractante a:nea
çando abandonP.r o serviço si não lhe p l
gassem maior quantia de que a marcada no 
contracto findo, o Sr. Ministro mandou que O SR. RAUL BAurrnso- ... ma;:; apenas para 
rasgasse a lei do orçamento e conco1·dou nci gu:irdar o pa.lacio e a pessoa de S. Ex. ? 
augmento exigido. Nào sei, Sr. Presidente, que a nós r!a oppo-

Si não houve má. fé, houve inepcia. siçio não reconhece o Govorno o direito de 
E é assim que se governa presentemente a entrar na. indagação desses factos. A Camara 

Republica! deve recorda.1• de que ba muito tempo foi 
Além dessas considerações, Sr. Presi lente, aqui a.b Jfado o requerimento em que um cios 

ainda outra se me afigura importante , a pro- mais distinctos membros do. oppo,ição parla
posi to do assumpto. O Sr. Ministro do Inte- mentar · · · 
rior pede para aquelle serviço a quantia O SR. TnroTHEO DA CosTA - O Sr. Ovidio 
de 20:400$ que, com os 45:600$ vota11os pelo Abrantes. 
Congresso, perfazem o total de 66 :000$, pra- o SR.RAUL BARROSO- ... pedia informações 
cisas, na opinião de S. E~., para todo exer- sobre esses escandalos da a<lminis'.raçâo. 
ci.cio. Ora, rle. ~uas uma: ou o contracto ex- Serão aquellas quantias despentliclas com o 
pirou no ~xercic10 pa.ssa~o e .º G.)ve~no fez trabalho de espion:1gem que o Sr. Presidente 
ma! em na.o tomar pr<?v1dencias de forma a da Republica manfa exercer sobre nós da 
levar o facto ao conb~c1mento do Congre3so, a, opposição, afim de surprehemler a tal hydra 
tC!flPº ?-e P.oder este mclu1r o augmrnto na., de anarchia,que só ;·xiste na imaginação deS. 
lei or~1_narrn., _ou o contracto findou no actual Ex. ? ou serão ellas applicadas ás custosas pu
e:x;crcic10 e nao se comprehende .nem se ex-1 blicaçõesquc inundam todososdias_as colum
plica como e porque o Sr. Mm1stro petle nas pagas de alguns jornaes desta Capital, 
verba para 12 mezes. · nas quaes os corypheus da situação, ao envez 

. Quer em um quer em_ ou.tro c_aso o proce- de defenderem os actos do Governo, tão forte
d1~ento de S. Ex. nao e pos1t1vamente o mente accma.•lo, só cuidam de insultar o 
mais louvavel. honrado chere <'o Partido Republicano Fe-

A verdade! ~r. President~, em tudo iss~ ó tleral ~ 
q'.:1-e ~Sr: M1111stro_ do Interwr e da Justiça Ignoro tambem, Sr. Presidente; posso, 
n'.1-o liga importanc1a . ao orçamento nem co· porém, affi.rmar á camara, porque e>tá n'.l. 
g1ta. em fa.z~ r ecou01rna'. . consciencia de to:l.os, que não é do bolsinho 

Para dar a Cam~ra uma pr?va bem fr1s:mte do sr. Prudente rle Moraes que sahcm as 
do 11'.odo _por que s~o despendidos actual mente grandes quantias para 0 pagamento das pu. 
os dm.h~rros publicas, basta lembrar q.ue no blicaçõe::i ... 
exerc1c10 de 1896, gastou-se com o serviço d:i. \· 
policia do Districto Federal a quantia de O ~R: ~IMOT'.~E? DA CosTA-Aesmo porque 
5.090:249$004, conforme se verifica pela re- o Pht!o nao derx.wa. 
spe:itiva synopse de receita e despeza. O SR. RAUL BARROSO- ... em que S. Ex. 

No orçamento vigente, o Congresso votou manda injuriar o preclaro cidadão, a quem 
para esse mesmo serviço a quantia ele deve em grande parte sua estada no Governo, 
5.708:815$, isto é, mais 618:565$996 do que pensando ta lvez que com isso lhe abaterá o 
o despendido em 1896. prestigio, como si fosse possível com a es-

0 Sr. Ministro da Ju$tiça, porém, não se ponja embebida. no fel da inveja e da calu
s,1.tisfaz com isso e aind:1 i1ede clous creditas mnia apagar das paginas da historia os in
supplementares, um de 48:400$, constante olvidaveis serviços que o benemerito chefe 
do projecto em discussão (, outro de 90:000$, republicano tem prestado á santa causa da 
que tambem figura na ordem do dia de hoje. liberdade de nossa. Patria. (Apoiados.) 
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Segue-se no projecto a vel'lia de 4:0008 , pe· 
dida pelo Governo para pagamento oB um 
premio concedido ao Dr. Clovis Bevilacqua. 

Para explicar á Camm•a o motivo por que 
voto contra esse credito, valho-me das pala
Yt'aS da propria Commissão de Orçamento 
quando diz no parecer sobre o projecto que : 

« assiste ao Congresso o direito de suppri
mir e modificar nas leis anuuaes as consi
gn;ições que não forem de caracter perma
n .:• nte». 

O Sr. Minist.ro ela Justiça, na propest1 ck 
orçamento para 1897, havia pedido verba 
para esse premio e outros, mas o Congresso 
entendeu que não devia dal-a, e, como não 
posso acreditar que apPzar flisrn já se tenha 
effectundo o pugamento do dito prem\o, não 
tenho hesitação em pedir á Camara que tHlie 
para o proximo exercício a consignação da 
verba necessaria para essa despeza, que me 
pal'ece justificavel, mas que póde ser adiada 
á vista do grande onus que está sobrecarre
gando o orçamento vigente. 

Tambem consigna o projecto um credito 
para o Gymnasio Nacional, allegando a Com
missão de Orçamento em um lle seus conside
ro.ndos que a verb:.i. do 10:000$ votada pira 
as despezas com o-> exames de preparatorios 
naquelle estabelecimento é insutnciente. 

Não pense, porém, V. Ex., Sr. Presidente, 
que essa consignação de 1C:000$ foi arbitra
ria.mente fixada pelo Congresrn. Quem recor
rer aos Annaes e estudar a maneira pot· que 
foi feito o orçamento do Interior, ha de ver 
que differentes emendas foram aprernntadas e 
discutidas. No primitivo projedo,a Commissão 
de Orçamento reduziu á metade a vet·ba de 
20:000$ p1•oposta pelo Governo para os ex· 
ames de preparatorios. 
. Em segunda discussão, o Sr. Deputado llfe 
deiros o Albuquerque justificou uma ememla 
restabelecendo ues~e ponto a propcsta do Po
der Executivo, pois era impossivel, no pen
sar de S. Ex., attender ás necessidades des!'e 
serviço com a quantia de IG:000$000. A Com
missão de Orçamento, dando parecer sobre 
essa emenda, foi de opinião que elhi devia 
ser ncceita. A Com missão entendia que, sendo 
justas as observações do Sr. Deputa.do por 
Pernambuco, devia:n-se consignar os 20: 000$ 
que S. Ex. pedia. . 

Mas, foi tão estudado o assurnpto, foi tão 
escrupulosamente debatida a questão que, 
apezar desse parecer favoravel, a emen·!a 
cahiu. 

Portanto, não foi um acto arbitraria e it•
reflectido esse que levou o Congresso a deter
minar que o serviço a que me refiro fosse 
feito dentro da verba de 10:000$000. E a ella 
devia o Sr. Ministro do Interior e da Justiça 
circnmscrevor af:: (lc;;pe~.as, ubservarnlo a Je\ 

que S. Ex . é obl'igado a respeitar. Si não o 
fez, é porque não quiz. 

Logo, as allegações c1o Pocler Executivo 
carecem de fundamento, tanto mais quanto 
a actual Commissã·) de Orçamento, dando 
p<'.t'ccer sobre o pedido de credito em questão, 
propõe que rnja adiada a 2& época de exames, 
ponto cm que o Sr. Iviinistro do Interior fazia 
assentar princip~1 lmente a necessidade do cre
dito. 

A mesma argumentação que acabo de fazer 
procede, mutatis mu1andis, com relação ao 
supplemento pedido pura a verba destinada 
ao corp: de• bombeiros. Durante a discussão 
do orçttmento, foram ap:·es?ntadas differentes 
emendas, que a Camara estudou, pronuncian
do·se sobre ellas nas votações havidas. 

Si o Sr. Minis tro da. Justiça não sabe ex
ecutar o orçamento, a culpa não é da Ca
mara, nem a ella compete ensinar-lh'o, 

o SR. ALCJNDO GUANABARA-Mesmo porque 
não é professora. de ministros. 

o SR. RAUL BARROSO-Pede ainda.o Poder 
Executivo reforço da verba para a alimen
tação dos alumnc·s do Instituto Benjamin 
Constant.. pretexlando ser insufficiento a 
qu,intia votada na lei de meios,attenta a dif
fel'ença de preço da came verde que era ele 
699 rs. o kilo ao tempo em que o orçamento 
foi votado,e é hoje de 999. 

Ainda aqui precbo recordar á Cama.ra o 
modo por que foi cliscutido o orçamento em 
vigor. 

Na Pl'?PC·sta o Governo pedira 51 :240$001) ; 
no pt'OJecto essa quantia foi reduzida a 
37:4'19$000. 

Posteriormente, ja estando o projecto cm 
discus:::ão, a Commis~ão de Orçamento, at
tentlendo ás reclamações que lhe foram feitas 
p()lo honrado d i rector daquelie est[J.beleei
mento, propoz em emenda a.presentada polo 
digno relator, meu nobre amigo o Sr. Alcin11o 
Guanabara , que a verba fosse elevadá a 45 
contos. A Gamara acceitou a opinião daCom
missão e para o Senado foi o projecto consi
gnando essa quantia de 45: 000$000. O Senado, 
porem, que se peeoccup<.i.va em collal.Jo1•ar 
com a Carnara, no !ouva vel trabalho de pro
duzir economias, enternleu que essa verba 
era susceptivel de diminuição e reduziu a 35 
coutos, mas, e aqui é que está a questão, o 
Senado nã.o procedeu impensadamente, pois 
que, ao mesmo te :;po om que fazia a ro
ctucção, prohibiu que fosse admittido mais 
alumnos no Instituto, e tal disposição faz 
parte da lei do orçamento. 

Quer ver, V. Ex., Sr. Presidente, que1· ver 
a C11mara como o St'. Ministro do Interio r 
eumpl'iu a lei '! 

Havh naquella época 68 alumnos e 38 em-
1n·0gados, ac> tu lo lO(j iie.' .';oas a alimc 11 La ~-. 
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Si o Sr.Ministro limitasse a esse o numero de e 00 empregados.o que dá adia.ria. de 847 r\\is 
a.lumnos,aquantia <lc35:00:1$scria sumcientc. paro. c:ids. um. 
pois, como é Cacil -.·erili~r. a quota di:i.ria Até e:it.:i d:i.ta o honrado Dr. Preí~ito ainda 
fla. a.Iiment:ição e superior aos \.lOO ráis pedi· não pcd·u cre-lito su ;:p!cmcnt~r para essa 
dcs pelo proprio Governo. verba. 

Si a Cllm:u·a. se der, porêm. ao tr:i.b:i.lbo Na ca~:i. ele s. JtlSê. tambcm custeada pela 
• (le ler a proPQstn de orçamento p;1ra l~ muoicipalid:\de dosto di$trfctv. i:a."<tou·:re 

'\"Or:i. que o numero de alumnôS foi auirmcn- 90:000$ com a :•limcntnciio de 312 alumu~. 
tado para S3, isto !!. 111:\Í~ 15 do quo o mnxi· isto ê. :?SF.$~48 por 1111110 p:U":I. c:ul:L um; ou 
mo dctormiuano pela lcl. 'i'9t.l reis por dia., o ainda comem o:; cmprc· 

De !Ortc que. o Conzre~ \'Otou verll!\ g;iilos. 
~ 6.'1 alumnot. prolubh1clo exprc-:;aroenr.t! no~o ª'-~r. .. ~centn.r quo o orçamento por 
3 l\<Jmlffio •le mnli<. e o ~Uulstr<) i\•\mlttiu cncle cst5'1 s:•ndo ~L.'\.~ <!'iF.'\t dt>spc:.cns ó um 
quant"~ qulz. Como poilcrinm cll~gar <\~ orç4mcnto proro:::Mlo. o que q11cr •li~r •1ne 
3S:Oi.l0$()0J f ag QUOL'\S do n.llincnt.~10 fOrJ.:U ~ICUllldO..~ 

?das l\lnc!a nio ó tu•lo. Li hoje cm um d1111 cm \ºIY-'IQ muito nnk!rior óqucUI\ cm que roi 
Jorn~eti clut.'\ Cnpl t:ll um.i cart:l do ~r. dirc· vo~·lo o Ot\':t.lllt'Dto ·h Unliío imra o nctu:\l 
ctor do li:~tttuto B·~n.J:L111ln Constant. nll qnal ·~xercicio: "· no emt.'\11~. t~:n llldo 1umcicr.· 
~e clletlucfo funccli>nnrlo. ~tcrindo-l!O AO te.oi :1.." \'a..o.b.u ~~U\W, 
crl!liito t1UJ1plamc11t:\l' cm dlscusi;iio, nllu·ln A )b~ :ilnda. ls!-0 n;io õ tudo. ou nn~a. lssi> 
clrcumst&nc~:t. do cstlU'Clm nnqucllc c.,;.;i.1~1c· ê 11:\·la i& vis~ •'o qu!' \\ Ciun11ni. \'llC! ou,·ir. 
clLncuto S7 nlumnos. O :-:r. ~lini~t:o d<> Interior tlnll:t. na\ ld d" 

J:\ nilo $Õ.O npeniu ~3, remo ™> tempo om •.>r~·Maento . " •1•u1.11HI\ de ~:000$ pu.r., 
.. que M rcdlt."ld:i. " Jiropc>-l4 lXlf& Ri~, o oi.Iras do l'(!U mín'.l!!torfo. . . 

numero ~tl do m•1 li< qu~t:'O, o qoo ~I· Pof~ lot'm. até Junno do corrente nnno 
gnillca. quo o Sr. Ml:1istro T:ic ç011$Cie11~ti· s. Ex. ,_,.i;tou 1~'6:111i1$. e NICl\fltou P.'l'I' in
montc int'riogindv d•n a di:i. ~ cxp~<n 1,\etc·r· 1::-tnc1iuis d<• !l.'\lar10~ :20:t11JO$. isw é. ntt! 
mio3Çtlo Ja. lel de m•ço.mcoto junho S. Ex. !lespemlcu 216:&.i1$, 1"CSt.à11·~0. 

H:i. culculo quo reslst.'\ ::. c•so l'.'.lpricho 7 p •l'.t.:into. 11.pcntlS :'S:otl!>$ e tanto. S&bo :i. 
:Mas. si ó \"'erd:i.<.lc que oxist~m pre:-cnt~· l'an::i::·:i o que rcz o ~r. Miml!tru? 

mente 87 :\lumnos·c 35 crnpregai!os. isto é. 0 l"lenou <lesoez;is :lO "~lor de mais de 
um total de 1:2~ j '(:SSOAS o. a.limenttw, l"erill- 60:000$ e p:r.ra· justilk:i.r o t!~ficit pede ao 
ca. se quo a quantia. de .J.):000$ em que Cl congre~so um creJ.itu ele ~:000$, appclla.ndo 
Sr . Ministro- 0rç:i. :i. despem p:i.ra. o nctual p:i.m a ~ircnrnst:mcia. c!e haYcr obras auto· 
exercício dã. uma.quot:!.Ji:.iria. supr·r ior n mil 1·1 7.~ (tas nc-sa impoi·tancil. 
rêis o que esti e:a 'les:.ccordo com a p~opost:i l:\atu;a lmente a Cr1:n<1.ra penS!l. que, qi;ando 
para 1$98, na. qual oPoo('r E:tecutho iliz que S. Ex. assim se ex-prime quer referir-se ;i 
para basa do ci:Iculo •le"e ser tomada a ciuota. I autorizaçiio dada por quem de di~it••; pois 
de 90D rs. a mesma. que o Sena.do ª'~O[•tou'pa.rr. !:Ogitna·:;e redondamente: a autorização p:.ira 
fixar n. ,·erba que o Ministro aclia. i nsufiici~n· P.>S:J.:< obras, cuja. cxücução produzir.i. o deficit 
te, quancto pode o credito supplemeatar e en-1 e •'ellc proprio :\Iinistl'O. 
~:_el~S . bastante quand~ faz ª prop0$t.tt . o Sr... P EDRO BORGES- E' de muita força. 

Quem eiltende o Sr. Ministro do Int<:rior o sn. . R.~t;L R\IU1.0ZO,;_ Mas, onde iremos 
:iao meio dessas iiicorigrencias ~ nós p'.lrttr dessa maneira? 

Não, Sr. Presí•lente, o l\.ugmtmto do preço Pcis qm,nrlo o honrado Sr . Ministro da 
da carne não pó.1e servir de pretexto pal'a Fozcndn affirma cm ~eu rela.torio. a propo
o pedido de credito, porque si assim foss~ a ,sito do est!ldo actuai .de no~.:;as fm.1nças, que 
p ropost(l. para 1898 a.ttenderi:i. a e;sa. til'· a con:.inuarem as c.:n:::,as como vão a receit:i. 
cumata!lcla. e n'.io reproduziria. a. vcrl•t\ ISOi; não att!ogir:l_ o. somma em que fo i w~fa 
a razão unica. d~sso credito está na. manei!.'a e o.ccus:wâ uma Oilíei~eil.ça de cerca de 
por que o Sr. !\Iir1 istro C.esobedecc. ú. I~i. 34.COO : OO~l$ ps.ra menos; quando vemos qne 
,a.dmittindo mais nlumnos de que dCJve. !\fPn· -o illustl'e Sr. Ministro ·d:i.,lndust;'ia e .viaçüo 
.teillia· S. Ex. o nuínero que o· orçamento de- dispans?. g1·aude numero dc ·emprega.•ks do 
termina e os 35: 000$ chcg:não de rnbro . qn;ldro, paw os quaes ha rerlla m:. lei ele 

: · QUer ver, V. Ex ., S1•. Presidcmie, como se meios, proceuimcnro que só S•) p:.\de explic:i..
faz,na i'lrunicipalidade <lo Dfatricto Federal, IJcfa certeza que s. Ex. tem de.que nos co~ 
essa tão accusa.da. munic!paUdacle, de que rr€s nã.·J ho. di n1lei1'..> P<WO. p~gamento d~1s 
]lluitos fülla.m, m:IS que p ,mcos conhecem? cla:;pei.llS orrlina.rias. embora. ellas estejam 
· · No Instituto Profusional.:~ cargo elo governo eoilsign:l.rln.s no orça.m@to, e L><s:> porque· ~i · 

. l~l, gastou-se no l " semestre do corrente ·nrree.ada~ão das rendas não .corrcspcndc a 
anno n quantia de 71:000$ para 400 a.lumnos e~pecW.tiva do Congresso; quando uós vemos , 
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que a. digna. Com.missão de Orça.meüto, i1ã:() vel-ã: forte · e- pt'estiginda., ampa.rn.ndo-se na. 
acba'ndo meios para conjurar :i. terrível ccise estima. de meus conciàa•liios e no respeito que 
Ci"ª a. Noção a.tra,·e~a., propõe medidus ci· lue é devido por parte dos poderes publicos. 
trema~, como sl'jam a recon-çer~iio do juro Po.ra. conseguir a realização desse d~o. · 
dos n.polices d.e 4 "/., ouro, para. 5 "/ .. ,papel, o Si·. P1·csidcntc, eu não me poup111•in j:ima.!3 · 
1Lugmcnto dos impost-0s e Q. susp~n&1o de pr..~ a. ~rort;Q :1.Jgum, qnae~quer que fo~em CIS 
gruncntos no exterior, medidas que alo.rmíl- ~l'il!ck-s de mim exighlos. Asseguro mesmo 
r•m todo o po.iz. p;>rque cllu tl.cnunci:l.m n. á C<l.m:i.rn que !li o 11r~ti~io daquella corpo
proximldo.de dn ban~ta.; qnnndo velDOS 1'4CÜ.O 1•sth·es~e •'opcn lente d~c credito, e11 
que o commcrclo cstã p.'\ralysa.,'o. o. lui:to.r sullecrc,·erl:i. c.>m :1. melhor l"OUt.ado o p~re
cl>m n. b:i.l:tn. rlo c:i.mbio. quõ é umn. pro\"l'I. d;i Iler d:i h<lnra.1fa Commla..-io do Orça1nc1no. 
tn.lui. do conft:ulÇA. no Go\·erno; •1t1~ndo vomos l11Jbllz1nl!nto. :tSSim ni.o õ ; o quo vnmos. o 
o. l:\'\"OUr;\ ~tol'l.-cr-~c cm '"erdn.dciro. ~onl~ l\hi ~~ ~ re<:cnt.'a Mmciç~ Mbs JlAn. 
por ~lto. do recuNOS, pela cnl'l!ncia •'o b:-aços os E..'it.,.Jo;; ''º p,,r;a.nil e do ;\m;i.ioa!l'!', 6 que 
11110 11m protccclonlsmo ,, 011:ronce arl':lSt.'\ o Sr. O:-. l>rtincmtc da ~fol':los proeul':\ ~ 
~r:i. n.s 11\lwlcv com o pretexto dn ~ qulnhAr n. ~sat'Ja n'-Clo:ia.l, e~11~nllo-s edo 
teger lnduiJtrias fnclplcntc,;, ~°' pró;ln· muito qoo Hto del'fm ll$ l111tltul~ rcpu
cb>s tio ~endidos por p!'t'toS r.'\bulo:!Ot!. por· l.>lh.•iuiu. cnj~ l.'lt.al;Hlihdc tA!m urM ~ran
quo '" cle,-a•lls•i1nais i;iirillAs d~tc l\lláutlc;as ua ti<'SUl"ll no ~lc\"Mtodo p.U-loibmo eh 
nllo pcrmlt.te1n quo oe slniil&M'll c~trno~cil'\d brlot1:t lj'Ul\l'r.l.o. chial. 
\"l!nb:un tttabalcoor no nCS'IO m~l'Cftdo i' con· O Sll. TntM"nio 11,, Cosl'A- Elle 11iio goet.'\. 
currcncllL que produ1Jrll\ o n.ba1xo.m~nto . dos dl\ s;111trJn. n11oiOn:\I, porque prestou cerv1çq 
pt'<?~; qtr.1.1:do ;nn;oa que t?m~m a. b:it--r flO lllil.h!Chlll l"lo:·iAuo. 
~lm~s à itltu~~:LO ~- Pl'f':>0 • ~rott ::0! 111st.~s .do O Sr.. lh.cr. 8,\R.ltQ.~ Pertc"Çl'l. Sr. Pro· 
1>lcbL:clU1 q~tc cx>r\ l'Jam Ml~. 0 1: :\11~i1() <'O.li•• ~irlr•111e, :.\O numt'fo 1t•riu~lles que r!urnnto o 
qu~ pr~ntrnd~ o .!cu 11\nn1i1utlt\tUC~to peln 1,orlodo do n.n:!usti1t e!ll quo i:e (1ehateu n 
1.~.i:;n1;a.b!l1d1ul~, 'l•tan •. o .:cmos .tuJo ~~"''· no~~a. P•ltrfa. por c.a.·ltod;L negl'eg.id~ l'<!Volta. 
St · 1 ree1dcut~. ill.tdoemv~ 11\J~~ <1ue :ll'l· lllmmos 4c Gdc sc~rmbro. co:-rcrom 3t• posto da. lucta, 
p.~rantc o J>.'.1-17. o_ comI>rom1s:00 solcrnnc do ou.ie t.an til.$ e tão prcciGsi.s. -:hl:i . füram ogg _ 
vcln.~1 ~la. Uéi·~~~l~ca, d.etxarque o Gowrno cri:.!eadas á i."llnlla de llln inimig~ cruel que, · 
~'\mi . ha !mpa. iJ.ui:ien.c, como l"M fnz~ndo ~ob ns crd•.•ns d:} nm cm1·lll!JO ambicioso, 
lc. dc~reg cunl'nlo cm dl'sl'f>~r;i.mento. ~ub- ameaç.'l.va t :·ngar :i. Republ:c."l. u:i. V"llragem de 
st1tu 1nd.o compiet<~~entc a _1?1 cJ,, Ot'Ç:lffi('~!-0 umn Jucl.n. fr.::tricid~. que só \'i5.1.'\":L a s:1.tis· 
pel<! mai~ <le,1 espe1.osu cn_pr1d10 ~m :oate1 1a füç.ã.o do interes:>o · iarontc~sJ.•cis 
de .. espe;::l. e lar:ça.nco mao dos d111he1roi1 pu- • , • " • • • 
blic,•s pa.ra gastai-os :i ~eu bello prazer, .-em 0 :SR . TntoTllEO !IA <.oSTA~O. meu collega. 
1~ai· contas de ~cu proecdimcnto? 'l"aõ mal ne~c tcr1e110 ; hoJe ~w os susten· 

O SR. Tr:.i:onmo D.\ CÃ'STA - Certamente tarlorc:s do GO\'crno. 
que n:io. O Src RAüt. B.1nno;;o - Durante esse 

o SR. RAUL B.-\RR.l'SO _ PMe 0 Gor.~res~ teOlJlO e no que :;e seguiu. da s.u:trocnção 
Na.cional S.'\nccimiar com sua. :1.cquicscenci:>. f!n revolta no ultimo db de go>erno do ma· 
c;srs f1tctcs verdadeiramente crimiao:os do rec:hal Floriano Peixot<>, :i. guarda na.clonai 
lJ(lverno ~ foi sempre p-restigia.•!n. rece~t1do co:: poderes · 

publicos ns Ulais signiticati ,-as demonstra- . 
O Sr-. TrnoTu&o D.\. C-OST<l - Havemos de ções de apreço e , de cousitlcra.-.;ão; e isso as-

prote~tnr ~erupre . sim !oi :ttó que subiu á. cadeira. presidencial 
O SK RAur, BARR0$0 - Respondam aqucl- o Si·. Dr. Prnd<mte de Moraes, quo bem cedo 

Jcs ci.ue t<·em u. Jelícidadc d~ ctmvi\"er co:a .:i revelou nutrir ns mais injustas desconfiança! 
Govel'no e que nnturalmente-j:i. hão Je t er co:::.<ra. attueJl;<, milicia como, <;m geral, con

. pro~ura.olo mediL- r..s profun~lezasdos i<bY.smos tra tóüos qu~ tinhtl.m serviilo siib as . Ol'· 
Jnsoudaveis por onde perc::i;iemente se ;(lo deos·cro immortal co:isolida.dor da Republica. . 
esccn.ndo os ciinheil•os dos con tt'i buin tes e com Começa.mos então, Sr. Presidente, a assis- · 
.elles o credito da. Naçr:o . . (Aroiarlos.) fü .. com verdadeiro desanimo . .:;u.e cada. dia 

Chego agora. S1'. · Presidente, ;i. · parto po1·a cmgrnentava, a. um trabalho lento de remo· : .. 
mim mai!:' mE-lindros'.J: IJo pro.i~cto q11e venho dda.~ão l'..<1. guarda nac\onal, cons;xi;ate dos 
discutindo : a que se refrre ::o credito de principios de um:i polit icagem ma<ca1-ada.qi1e · 
lS:OIJ6$87~ pedido para o ser>i~o <lo. gunrdtt mal se e:conrlia sob o_ pretexto de dar exacto . 
r1!ll~·ionaL · . . ·· .. - - · ·: cump1·irnento ;°L lei· ele :unnisti:i., condesceo.~ : 

Digo.que tal ponto ·é melindi'oso porque. tl11ndo . co~ _os _revolt.:isos cl:i. vesper:\, a'!m do 
fo.zenclo cu·· pn.1'ta .·ucssa. niilici:i; civi~3.- qúe ;i.paga.r o;; odlos l''?cen!es e frrma~ !l. tão d~: 
tnntos e tão,assi"'nalados serviços. tem: .. rr~ cant::i.da confra,termzaçao da familia bran· 
stallo á.'Republí~ (apôiadds)~ · bem quizer-a.eu · leira : · 
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Chegou, porém, o momento em que a dis
simulação não foi mais possivel e o que até 
cmtão era. sin~ples condescenclencia tra.nsfor
mou-rn em franco movimento de prefercm
cia. 

!~ hoje o que está patente é que o Go verno 
despede c1a guarda nacional os patriotr.s que 
de rramaram rnu sangue e fizernm tantos 
Eacrificios para SU8tentação da Republica, 
substituindo-os justamente pelos homens 
que esses mesmos patriotas tinham comba
ti!l o durante a revolta . 

As ultimas nomeações feitas para os Esta
dos do Paran'l e do Amazonfls rlesmascarara1u 
com[1letcºmente o plano tenebroso c\o Go
ver no. 

Pois bem ; si 6 pr.ra dará guar;lfl na1;ional 
uma organização dessa ordem que o Sr . Dr . 
Prudente de Moraes quer diuheiro ; bi é pa,ra 
er.chel-a de elementos smpeitos com prete
rição dos sustentadores da l\ r.publica que o 
Governo quer creditos supplcmentaNs, pre
firo , Sr . Presidente, e a Camal'a me reiev..i.rá 
essa expansão de um ~entimento sincero, pre
firo abafar tcdcs os affectos que me prendem 
áqudla di gna cor 1 oração a rlar r o Sr. Pre
sidente d.a RepufJ!ica os meio:;; com que ell e 
possa concluir a obra de <1estrnição que em
pr ehernleu, pois antes quero ver a g uard a 
naciollll l desorganizada do que vel-a fer ida 
em seu jnsto orgulho o enxovalhada por 
aquelks que mais obrigaçJo teem de levan
tar-lhe os eredito,3 e cie zelar-lhe os brios . 
( r1poíados .) 

Desorganizada, embora , Sr. Presidente, 
porque 1wff::o <issim, quando soar a hora <!o 
pe.1 igo, cad,t um de nós saber<l correr ao 
ponto da lacta., trazendo w rnpre na memoria 
os exemplos e os conselhos elo nunca esque
cido rnnrechn l Floriano e no coração o S'\Oto 
enthusia:omo de amor pe a Republica . (Mu ito 
b~m.) 

São essas, Sr. Presidente, os considerações 
que julg uei ele meu dever npreo eut.ar á apre
ciação dl1 Camara, afim de justificitr o voto 
que prt'.itentlo dar contra o projccto n. 49, qte 
abre ao Poder Executivo um credito supple
mentar para occorrer a ll°fs1x·zas com st-r
viços a cargo l1o Ministerio do Interior e 
Justiça. 

Deixo de apreoentar emend;1 ~, porque en
tendendo que o credito deve ser todo negado, 
nad;1 vejo de aproveitavel no proj ecto. 

Não se trata ele meios absolutamente in
c1 ispenrnveis ao fun ccionamento do apparelho 
administrativo, mas de cred itas s11pplemeli
tares a verb<is consignndns no orçamento 
para serviços que o Cu n g l'e ~so já estudou, 
dotaudo-os c<· lll os meios prcci sus ; e, ramo 
as razões npre,: entadas pelo Poder Execn ti vo 
11<t 11 lih~ 1.'0ll ve ncem da necessidade du rofon:o 
pedido, u. t:c• 1110 adw que o LSL <l du uctual du 

paiz não comporta desperdícios, antes exige 
a mais severa economia, nego meu voto a 
este p1'<1jecto, que não me parece justificavel, 

Assim proced··mlo, Sr . Presirlendo, obedeço 
menos a meus sen t imenios de paixão p:i.rti
daria do que ao sincero desejo que tenho de 
concorrer com os meus esforços para poupar 
os cofres publicas tão profusamente sangra- . 
·~os por uma administração incapaz (apoiados 
e na:o apoiados),que assiste impassivel ao des
moronamento de Hossas finanças, em cujas 
escombros veremos dentro em pouco sepul
tado o credito nacional. 

Bem s .. i , Sr. Presidente, que de nada ser
vir~o minhas pahvra~. pé>rque a illustre 
rn3.L•rin parece perfeita mente disposta a não 
acceitar 03 conselhos da opposição, que é tida 
por visionaria u1mu< vezes, r;or mal inspirada 
outras. 

Para bem ·provai-o, basta rocordar á Ga
mara a maneira por quo a honrada maioria 
su:lfocou, com urn processo incondicional de 
rrjeição systematica, urna serie inteira de 
emernlas que a opposição o:lferecera á lei de 
tixaçiío de forças <'e terra, o que claramente 
revela que a maic·ria pretende monopolizar 
ne;Ja Casa o direito de legislar. 

E$S e. procedimento dos amigos do Governo, 
Sr. Pre;oiden te, vae cavando cada vez mais 
funda a rnparação existente entro os dous 
grupos em que est á div idida a representação 
nacional e aponta á opposição o caminho das 
represalias que ella tanto tem procurado 
ev itai'. 

E no dia em que n<'s nos convencermos de 
que a honrada 11rn.ioria não nos permitte mais 
do que a funcçito material de fazer numero 
para que as vota~ões rn po;;s:im effectuar, 
recmanco-no:; in liinine o direito de com ella 
colla borarmos na confecção das leis, nesse 
<lia , Sr. Presidente, póde muito bem aconte
cer que Yenha á tona a indignação de que ha 
tanto tempo nos nchamos possuídos e que 
tem sido contid a arenas por um sentimento 
ce patriotis mo que a nobre maioria finge des
conlleçer; e então, não será para estranhar 
que nos recusemos a t·sse papel de passivi
d11d13 qn e se nos quer impor. 

E si tal se <1er, Sr. Presidente, a illustre 
maioria assumirá perante a Nação a mais 
Ü'f-menda responsabilidade , e, r asgando o 
principio <1a soberania nacional, plantará 
rnbre os destroços das prerogativas parla
menüues despedaçudas o pavilhão negro e 
sombrio do despotismo e da dictadura para 
vergonha da Patria, })a ra desgraça da Re
pu lilica . 

E' o q uc tenho a dizer . (JI1~ ito bem, muito 
bem. U oradcr d cumprimentado . ) 

ii1' F',a· . ll"~·e~íi<lcnilü-Coniinüa cm 
dis•: u ~ o"ú u u cll' t . l" du ]Jl'l1j eeto 11. -1V, de 18.97. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 21/0512015 12:44 +Página 20 de 23 

SESSÃO EM 20 DE AGOSTO DE 1807 369 

O isa~-;~L~rnoo Gu,\x.1.1ua~. -P~ço a ... pala· 
Yl';J.. •· · -

O SR. PRE$1tlE:•m::-Tem a. pnl:i.'1ra o Sr. 
Alcindo Guo:n~blrl. 

nenhuma importancia deu 6. · reducçüo da • 
\·01•ba. para 10 contos. 

Po1· esta fúrma, cxct(lma o ·orador, nuoc;r. 
se conseguirá fazer economia de .ordam algu· 
mo. ! Como póde o GCJverno despender vinte 
e vi:>, n•) o.ano seguinte, dize: no Congresso 

O Si· . .lU~tn~.lo Gunnnl>:rirn- que lll:COO$ não chcgar:i.11 e que ê preciso 
1lccl1Lra ter sitio o relatot• (~:\ · Commi3sãu de que elle · suffni.~11~ a illeg:i.litladc prn.ti~da, 
Orçi\.mento illll'llnte :i sos~.5.o d-> anno p:i..ci:.~wo, ;:Mt.i.rulo 10:0:>()$. alem da quo.nti:i. que CS· 
e o 01•çarneuto ~m ,·i;Nt' tem cm ~r.\nde to.,·a n.utorizo.do a •l-O~pcnúcr 1 
plrle a respons:i.bili1fad<- •li\ sna intdat1va. li;ual roviro ;•iuda merece por JllL'!'l.G do 

Qu:1.1111o :\ CJmmis-ii.o •fo O~unentn, de que -0n1..tor o.s ru'tirk'Ds 1\e d~:zn. com a. gu11rtl11 
L:iml.c.n ín:r.i:L p ·rtc o illu.-L1'Q ret:i.tor <Je..;:c n&eio1ml e com 01:ym11a~io ~:i.cioual.som que, 
crcdi~o. re1m111·M p'lrn. inil!i:tr Oi seus trn.- no ~mt;i.nt.O, :1. commtsSiio ~?o Orcamcnto. no 
b1l:;tJ.i,,rn1.re os •liVér.>Oll l\l\'iti-.:.; então sug;:~· e~tudo dti:õt,~ cr~Uto. 111.'0CUl'll.SSC ju.,t!flc1l·a 
ri1l"5.psrn lll<'lhvr:i.r :i. ~ltu:u::li>1b 1~\h:,tllaM· com o o.rgumcutn de :\lt::I. convm1lenclo. pu· 
scntl)11 dP~1 l<i lo;.:n.prel!mln;•rml!'ni.1,•, qtio s~ ílL· blll'a. 
ri:un to-10~ q11n.uws <:1'1!'t~R n:i. dMIM!Z:L pnhllM E. curioso t!o \'f!r: do to.l:u; as '"crbtL'i po.~ 
C~-..Unl [)O~si\•eiMr.C •.r1'(•jl1u11fo·!'C e1d:l l't'htQr. IJUO M pn<ln !mpttlemento do C"C<11to, Um:\ !ln. 
li;\. su:a. 1~~L~ tio cx11mtn:\!" olr:tlrl:unl.'nt/J li' quo rC-!IQl\"t! re~1lme11to um:t. ucco.•IJA<lo ~l· 
r.·r.p1:cU \'ni' \'C!~ln~, tnrormiu•-~o dos ~li\'<'~ pi14ntc pnrn. ost~ cid:uJ<l-.'\. quo o.ll.rlbuo a. 
~!•p.u<•!h ... ~ Jn. ni.lmh1!~tl'llçlo public'.1. o t~r som1n.'\ t1o .&o:OOO$ p:tni o l'Oll4bolo~hnonto do 
ú. a.préclo1,ilt:I dt1. <~:iru:i.m •11t:ic"'Juor rcducçt.cs cl~uito ok-ct1·lco p.'1.:-a :i.vis!os •lo lnc:cndlo. 
que Juli,~c con,·euicutr n:i.111:1.torh. · ···· ··· ·· Poíi; llem, éjustmnt'nto CSU\ \'Crbtl., de lmlfs. 

R·•cordn-so o O""ador di• hrt \'c1• tr:12i<lõ :i. :i.t- 1m1~:1. ''ºl uo.!C~ld:W!~. quo a Conunbio do 
teu\~io .l:i C-Omm!l!•ilu d·~ Orç;i.mcntl'>, n~ Orçamento ~conornic:imcnto r.:cluziu ~ 
vccn11Uw, um pr~!iccto d'l orç.1mcnto CJm ~lú. <lefü11dcndo o ~fini::;tro do Interior. 
irn.n.~es e profandfs~imoh'<'•rte:. Acho. que e~~-a~ rubr!c:i~ ileYcm ser moditlc:i.-

AC(o11t.:ccw. porüm. quo uüll~N ;is metliuiu Jn..~. r<.·r ls~o l\prcscnta. uma. ~mc11Ja. :i.utori
p1·op~w. ;\ lguma:> 11 , v fa q uc a Commis<iio Zllntlo a cousign:i.;5.o. 
'-mtenol~u envolver em tpie.;;tiio tlc duutrina. l)e:.ita íórma. o or.icfor 1n'llCur:i., no meio do 
ta'"! como as qu.:: se l'~f.Jrin111 i tr;\nsrni•!>iio nnrm.icfo dos dinheiros publicos, qua.udo 
de ocn.demia::; o escolas rnperiores p;Lra o~ c.·m mil e tauto3 contos eva.poraram·se, sem 
K~ta•lo.s. Púr c.-;lcH invtivo>. ê 11orque não que s.'.ib~ para om~e. no m~nos r1rra.nc..'lr 
te\'C 3. fv1•t11nn de lcmr no e.;uidto da Com· ;;o:00f'$ p;\t'a •!<Jt.i.r o Districto Fcdera.l 1lc um 
missilo a c1mv;cr;ii.1J de ljUfl >e· d.;'l"ia 11e:;offi· ~cniço in1:ispm~:i.\·ef,qual s!'jn. a unica cousa. 
ciar o eusino sup~rior, não lo.;rou ver :uto util que s~ pede nesto credito-o rcstalJeleci
llt:i.uo pela Cr.mnra o o:•<:.;tmea!o com os cortes tnento d.as c:i.ixns M·i~:i.Joros do in~ndio. 
que entilo pmpo:Jz. To(laYilL, cm muitas outr-.i.s (Jlui:o l1t:m, 11rnieo /Jem.) 
vm·l>as. as p1•,.postas foram adO[•taifas ~lo vem :t. ?>resa. 6 lida, anoiado. e ent"" con-
Congre..o::;o. ..- ·~ 

como 0 relator 110 o~o;'l\mento conseguiu junt:iment~ cm ~fücussão a seguinte 
convencer a Cummis5l1o de que tncs ccono· 
mias cr:im possi•·cis. cm long-o tliscurso já o 
dis.s~. Todas quantas depezas foram i·cduzido.s 
no projecto do Orçamento do !r1tel'ior, o nnoo 
pa~i:;ado for:i.m miouciommente estudo.das 
!'cio rcfo. t· it· e pdo Miuí~tro U:a res.pectim 
IJ!l.Sta. 
· P;.;is bem, todas a> verb:l!l em que se pode· 
l'iam füzr,r cõetes. no or!f<l,!llento. assim plane
j .:do ~ leito.'. figumm neste pe<lido <le crelli to 
•\o Mini~tcrio úo 1ntorior. demonstrando que 
o E>tccutivo não li3'".JU a. mínima imp'.)rtanciil 
;w ..-ot·>llo Coagresso,qne M lw.via. reduzirlo. 
e conUnuuu a fazer tlc~pcz:i:s, cu;110 si r.cnhu· 
n!t\ riltiucçii:o eUas so!fressem ! 

O o.-n.clor, d~pols de mo~trar qiúl a inte
ressante· ·1:cfesa· QUO O 00\'CrllO, pelos SCUS 
:unig<is, ·ando. :i. razel', d.cante de tão sérias 

_,10 projeelo ii. .J[), <lc 1897 

Ao art. l", n. S!l: - Rest:ibelec;a,se a pro· 
p.ist:i. do Goverllo, con5ignando p:Lm a recon· 
strucçii.o urgente dos circuitos elecfricos das 
caixas do avh;o de incendio. 

Sala. das sessües, 20 de agosto de 1807 .
.4lcindo Guanalmra. - Josi ,l[1fftinl1a. - Be· 
:;crrit Fontcnclle. -O sem- Gocioy. 

O ~w. l"•·c"'1idNÍtc - A tliw1ssão 
fica. adiadtt. pel :i.1wra. 

· ;1,ccusriçõcs, pass:i. a .occupar~se do servlço ele O : §r; :2° Secre t..""t.r.i a SGrvimlo fk 
cxu9c çle. pt·epar.-torios,em. que o Govemo ,l•, proceue :i. leHura do St'guinte 

·~.1 

.-
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·::.':' '~-:~~'.::::>.;· _"_ : .. ~ EXPEDIENTE:· ':·': . . . 'torio3 'pâ.ra. ch~~r" ~-um accordo ~iri- :~ : d~- : .. 
..... - - - -- . .... .. . . .. . vernó de Matto·Grosso. Nii.o tenito sido obtido ... , ·•· 

.. · OllleiÕs: -· e:;se r<s!lltado, interrcin o Governo Federal, 
·:. Do sr. 1• Secreta.rio do senado. de w do conseguindo que füSS<l mantido o sta11: <pi o 

cor.1•en. te,tt"ausmit.tinclo a o~t. i.·c.a.mal';J. o .pro· até ~ue a .questão !Js;e rle!l.nitivo.mente rc- . 
· d fl solv11la. pelo po1ler compet.Pnte. . : .. ·· . .. '.'·.- .. -jccto-· do Senn.rlo, · det·mnin:i.c 0 .que.aos.oi • o E~tado do Ama.zonas. pc>r son procurador, 

cines da. arma.d:i. i-erorrnar!~. antes de iusti· 
tui.:lcF.'O meio-soldo pa.Ml. suas r&milin.s, é intentou entã') urna. acçiio contra o 1le ~Ia.tto 

t 'b · t 1 Gros~o. pcdinJo a parte usurpada de !eu ter-
• ~i-m.ittido co. n ri uir par3 o n:o.n ep 0 com ª ritorio o a restituição d& fmporfanciu. dos 
· Joia o quoti. corrcspon.lon•'8 ª p!\t.enw em irnposcos indc,·idamento cobrlldos. · . 
. que ee. Mllar~m retorrnado.~.s·t)a 0 post·l •~- o GoverJo de )f&tto GNS$0 apresentou. 110 

· cth·o ou gl'ft.dua.do, ã seme1ll:a.nça do qull ~ pr:uo do 10 dias dop:>is de sua citaçütl,.um:i. · 
tabeleceu o ·decreto n. oin. do 2S de 11gosto "'· •.• 
do 1890, etc. - A' CO:ninls~ de llf:l.rinll:i. e oxccp;!o do iZJCOm~~nci"- iund-u no 
G · · - · ar~. 34, n. 10, ~ constitulçã .. :i. que diz: uerra.. . 

Dei IJKamo sonhar, dci hoje. co:nmunbodo Art. 30:. Compete priD4licamMto ao Co11-
a e.si,. C.!Dlt.tt. quooSen&do enviou 6. s:i.neoão grU64 N<iK~l: . 
os a.ut•i;rapbus d.'\ rc50lut"l:f do COngrcs.:;o N. 10. RmJM- rltf"itiNUntnl4 ;,,,,, •• ns 
NoclODAl. o.utol'izando o G-)vorno a a.btir o l•mita dtH E11ta.Jo1 O·•Cf'• 11, °' do Diltl'ltto 

-credito especial de 1 ll:O~~), pira J'll.P• Federal a"' do tenitorill n11c1011al eom u 
mcntD dOI venclmcotol d.is omi;iate quti l't!- rtar/SU li111itroJll~1. 
·verter:uu á eJfiic~ivldado do sarvlça dó exOl"· 

··.:cito a da &rm:lda.~lll revo~ dos decretos O Su;1:-emo TribulW ·Faderi.I, . eonl1l'CenJo 
· de 7 o l! de abril 11~ ll'l'i)?.:"'"lu~lr.1da.. d.cm escepçâ.> do lncom~tondo., ~JeU .. u·a, 

CUndaodo-so t>:u·a Isto, alem de outr.u razõcs. 
. . Do mesmo senhor e de igual d;i.h. c·)romu- na dispos!çlo do a.rt. 59, n. 1. lottra e. dl.\ 
· ·DIC1Ddo que o Senado, cm sessão do 18 do Const.tulçi-> que diz ser dllS i;uu attrtbu• 
·corrente. rejeitou a proposl~o dcst.'\ Cnmam buiçiiol Julnr ns c:mi11s o co1•Rictos en~ro a. 
a.mpliilndo aos omcl:r.es ilns Cl:\!$CS l\tllleXIU' u ·=A E t d t .AA 

da armooa. a rerurma volu1~t..i.ria · o com rui· o~i:s~ os · i 1 os, 011 <'n rc es~ u~ co:n o.o 
soria e 1oegulando. ~ro. csso ellHto,a.-1 itl~des Entro os con~ideranclo; do a.ccórdão uo SU· 
e gr:i.tiflca~ a.~.~fü:iono.es.-lntch•.ida • . · · premo Tribunal, !ô se o s"guiuto: 

· ·. O ~1·. P1·c~idcntc~Tem a.. paln.vra 
o Sr. Ta.vares de Lyra. ··· · 

Co111i'1cra11do 9t'll os ·arl$. :u 11. '1f) ·c MJ, 
/cttra C, ela Consli:l'içc10 pcr(.:itamt:ntl:!C '/iar
lllOl'li;am. e se completam. 1iorquc dá-:sc a com· 

0 St0• Tavarctil de. - L~·rn - J>f:ICJ'JC.a. do Congre.<so .l\'acional, qmindo o:s 
Sr. Prc-i<'ente~ ·A l1orn. está. nde:i.nt:l.da e nio Esta.dtJs entra»i cm accordo sobre os sem d'J
desE"jo f.itigar por muito tempo a. i;:coel"OS:l minioi 6 o 1v.~ordiiu1m d SMa clefinilir:a resol<1· 
attençãn d~ V. Ex. e de meus· íllustt'es col· çtfo; e a do Sttpremo Tribv.nol quando os Ei· 
legas · ta.elos cont.:'fldem ftm<b1clos 1'la legiti111idLtdc de 
Li~itàr·mE.·hei o. ju.>tiflcar liieiramenlo a docwnrnto:s ~u 1l:J outros gcnc1·0:1 de 11rorn~ 

se<.;uin~e .. iodic~ç[ô, que vou ter a honra 1~e que dc,Honstrani a: cxtcnsffo dd uu tcrl'i· 
pa.sE&r à; mão> de V. Ex. torio; .. 

.. · ·--··· .. Indico que n. Commissão- de Con~titulçl<', A doutrir>n. -su,fontnrh polo Supremo Tri- · 
, .... LegislaçãoeJustiça., iaterpretando cs .ar~s._34. buni1l neste· C·)n:sideranuo cnvo!\'e uma res· 

. · ll ~ 10 e 59 n. l, !ettra e da Const1tu1çao, trlcçã.o 30 fürcito que tem o Congl'O~SO tle ro· . 
·apresente um projecto de lei d~.tlnicdo n. com-. solver as questões de limites, . porque sll lhe . 

. . .. petencia.:•dos Poderes Legisl:i-tivo e Jadicinrio dâ..competcocia. qunn•!o :I1ou\'c1· .accordo a1oi· 
... :\/: 'nas.qtiestõesquo forem susc1t:J.1ia~-em rel:içllo ga.vel entre os Est."J.ü.os. · 

.,,;, ... , .. li.::limites entre os·Esta·!os d..1. '.Uorn.o. · ···: ·. Felizmente, Sr. Preoidrnte. o ···ministro 
·i.): ·'.·"·Sata das sessões, 20 f.e ago~to Ll~ 1807 .- Pindnhib'.\ de Ma.ttos prot&1t0u c,mtra. clla 

~,i~~Ei~tj~~:it::~~ .. 'º Est~do:'a~·:ú,;tto.'. Grosso re~l:~-m_ino::o voto em .separado qt:e passo_ª 

< .. : .. ct•éou·'.uma coHector:a. em Snnto A1itonlo.do .<Cvl1er.:.ntc com ·o meu voto no accól'.dao 
.:::~ ; . ·Rio.'.:I\fâdeim . -e cc:maatlou pro:o·1er. õ.: nrreca.- de 4 -c1e dez:em bro de 1895, j ulguei procc · 
.·:·;...~·~· daÇão . de impostos alli. o Es(àdo dõ Ama:! dente a exce;>ção i:!e fls. - 48. rcconlleceodo 
;~ ',7.0nás;actando queesse fü.c~attent:i.va contra ainda uma ,vez ser incompetentl:l o Sup~emo 

;...:;;.. .-!_sua.·,soberania., poi!! ente_nde., S!.)r- ;i.rn:i.zoneosc.. -T-rlbuoal .z.·eJ.eral--para -julgar ques!~cs ~orno-· .. · 
.: '.: '· a1uetlo·teri:-itódo, emp1•egou meios concilia: a· presente· que versam ~bre lj.tni~s ·dos.~ • .. 
~: .. ~,_ ::...~--: .:.. ·:·. ·. ~ .... , ......... . :: .... - ·-· :- . - -~-.. -
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t:l.tfos entre si. Naqu&llc accórdã.o, em que 
foi relat·n· o Sr. mini~tro Ma.cedo Soares. 
proferido aob:-e o conflicto de juris 1iccio 
tl. 42. Mtre C.ous juiz.es de diroito dos Es~1.
do3 do Minas Geram-e de Goyaz-ctiJOS 
li:nitcs eram duvi·!osos, o que se di no Il;·c
sente pleito. deci1lindo esto tribunal qua.l o 
competente dos dou.; juizes, pelJ fun~a~e:ito 
do u:i possidetis dechrou por ma1or;a de 
votos : ((Sej11m qna.es forem, f:rndadas ou 
niie>, as q:iestões de limites entre ~. du~s 
provnchis outr'ora, o hoje Estados, J3~ma1s 
foram decididos pelo Poder Le:.rislat1vo, o 
lltlico competente para. sol vel·as. E não scnt!o 
cumula.tiva. com o Supremo Tl'ibun:i.' Federal 
e.."5a attribuição do Congresso N'acbn:i.I, 
ál]ut>lle só incumbe rnan ter o s'attt q1;,o e r~
peit:i.r a p.is•e cm que se acham :i:s autor1-
d:lde3 em cooflicto. atê que pelos mo'.os lei,_<ac.; 
se dirimam scinclh::mtes contt•overs1ns.» 

Esse julga.monto Ee estribou na. d?spo~ír:ã.o 
lcara. e te:-minante no art. 34, n . l O, da Cons
tiLuitão d ; \ União; e só forçadamo~t~ a m!!.U 
Yê~ se póda limit.i.r a. competenc1a. co Con-

. gres~í> N:icional ahi esf.3.belecid~ ao c:iso d~: 
e celebl'arem os Esta.dos tratados amiga veis 
com rela.c;ão Ms seus Hmit~. competin1~0 en
tão ao Con"'resso Nacional dar sobre ell<:S su:i 
app·ovaçã.Õ. ~u quando então os Estados em 
accorJo sobre os seus dominios e o subor.li
na.m á SU'.l. definitiva rcsoluçãc> como diz o 
pre~onte a.ccordão. . 

A expressão empregar a pelo Leg1sla.rlor 
Constituinte naquelle art. 35 n . 10-Tesolcei· 
defi.dtit>czmente-nã.o equivale - a. approvar. 
A pprov:\·Se o que é a.certa.do e justo, t'aculdace 
a que corresp:mde a tle desa.ppr?v.:i.r-se o que 
assim não é. Resolver é determma.r, alterar, 
reduzir ou ampliar, como fol' justo. 

E' es!.:l. a facul"a.de qne ~obre limites dá 
aqnelle artig~ pri-ocitioo_"!en!e. no Congresso 
Nacional, e na.o como abas diz o accordão, 
approc r; podenno, portanto, des'lpprova.r 
tratado ou accordiiosobre l imite.9; o que cc.-ta· 
mente não derim!l a. controvcr~?a.. A compe
tencia. que privativamente dil o nrt. 3t ao 
Con.,.re:;so Nacional comprch'!n!c e rn estende 
a toâos os 35 casos mencionados no me!;mo 
artigo, e, -p~rtanto, çompete·Jhe pri~a~iva
mente resolV'el' definihvamento sobrehm1tes, 
como estatue o caso n. 10 e conseguintemente 
determ'n:ir quaes sejam p_c;ses limites . . 

Ess:i. expr<'ss.'io prioatirome11te exclue a. in
tcl"ven;;ão de qu:il1uer ouir<? p~e! n:JS COI!· 
diçõ:::s <lessa. natuwzt. A d1spos1çao con~h
tucion:i.l contida no art. 59, l~ttra O, da dita 
C.Omtituição dá ao Supremo Tribunal Fe
de1·al outra e mui divcr~a comp~tencia.. 

Alli, o l "gislador. crn3tituintc ref~re_-se 
IJ3.rticulaT e dctermmada.mente aos llm1tes 
dos Estados entre si. e dá reservada e :priva-

tiva.mente ao Congresso a com:petencia. de 
r esc·h·er as qu<>stces 11.essa especie . 

Aqui, dá ao Supwmo Tribunal Fi:dcral a 
cornpetencia de processar e julgar as ram:~ 
e conftictos rntrc a Uuião e os Jktacloi::. 011 
entre estes uns com os outros, m:i.s não 
aqnell:is causas que tnnlw.m po1 fim r'eter
mina1· quaesos limites que deYem pre•al€c;r, 
o que a outro poJer co:np··te fa7.C1'. Resclrer 
é bem di"l'erso tle processar e julgar. O Con
gre~so legisla, l'csoh'e. A justiça prcc<>SSl, 
julga. 

Não po3so tambem acccit;;r o funtloim<'nto 
.Jo accordüo <lo que e,,üi. na espl1cra d3. juris-. 
dic<:i'io deste tJ•:bunal a p: cse:n ~ e questão c~c 
limites, por .. 1uc entende dircct.1mcute ecm a 
paz da União, pois que muitas outras questi)(>s 
inlcresi:am a paz ela União que são, entre
tanto, dirimifas por outro poder que oão o 
Judicinrio. 

Desde. po:·tanto, que lia clu vidas sérias e 
funda !as sribre. quaes ~ejam os limites dc>s 
dous E~tacios plt:itcantes, sem ba.Yer uma lei 
que os tenha ti:.tac.o, fallece ao Supremo Tri· 
bcmal Federal competGnc:a para. os determi· 
nar, em tanto imi,:orta o julgamento IJEi:lido 
na presente acç.io proposta. pelo · Estado rlo 
Amazonas.-Só ao congrcsw Nacional cabo 
priv:.th·a e dertniti'ramento re~oh·cr es$3. 
questão. Eis, em I'csumo. :is razões que na 
discussão cxpendi em sustentação de meu 
voto VC'n~ido,:i> · 

Esse' oto em separndv dó Sr. P indahiba 
da Ma.ttos foi tnml:em as~ignado Jlrlo Sr. 
André Cavalcanti. 

Sr; Presidente. E:o:posta a questão como 
acabo de fazer, prnso que está perfeitamente 
justificado o meu procodimento, provocando 
·uma manifesta<"âO do Congresso sobre a. dis· 
posição do art. 34 n. 10, afim de que, de fu. 
turo, não a ppareçam mais duvidas a re~peito. 

Resta â. C.:ommissão de COnstituicão, Legis
lação e Justiça secundar-me, trawndo o 
ossumpto a. debate no seio do Congrrsso 
Nacional. 

Tenho dito. (Milito bem; muito bem.) 
Vem á. Mesa, e lida, enviada. ã CommisEão 

~e Constituição, Legislação e Justiça. a. st· 
guinte 

INDICAÇÃO 

Indico que a. COmmissão de C.Onstituição. 
Legislação e Justiça, interpretando os a.rts.34. 
n. 10, e 5:> n. 1, lettra. e da Constituicão, 
apresente um projecto de lei definindo a com· 
pele:icia cios Poderes LP.gislativo e J11diciario 
oas questões que forem ·suscitadns em relaç..io 
a limites ~t~: QS Estados da União. . 

Safa das s.éss~, 20 de a gosto de 1897. -
Ta'IJares de Lyra. 
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. ·O ,- sr:: 'c <i<;llbo · cinÚ·~-:- Pa1~1 aÓ_ ~Ú~iste:l'io d.:i. JustiÇ,\ êNegociÓ5·lute'i-iores 
Sel' ngrad&\"êf':io Se\l illUShe :l.IDÍgO, 0 Sl•; ~{Í• ú ere;li{(l de 20:?.:f>o~:}l l~ SUpp!e1nent.i.1';). V::L• 
'nísti:-ú d3. Fazen<l;i, .o no .. propcslto de. colla~ 1•i:i.s ycrb.:i.s do. ·tlrt. 2' ~la lei n. 429, de JO 
~bo.r:i.r qn;~nto cm Hl:\S ror<>n~ ci:>ulic1· p~ra qlie do d~zembro de !S!.11); . · - · - . 
as t'<!nd.'\S \ln. Uni:to uií.u s~J11tu 1!ell".lttJu'1a•,. - 2' di~-:us5ií.') 1lo projccto n" w. -d<l , ISO'i, 

·.vem prof10i'ciou:u- ;l S. Ex. um inci<>, () si· :i.1Jtot'it1mdn o Governo n. o.bclf a.o Minlstorio 
1nutta1LC11r:t~ate> moitr:i.nclv á C','\ru:tm Jo.< d:1 Jnst i1;a. o ~cil'.oeios lntl!t'i'l'.lrt\3 o crc1lito de 
DollUtAdOJ ti· sommn t'O<'rn~c qno pcrilo o !lO:Oó0$. 1mpf)km<'!lt..'I.~· li. -ver! :i.-DlliJ'llMÍ:\t1 
u\'M'io JHtbllro co:1l ;). · i~..it.;.':iO -tlo < :i : <'i W~ IL>h:iues-n . 14 da nn. ~ d;l lei n. 4·:9, 1~0 
:Wu:Ln~i l'O.!õ, ·. in'i,·~r um 110\"1,1 t:lmíuho :t !O •lt1 ,1('7.embro tlc IP.UH; . . 
lill~Uir,quul O ÚC C.'\~s.tr I~ 11\1-:', lllU.Ílól:I dt.':ll 'U> ~· uiSCU~lll-ld(I proj1.'\:lO n. 61. <l~ 18!1(, fi. 
auU>nzn~. ou outrús uc:o~1· 01itrns i.anw xan(IQ o. 1lí)!ll~l:\•to. )tlnb~rlo dl\ ~uc1·1~\ p:w;\ 
kou.,, .... e:. . . . o 11xcrdei<>' <! l89~: · 
. f'(!Mlll•lv :1.~1Jim , r1:t. um 1c11ut!rhncuto ~· <ti c..:u~~,1 do 11roj.)l)to·n. r.ti, ''ª l~i. A11· 
11.'1.t'O. que S. f;:t. 111lniSll'é ;\ O\mn.r:i, in( \';UI\· t'lrl%:indq (1 <'<.l \"<'l'll<l t\ abrirM ~t111i:tcrlG J!\ 

· o:i~ sobra o 'f•41•'''º'i tl.;1t . JIN1lt·is Je•x.1JOi1 Just.ka(\ N<i;.-OC'•i11 l:lwriorcs o cl"\'\lhA> csp::
dc Q.n'OCllilu.r quer do im~1rt:11;:'"' quer ~e d:t.I 1fo 10:>~0<~ ti:ll'(~ 1ia:.'Utn~t.o ck.,c úl'\l<.l• 
ux~Ueuta.. - l\:\!1011. no c-xm'\.icfto ('(•l'1'C11re, Me m~b~l'll.i~~ 

v . v':'!Ulor ut1i. lnrt)r:tt.h!•l Jl ~rtieut:\:'tDcnrc q1tll, b:1.ve11do s!clo :1 fl\lii01ttn. lll'l tK>r-~'()C~lli 
<!e q1.to C:.4to 'l'lÂH11<1.i 3ttlog.: :i pMpori:~ u. :t.o:;o, de~ de Julho <lo l~:t:;. 1.1btlYcro.m 
enormes. e 11u:uulo te l}\11.lr lK'l:i:- M }1()\'0 ~ttt<!:1~. tnl\11•hu 1d<l curnull:uo o u ;(Sn\O ~-

. QO\~ ~~,-:g.; :tà•> é juMo qun ~ . rc!xo de CM'io .: .. · . . · 
a.~o.r 0;1 hn11i,ist-n. <!''~ •k\'u:n !'Cr <lhwl- 2•. 1U.Cnu'.fo do Jl!'Vjcctn n .• 47, dú l~i. 
l•ul..los equu:.:s.1.h·a.rncule ·~ot.ro t«!oi· .;s bo.· pr.wi-len<!i11nJt1 ~obro .. ., pl'<!Cuchimcnto JQS 
blWltL'S. . . C[:l.'!'Oll oxl~ttmtc;. nil ru~ l&:a.\'o\(; . 

·.Assfrn. rcmétto M Sr>. Pl'a!iJt>ntc o ~~u · Coatiuu:i~o 1t.'I. :J• dir;cui:sii.•> 1.1<> proj~lc> 
reqt1Cl'iu1cnto. c~~mnJo que 1;s ~eu:i :1mi;:o~ n. 170, dc ·il:!9G, l'f(1Jl'1nando o C.-.dig.> Pcn:\l; 
d:i. ma!ori:i. não \·t'jal'l no ·pedido uma ma.- ~,. <lis-:u~:lo do pNje<:to n. 1.i2, ele IS9ti. 
lli(estnr;:1o rio tlc~:lE:"r:vlo. . ' O.UWl'il,:l.n•lc> o Ou..-crQt) ~úcor•r.tní:r..'\r dl\·c~.i 

. ..;. um n.parte ..til .S;;, :.rat::c1aio.I!. o Ol:'~Jor est'l.ll':lccimon t<ri milit.V<lS Ji~ ensino, t.'Om 
rosponde; ~perando f!UC !-'. Ex. · e . outro~ ~ot" <:ln !<."p\1.-ra.-io do Sr: Tl1'l:ua.z Ca.\' ll.l· 
dignos me111.bi·os du. m ,to:·fa.. n:u.ili~i:n o 5~·. cn1ti ~ 
Ministro da Fa.zcnrla ::i. d!l.r cii:-tc prMun•lo 2' di$cU.~são d? prújccto n. 73, do l8D3, 
nestas \"erdadcir:i.s cc:pcz;i~. pois c1uc cmmnto dispondo sobro cous.:ripçiio tnilitar ; 
imporl:L /2. disp:ms:i. de 1lircito.:. . J• discussão do p~o.i~to ri. 03. do tSOi, 

Cont:i., pClis, com o .\'otri do $Clt illustre t'<lrmittio,10 :1uc us nhuunos ela E:,;cola Poly· 
nml::-o e outros u.o:n!,ros · <la. iniiori:i. por" (rchnica quo ioo mat.rieu!a.rom de t\<:cortlo 
•tUanto O . ~eu ·requ<;rimcntO C \-'õl'1llldl'tr:l· COIU O.S OC'l:igeocias ptepara.torias do regukt· 
mente go'tern:i.meut:i.I. monto tlo 1:;;;-4 .:onclun.rn i:s 1·cspectivcscur:>os 

V . - . d 1 b t pelo dito rc~ul:1mcuto ; . 
·em :~ !\Iesn, e liúo, (t_poi:~ 0 0 sem 1 ·" .1 e ia d~nssiio do projcctv n . 2; A, de 1897. 

encarregado 0 segu;nte uccfo.rnodo iscni,;is de con tr ibuir com um dia 

REQU'i::RlltE:'iTO. 
de sohll.l, mensa.1menre, p:1ra o A$ylo ele Jnva
lidos. as praças .. do b:t~L!l1ão •le iaf.1nll!.ria de 
ma rin lla;·do corpo de olDciac:; marinheiro;; e · 

Requeiro quo se rr itn isíte do Poder Ex- (lo de marinheiro.; naciouae:s; · 
:cc lltivo. infürmaçõos sobre o q11an11.m' que 1"- discussão do pI"Ojccto n. 19 A. do 1$97, 
te1ri ciei.Xido de recêb::t· -·o ·· The.>omo· co:n as dfapvlHlo·sol>re,a cvutngem da prisão pr<n·cu-. 
. eOUCessOOS d-;i f:trH;;'lo ÜC -Uirefws· UC illl fl'JSW . tiva que.: O Officio.l--OU l_)rilÇlL d :O pret \ló C::C; 
e expe:líetitc, -d~criminndameulo sol>re os ereíto tivet· soJfr[do::i.utes de':iel' coude1nuado, 
~enereis ou objectos írnporbHlos por associa- ao cumprimento da pena.; · .. -· . - · 
~:ües de c~ridado,. emprezas.-etc-, no_ e:t~rcicio l " discussão do projecto n. 114, de ·1s96, 
·nndo. - - -- : - _ aut01·i1.8.ndo· ·o-Podet• E:cecutivo a abr!r um. 

. · Sa.l:>..-d:iS se:::siic::-:,· fo ile -~gr.stG àc·: ' is97 .·~- crédito :csppéiaL ilé 5S3.:~I~9íi ·-P:i.ra.~'PC.~' ·. 
Co h C' · - . . mento_ do que, por semenç:i. do Poder ... Jurh· 

: ... e/ 0 -rnt.·c•. - , · . : . . . .cía:dor é a.:l~azeoda Nt\.cionnl de.vedoril·â.· Q,1m-_ 
. _ ~ • ,. .:· .. ~ - · :., ... . -· - - . , :p1inhi:n.lra zileira. de Pho3pha.to· Je paz; · . 

· : Q !:Se, - ·11 1 -t-~sAd~~a:ia~ ... ~ N.LIJ havc~do, Discussão uu.ic:i.. ao. prc~ect.o 11'. - . 167; '~º : 
. ~n. ~.(I~. mais 'I• - ·tra~n1', : tl cs1gn.o pa.r:i. :ii:n:rnhl\!\ :18ôG .autoriza.ado o Poder Executivo · a co11' 
·st,:;uinte, O!-°J.Olll do:d\;i,-:· ·> - . : - . - _ · - COOG~ Un:i. a.uno ele !iccii~à;· :coiíf ·.Ordena.rJo_;·a;~ 
-,- .. coritinii:i.t:'.io dií~.2· dt.scuss(i-0 do .-P:'l)je.cto -José'J~quirn_. Neg1oeir?s· Sayão -Lo~at_o, ~~~( 

n . . 49,. doJSU7, a uto1·iwrú.lo o:Jwve1;u.o : a.~ ali1·1J.' . . lle .secçuo-da' :::ec1·etar1n. da lndust1•1a.·, ~yiaçao .. ' ' ' . . . .. . '• . ' . • ' ·. . ' ' . . . . ::· ·-. . .. ''. •" -~' . . .. . . - ' :·· 
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. SESSÃO Ei\L 21 . DE AGOSTO,.DE.:l8Pl . 

G"Obrns' Publicas; p:i.r:i. t~atlll" do· su:i. · s:im'o 
onda lhe con \·ier ; · . · . 

Discti!'S.:io u nica do p!'i>jecto n·. 7 55, t!e _18!li, 
·aul.o:::-izando'·o GOVOl'DO · :1. COnredcr um :inno 
de liconç:i.. sem .vencímoutos, no teleg1•0.1ihi>tu. 
ele 2' claiosc · d:i. Repartição Gcr.i.l dos 'l'ck· 
gMphos Syl&"io do Olivl'iro, 
. r.e\":i.nt:\•SQ a ~ss:lo as 4 llorns e30 minutoo. 

i7" St:s.'-\O 1bt 21 n!: .\OOS"l'O nF. 1R!>7 

( l'rc•Mc11citl "º~ SN. Mthur w~ (pN.lilf{!ltt~). 
('arloit d" ;.\'00ttc11 ~· •~ot,,,,•10), Jion-'!Xfl 

· J>orl11Uii {~· 'ti<~l'~'i<k••tc) 4 ;lrtl.ilr r.;~, 
(11t"t.1i'dcr.te) · 

. ,_E' 1i b>c p1nfa em diScus~iiO. a :i.cta • • 
,f • • • • 

o Sr. R~1~i B:t:•~oso .-Sr. PtC· 
S'llentr.. do rosomo que o Diarfo do.Co11gu~so 
do hoje p11blícon, dcrdi~curso -po!' mitn ·pro· .. 
rcl"idv :1cst:i. Camara, a propooito do p1·ojecto 
n •. ··111, l.Jo. nl~lms erros <le có:>l:i. que ·ser-;io . 
OP{lOl'tuno.mcuto corrigi•!os qua.ndo for pu· · 
blkndo ínt<':.:-r-~lmcu t.o.o !liScurso. ~· .. 

mi., po~ln. um cni,-imo (lUO precisa 5Cl' 
imrn«ll:i.tlun~ntc COlTlgl1l•), por i-sto 11oe oUo 
altera <!e tal fórmn. o meu pon-.;Amcnto, quu: 
pijdi~ (l:l~cer que Unh:\ cm \"151.11. dlzor w= 
cou:!:\ inl<'ll':l!ttt!tlto contmr!a. d:i.quillo. quê 
p&:1~vo. • 

blz o i·c~umo: 
cN!o pt'it cm •lu'-'h!A' prhnelr.\ cl~o. · 

nutitQ ombora "C?n:,rt1co pud~ tãCr tlllto flC'kl 
)ll'(.prio Sr. ~l11i11ll'l•, <11..l.• 

Ao mcioo<litl "lll'OCt'1l1 .. r,:i. cll!\1muln, :\ <:11:..l Difi;e t'Xllcl:1mcntc :10 oontr~l11 ; que 11 
mipon!lem OI !'rs • . MU111r mo~. Jntl•, Jc cn;;.'llno pedia ~r dC'fdto pc;lo proprlO .. Sr• 
Mf>llo • . ""rlOiJ do SO\"n<'f. A hia~ 1:ubli'io. ~Jlnbtro. · . . . . ... . . ·. . . ... •· 
Sll\'t\ ~Tarlz. Alliu11M'qt1é &!rt"jo, AUlfll~t • Qu<'m ter isi.~. pófo Julg:\r que qucl'l4 en
:\loutA?neb'TO. Th<'Ot1mro de Brltto, Lui% ·Ih>- •''ul\•cro. t'l'.Sf.ol\lo"l\bilitln.·lo tlo ~tlnlstro noste 
mlrl#llct. flu1 ... folh:' Mourlio. tr'1ni-11Juc \':l.1!11· "11:..r;ino. .. 
dllreto • . J>cdro U1•r~s.· Thnmll7' _.Accioll, n.~ l)(JUC d~~c rol qna :ICNditaV3. quo .. o t\n
zcrril •·ontcncllo, ~lo.thUI•~ •fo ;\n4r:11!c. ·Au- pw1 ~e t' ,·os'õl! 1l,'\•l<> M o>rç.i.monto o 11uo o 
ir1u1to $e\'1'\J'O. Tn.,•aros rfo Lyr'l, J."'r:w~isoo ~!iuí~tro J)()llltt multo bem 1ll.':lr:iul·o. · 
OH!"J.,rcl. JOEó t>orc·).'1"iM, · Tr in·la.·lc, Ermlrio J.'.;r.un 1.·i;~t1s minhas p:Ll:L'l"r:i.s •. e~ n 
Coutinho, Tt>iict>lra.dc Sá • . Herculano lbll• V. Ex. Jl:lr:l prnvi,Jcnci:u' no scnti•1o de quo 
clclrn. Joio \'icir.l. :Mnln11uin>1 Gonçnh·~. Cor· :i rcctilk:tr,;lo scj:i (cita. 
neilio d:1. Ftln$(•ca, Ju-:encio 1lc Al!Ui 1~r, Rocha 
Cll.mh.::i.nci, Ar:uijo Gci1}~ , Gcminin.roo f~1'11r.il, •O~.~- ••••• ..,._lf!~ntc -A rcctific;:cão 
F1>llsbcl:o Freire. Jnymc Vi!!:\..; Boa.<1. Scilbra, consumi tio •liecur:;o 1lc V. Ex. O dis· 
:\lilton, Tosta, r.'rnndscr> Sodn!, ,.\l;mool IÃO· CUhO SÚ sera publicado uorioi:> d<1 re
fu.no • F.u~cuio Tvurinllo • P11ula. Guinm.- visto p:n· V~ Ex. 
riics, Adalberto Gui11,:11 ãcs , 1'3.l~tnho.~ Mon-
t~ncgro, L'iuhciro .Jnniol'. Josc Mur tiuh.J, 0 !!'Ir. L:n"nnrtiu.<-: - Sr. Pre;;itlc:ntc. 
Jfore1lin. !le SiL, Timolhco da Ct'SL:i.. Raul R:J.r. pt."ll t\ ~hvre. apem;.;; p.u·o. d~clar;1! a. v . Ex. 
roso. llelL<:>.rio d<! souz:i., l'orcir:i. 1103 &lntos, qttc deixai ile e"::ip:i.r.:cc.r a ~o;s;,,~ 1lc hon
Foti.:;eca. Portclli1, Nilo Pec;-nnhl\, Lcunel _Lo- . tem plr me n~lm.r enfor mo. 
rcti.· Mayrinl~. C:1log~ra~~ .lútiu Luiz. Cnr,·n-
lho Mourão, Jhlcfon~o AlYim .• l.lcob cb. Pui- F.m seguida ó :i.ppt'O\'ail.:i. a ·aet·l da sessão 
xão, Antero Botelho, A.Ili-e.to Pint.o,-Lamou- nntcc.xlcnte. 

ORDE~!I)Q DI!. 
nicr Godofi;-edo, Antonio Z!l.carias, Rodolpho 
Abreu, Augusto Clementlno, Tc:Jes de Me· 

. nezes, Theotocio.tle :\<Ia.gnlbãe.~. M'1noel Fui: 
gencio. Lindolpho Ctlet..>tno, Edua.rtlo Pimen- •• E' l1 nnu nc:ari:i. :t· cont inu:iÇüo . da ~"- . d is". _. 
to!, Ol~ga.rio .M:i.ciel ~ : Pntllin .. .!~1,~r.c:!e. L:\tn:i.c- cu>siio do . pT'Ojecto n.: 49, de· 18~. autori,-. ·~ 
t i ne, Moreim d, Sil 1·:i., Graóndi!fro Guioiu.tir:s, 7.inõo o -Govt"lmo R. abrii: .M 'Ministcrioj];(·
Casemiro daÜOCh:i.; Adolpho Gordo, Fcru .. nrlo Jusric:i. . e:· Negocio~ · lríte1·iorcs o credí~() de · . · 
Pretes, E•1lnuntlo t.l:i. foosecn., Pau.tino C~.r- .20~ :882.$11\l, ~ú.tilemenbw a varias verbas do · , 
lo$; ·· F•·anclsCo .··Gfü:erio;:. ·-Het•menegihlo ue à1·t; 2 ' dn. - lei. n . 420 .de -10 de úE:zembro-de, _ 

"11Iol'!l6S,: .. MclÍo~ Rego~ . ,.,Ü;:_Ílel'r·:. vuiii.:ú"áCs, -IS\iu. ' . ,·· ". : ;:'. .•.• - ~>:: · -,:: · .. ·<' :,: 
Bra.zilio da. Lur., Lau ro .Müller, Paula. llamos,. 
francisco Tolimtinl), Pedl'<J F:e1•reit·a, Guill0a., O Sii·. Presi.'.lenlto-Tema: paia.'vra. · ~'· . 
Mur~aLEsC!ob~l'..: APJXiI'.ill.iO }.fa1·lç11st\ .FJ'.:in- o Sr. Jf;Íhfült ; .·· ... . .. . · .. . ·. : . ;:·:. - ~: '.· '• . .::; 

, ,. cis~o . All'>ncastro, Amclio.n('t Ba1•boso. . .. Pinto 
.. . •ela. Rochá., yes_pasí:i.11.f.? ' de. All.Jut111~rqU.é.'C .. l~Y. o " §r. : bli'n V t·ink ....,. .S:::-. .I>resident~ .. -~ :, ~ 
.. Crespo.-~;.,,_ · - · -n3; q uaUàa.de _do - relà.toi· do credito em .dls~: ---,~ 

·. A breise .a sesiao:; cilssiío, venlio responder a.o~ ill.tisti'es Depu- c: -
• "' ' .· ~:-: : · . ' . • - • • 1 ' : · .· .. • - -:: .~..: . ·- ~- • ' 

.. _, .. . . . .:.·-:-.· 

, 
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. tados pehl. Ó3.pital" Federo.l que·se ma.nifes- .. O:SR. LAu~o ·_Muu:.Eit-Yamos ü. dcmons. 
·-.. ::·:.--ta.ram.cOnti'tL-elle.· .·-···<_ ." ~~ :_ .. .. .· tr3ção~ · : · ·· · · ··· ., ~ 

. Dada. :.a scisão po!itic.:i.· da: Cama?'a, Jicoü ·a su.. PAul'..A. R.,\.~Os-d:i. urn ap3.r(c • ..._ 
clo.ro a · nifo deixar a. minimo. duvida. que · · · 
tq:lo~os actos do Governo q_ue â. ella. fossem O·Sn.. HEREOL\ .DE s.t.;;..Posso critic:1r Ulll 
pra:entes, e mesmo que o niio fossem, p is- a.ctO:da Cama.ra passa.ih. · · · 

.. wiam Jl~Ia criti<=1. $C\"Ct':i o ímp:~vel de o s~ .. PAULA. R,rn:is-V. Eic. niio pôla 
seus a.dversarios. •. r~pons!l.bilizar n. Co.m~ro. ac!u .1 p:lo que n 

Por esta razií.'.l, Sr. Pre.>iuente, niio me OU~J. fc;,:. 
cansara.112 a menor esU':l.nhez.'\ 0$ dii>eurtos O SR. MA1·1u:-1c--CQm, dizia; a resplns.i.· 
proraridos pelos must~o~ Doputa•l;)S im- bilitlnde clcstas 1le.sp:!zas. rcpi~. ~i illo:::te:s· · 
pagnando o cr'edilo, por Isso qu) aei qne r'1re:n. o qu~ C~tlt.:!SW, ('ll:l r..ir.,;o~m-!nte 
SS. ·EP:x. (prlncip:i.lmento .. o meu d'st:uc'-0 ro.:::tlilrâ. sobre nós Dei!Utltlo.t. (.rtpoi~w,.n 'o 
ami~o. o Sr. Alcindo Guan:i.ban), 1l11 \'aliosos nPQiail'll: lia um apar:.:.) . . . . 
e dedltia-llsiillnoi govo!'111!itlu1, p:lSS.'t?"'..m a in• E' uma opinião. Qu:into :L mim o m~I ~ do 
translgen~ opP3si;ilonlst:li. ( tpoi d .1.) origem e :1.·slni o digo, p):''tUC ó i'O.bido e> 

Mu o publico. o contribulnt.o, e;sc eterno m\l,:n qu:Jõi tumultU.\l'lo como or.!i~ri:\
. ··· paclento, qu-i ortllnnrl4.1nento si> ó ln\"OC.ldo inc11to Ido volll.•!04 os or,':lmoutos • 

. nos mo:nentõl 11~ 1loloros'L c.lD.t!'!lr!c1l:J.d~. 0 Srt. ALctsno Gc.\:S.\D.\ti.\ _ v. Ex. t'à 
· como p.ua persu11dll.o do n:ulto h:ifot'ffsc llcen- p:ar:i. um lln:o.Pf..iõ ?. 

que p•r ello so tom'l. tom o direito ~e la· .,... r·-
snontlirquo o zolo. a ded..lei.cão, ounor paios V. Ex. tio. pVdo dizer qno o or,~me11h 
dluhelros que deonm no or.irio dm. Nr.~io. do

1
t:u.erlor-. approva~~ o a.ano p:i.ss:i~o. M vo~ 

tio brdiamonto viCl.mlll n. ~.1bc:i.liT.xios; ts• o em tumulto. .. . . . ....... · 
fst.o ~. quando . a. tiitu:tQlo chla :agonl:ti 0 ~ - V, Ex. ~r:i. mcinb:-.> da Coluui...isi'io de Or· 
Naç!o estô. !atümeo.te perdio!a. n:i. pbtt$e in- ~~ment.o. 
clsln dos Ulustres opposidi>Di!t.11.s do h~h O S:t. M.Wltl'11\-0 meu lllustre a.miga h:i. 
znns; •• govornl&t:Ls de h->ntt'm. . de 11ermitt'r-m& diz~r (lU& fallC!i em thesc-

·O Stt. LAurto }It:L!.F.R. _ Xom a gente é cip- OrQ:i.mentoJI. Ern relo.(ão :l.O do Mlnlsoorlo do 
. posicio~i.,-t:L sinã.·~quanio ncb:i. máus os actos lntcri01', uma. V<·Z q:io V. Ex. · clia.ma. p.lr.t 
d G eUe n..minhri. attenouo. dí!elaro quo fol <fota.
o. ilV'er.n.I); ai não ::c:.SSS) era. governista. lbada.mente diseufülo o pa:-ece::' qun s~ Ex. 
O S1i. :l!A:m1:•m:-Sr. Pr{"sideote, . puti- elabor.:iu~ como t<:lator. sendo filita.'3 11ehs 

culal'mente nW> sei o que mais :i.~mimr : ·si a. membros tia Commis>ão tli:- OrÇllillento algu
indeP.endenci:i. d3. opp:i;;iç:ío, combat:indo hoje m:i.s pont.Ier:icúas, a que S. Ex. atten:!eu; e, 
creditos p1r:i. cuja. co:ieep.-.ão ella mes:na. n~im foi v<'.õt:ldo pela Cam"\ra.; ma~, cm :i.1-
contribuira ; si a. attitude dos govcrn!st.-i.S, guns pontos, emen lado no Sen:ido. 
assamindo cvmplet" ,e íoteirar.:-sponni)ilidatle Eatrntanto, seja-me permitt1do dizer no 
delle5, ainda. mesmo que pís;;:im ser a!'~uidos meu iUustre collega que, b::.s~ado o -parecer 
de não haverem attendido ás co:iveniencit.s, sob:'c a. propostn. do Governo, h3. t!c fór,-os.i-
aos interesses publico;;. . mente resenfü-~c dcs defeitos quo o~ta. ti'!er. 

Não accentuo, Sr. Pres!rlcnte, assign:i.l-~. z.<ã.o é estra.n:io que qu:mdo ell:l. cheg:i. 
.a11enas, o facto. IJJis a.té louvo a. opposicão :i. ~stn. Ca,,n. do Cõngr~ ji\ níh exprime 
nos seus estorç.:-s para. verificar c!'itcriosa.~ rigoro>a.mente a verdade, porque o Governe>, 
meuto O. ·Ila.turez.a das <le.>pczas ..• · nn sua. cogi.taçií.o patriotica..cii.refazir a. des· 
··os L · M Ili pel!a. pubt!ca, o que é para l'.luvar,. faz-lhe os 

-: n.. :1.uxo ULLER-:- egaes. córles que prefüme possh·ei;r, na crença de 
·.· .. . O SR. MA\"RCTK-E' cedo a.in<la. pJ.ra qua.li· não prorluzir a bilos, nem contra.riar~erviçe>s. 
:fica:r. J;>or emQ.uanto afilrmo qlle sã..,despezas Á estes córtes •reunem~se·OutNS ].)Jr purto 
previstas e com cons:goaçi.íes ~na·lei do orçi- do Congresso. sempre com ii. mesma..cogifai;ão 

'·men.tc) . .,:E o facto do Governo >"ir·}ledil· cré~ de- reduzi['. despe:zas; dahl-:n icsuillcioncia 
'ditos supp!ementa.res, porque são insuflicie::i; <las coDsigna.cõas, porque na. pra.tica do ol"ç:a
-tes.· :tlles: consignaçües. não basta para auto. mento. surge a il!lflOS~ibiliuatle de res t ringi!'. 
-t~r~.zar ª·!IU.ªliftca.Ção de ijlegatff; · seria pra- encargos;~Pº"· Circumstancias a.~que se.~tem de -, 
-c1.p1ta.g.o J UlZú .. da~Ca.l)_lal'll.. (:4p?iados. } :·,, '·••·-· attender. ·E• ·isto ÍI. que.·chamo ·•mal · de.·: ori- . 
. é·Antés,porém,rle qualquer co::i~irlera.c;<i:o;per- g~in; c11,1sn dús .creditas que ora .. slio. viobs 
mittír-me~hão~'' º.S illtistres col!eg-asque difp,. com b.ntos:p1·even•Ji;:·s.·· ·· ·: · .. : - : · .. ···. 
si ··e1fectivamente · h:i. illega.lidades · e111 t;•es ... Ora, s3.bendo que a··con r~cção d os orça.men"· 
déspezas; a l'e;;ponsabilid:v.le;a autoria. dellas; tos obedece.· demais i cogitaç.10 ' economica, 
é. nossa., porque nã.o ·fomos est.:rupuloso!>,. quer~poi.•. parte .' do Gove1'nÓ,--quer · pGla ·'do· -
corilô âeviamos~ :na.·.· coni'ecÇão:: <.lo orçamento.· Congresso,· é-que'me externoilo mo!'.o' fr.in"~o :' , 
(Apoi~dos. f -,, . : . . .. - _ ... . pér que·.o_'faOO; .~O intui~O dC' Jll.Ostra!' ()Ue, nü. ·. 
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esp~cie, cômo-ein. titdÕ o mais~ não se~ deve' - --Quantõã.'prlméh'a.pirte;S.~Itaaosolhos;qn~ -
fugir nem ir além elo justo e razoa.ver. procedeu de equivcco ao formar-se a. quota.da.-

Assim, Sr. Presidente, admlttindo-se uma. d~peza que compete li Un!ão. A_ssim, em vez 
·lei orçamentaifa. em taes condições,· isto é, de <i.88~:407$500. foi escl'ipto na. lei do or~· 
que M- consignao~es !lã.o bastem pa.ra. o· ser- mento 2.854:407$500,occas!ona.ndo, portanto, 
viço. ê claro que o recurso estii. no3 creditos a. di.frerença. contra. ele 28:00G$0CO. 
suppleµientnres. · Quo.nto á. segunda., rela.tiva ao servico do 

o sn: GUEDELHA MouRÃO dà um a.po.rte. conducção de cadn.veres, enfermos e alien!Ldos, 
. deu se· quo acb:i.ndo se · elle sujeito a um 

O SR. MA. Y'R.1::-;K- O 1llustrc collcgo. !dr· contracto nr1. r:uão de 3:800$ mcnsaes, D.O 
mo-hf!- o fa.vor do a.Ucndor. _ • e:s:pinr c,st.o _rol oxlgi1!0 pelo-___ ox~contra:-

As111m, SI'. Presidenta~ o credito que nos cta.nta a. mens&llile.do de 5:500$ p3n. coo.
prcoccup C!stà perfeitamente dentro cbs pon- tinuor. 
dera.çües que :M:&bo de ~xternar. _ Em .taes Cündiçõe!, ''iu-sG o GO'\"~rno na. 

Toda.a as verbos nellc rol'erldu constam da. contlngcncl11. de a.nnulr a.o a.uRt13enlo ·do 
lei Ol'9-'Ullentaria. <lo cu:tua.L cxerclclo, o:s:ce- 1 :i00$000, p.ua nli.o Jlt'nu' o sorvleo ou pelo 
pç!o de uma.. quo.l a_ quo diz: roapclto ao pre· menu nio desorganlw-o. uma_ _vn qu<'~ 
mio confélr!dO ~ Dr. Clovla. , . . pela. sua. tSi:oc!alltla.de. não serlA thcll re-

A prlme11'G. vorb2. reto~c-su pollc!a. dl?_ 011· unir promr_tamonte ~os o. elementos indis· 
trlcto Fodel'IL!, sobro :1. qu~ a. Commlslito 1te poDAA\•e!s à ~UA oxecuçilo. 
Orcamonto dl~-s9 ~ -o sa.. ltA.t1r. B.umo~DevJ:r. ter ebam9'lo 

contum.ncla.. -

Prõf)osto polo Go?orne>~..... 5.8!0:815$000 
Supprimldo pelo . _ _ · 

o.sn.MiYit:L.~1t-PCI'mltta~rile . .v. Ei~dlzjr 
que o Governo é o unlc:o jub; em quesl.Ocs -
dessa. naturez&. _O Poder Legislativo leglsl~ _ 
não a.dmin!str:i.. V. Ex. e a Cam!U'lt. bem 
sabem que esse servl-:-o é indispensavel e ln
adiavcl. o_ a. concurrenci;i. levaria. tempo. 

congresso pa 1'8. 
• r.essoat reservado -

da policia.. . • • . • . . 40: 000$ 
Reduzida. a. 50:000$ __ 

n consignação de. 
66:0:>0$. proposta 
pelo Governo para 
ma.terial da Bri-_ 

Demais, seria problema.tica a \":uit.agcm 
deUa., porque quem quer quo í~se o contra
ctante teria. necessida.<le de capital para mon
tar o servioo e a obten~iio deste não é facil 
no momento a.ctual e, quando o fo~se. com
prehendc-se que havendo de ser_ montado gnda. Policial -

Di1re~nça........ 16: 000$ 56:000$000 tono o s:rvieo,- com material agora arlqui· 
rido. este sem 1luvida custaria muito caro; 

Liq•1\do .••••• , •••. ,., .••••• , 5.764:815$')()() edahi, e prov:i.-vcl que a di1I'erença. de preço 
fosse alêm de J :7C0$000 men~aes. ·:- · --

Devendo ser por conta 11a 
Uo.ião-meta.de........... 2.882:4.0i$500 

Foi, porém, votado......... 2.854:40i$500 

-Em todo o caso, repito, a concurrçncia. 
exigiri'~ tempo e ns vantagens, qunuto á 
modicidade ce preço. seriam problematica.s. 

Differenoa. para. meno;; no or-
ç1mento •. , .......... -•...•. 

Votado :p;i.ra condll· 
c~ode ca•la.veres, 
enfermc.s e alie-
1111.dos .••••.•• , • • 45 :600.$ 

Vencido, porém. o 
contracto, o re~- · 
poctivo contra.:. 

_ cta.nte não quiz 
_ continua.r·a-fai.er -

taes· ;,erviços _p:ir · 
menos de 5:500$ _ 

O total, pois, doaccrescimo ede20:40(}$:'~0, 
que não parece exaggerado para. um serviço 

2S:000$000 de n;axima conveniencia e cuja. ueCU\'âO Ee 
impunha sem demora. ---- -- - · · 

P.irece·me, _porta.o.to, à vista. das razões 
que acabo de expencler, justificada a neces- _ 
sídade .do creclito.para_que o Governo.possa_ 

<;~~~~~e~ ºaiÓ~;°~!r~~t~ri~~ ~Guara~ ~a-,-
cion:ü-e peço a a.ttencão do 1llustre Dep11-
tado Sr~- Alcindo Guanabara, po.ra o que disse 
a._Commissiío de-Orçan:.ento-emseu parecer -
sóbretlsteservi('o: - - - · - - - -- --- - - --

GÍJai·da •Nacional - mensaes;peio.-que _ _--
~ão :ã~cessa.rios. ; '. 65~ 000.~ ·proposto pa:o · Go:... _ _ _ _ _ ___ _ __ 

Sen1Ío~- -po:s, precisa.a <li:!l'e~ _ _ c _verno .•..•••• , .. ; .:c =: so~OOC$000 -·-
-- rebç_a.· de: ;·.;:.-;.;;:,;;,;~ :- -20:4"0$000 Votado:_p~lo ·can.., ___ -_- _:-- - · 

-----· - gresso •• -... -•. ~. :.: 2.'5~000$000 .. :: ::48;400$0CO - -- --- ---- -- - -- - --- -
. .-_ -... .. ·.:~: · .- ;'. -,. - . ;·". ··-=- -:-Tohl 
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: ~. -· '<:A~N;iEs' ~nA ·c.ÚiARX· ' · · · .. 
. . .. ...... . : .· - ..• ·:· ~ ........ ··:···· . .. . . . . . ' ·- . -. . . 

~ Dê··~ lne~O:s.~ .• ·~ .. ~--~-~-~ .. - ~5· =·oc·0$0óõ:·· -· ~~:-~: 
Despeza.~ estime.da. .. ·• 43:096$_8i2 · 

1 • 2" s~c~1fa rfa Dirccforia -Geral de Contabili
da~c· dn Scc<C?t::.:-i:i da. Justii;a. C? Kegoaios 
I nterior('~. 4 de julho da. 1_8!)7 .-Jo.·c .Carlo.< 

, Diifel'enr;a. J?'ll':I. meno; .no orça: . · de .Sou.::a B~l'dini. dirce101· gcrr..I . · 
· . : • mçnto. '. ; • ••• , : •• .- ! . _. ; _-. •• : • .. lS i096$872 Sou partidnrio d:i. cconllrn ili, pr.is 'lUC setn 

• . o:projecto do orça.mcin~ <lo rnterlor 11:tm 
o·cxercit> corrente.do qu:i.l s. Ex. foi relato1\ 
tratanl.lo dci;te · :1....c;sum1>to dii:sc : 

ella. não pódc ha.;e!' riquez::. ; e é tio que 
tnUit.'I' ea.1·c~>emos para !ilZCl"~ rclicirl:l.do ela 
Pa.tri:i.. · 

l\I~ entendo (lucqunndo cm nm or~:imo:ito 
se roJuz o 111a11::011 diô c:ons ii,:uaçiil.l. <leve-~ 

Guar4 Naclonil, como nn. p,·o- i-et.lti:ir t.-unllcm :i. de~po;:n. cori·cspou1!cntll. 
llt'Opost~............. . . .. .... 00:000-~000 Niío b:istt\ 11i7.cr: flc:i. l'Olluziota a. verba to/ •1 

101110 ; é preci,:o clizcr tllml>em :- r:i:cndo-se 
Porl41lto. o nobre D<-1m~1lo cntc11di:1. qno o 1\ rc.luC\·uo cvrrcspo:mcntc no numero ou uoç 

Mrvito ll:r. guarda. n:cJon:tl n:io 1l&via !'(ltrrcr Vt\ncilfü·ntos il•• p<:>~J. mn'.cri11l otc. , poi~. 
altor:i~!o. · este.e: trro.:é,!cm de ;i.utorim~.s llrmll1:ns c111 

Ap11ro\'l\()O pela Cnm11.rn <>stc 11roJ~c:to. 1.as· lc~ e niio d:1. 1hn11lt• vout.:ldn 011 ?"'!·JluÇ4lo 
sou ao Sen:ido, quo o l'UINldou. rctlur.icdo ª l do Go\"crno. . . · . -_ · 
cwsl~ a. !3:000$ :· tllllt!nd:\ que rol pos. O S.iou.Jo C.:lrtou tlC'l:. mct."\'fo a. vcrlA ~m 
tcrionucato 11.1•t>N\'1'dll Jll'~ C.1111\rn. . _ gu!U\!11 n:i.clonal, EC1n que. cmtl'l:t mto, a.utoi·I· 

... ···.·o Sn.. · Ai.éz~on -Gc.\:s.\n.1..r.A.....:1-·01 JusL\~ Zõl$.I'.\ o (lo\·,rao ·o re\luzlr .o qu11dro do i:c~· 
monto depoi!! tiue me cntcmtl ct•m 0 ~1lnls1.ro 1011 ou 1!ot .. ~us \"C;n~h~cnt?S e~ mn.torll'Al . 

. . . 1lo :IDterlor, tendo.me c·lle del.:l.mr.lo que .le\'l:L O~,c~mo)u. ,.cmo.1it.r"1· soo peSi·:..:11 per-
ser·aecelt:l a rC!duC"'"lc~ cebc.! 3:.: .. :.~. c:omo fli:cr r..oJ., o 11;?_rv:.,,-o eo:n 

' --- : ' ' 4'" ·~1 
OSn. }f,\'\'rtr.."JC-Acro-lit? _p:nm~nte nn in- _..,. .. · 

formação do nl'bre Doput:ulo; mas ~-1 hc n O Stt. Ar.ct~no ~U.\:":A 11.m.1.. - \'. Ex. 
fineza. de &ttendcr 40 que ,·ou e::qior, qnc tem ~qucccu-so de que· no O!'\llmonto ~e :i.utorizoa 
cunho legtLJ, porquanto t.ra.tn.-;;a dn. despe7.a o CYi.IYel'oo il. Cu zcr a~ rcllttc.."Õcs precis~.s. 
aot~rim1a COo,l ~ste ser\:i~-o_ : · . . . .. O Sn.. M.\ 1"JU~K-Pilllo ser que b.l ílUtori-

zatã.o tcnl1:l a 1:>.titudc oinl:l o nohro Doput::ui> 
lho J:i. ; rnns cumpre coMiJcfar q1ic ~e tr:i.t.l 
de um serviçvcrcatlo por !oi e que. port.ant<>, 
só poderia. scl' supprimido ou moU.iCioo.t!o iior 
outra lei. 

. .Demo;utra~cT<>. 11a . tlti.•1>e:n 'f!IC te f<c: nnnual
nren:c com a yuarda mc1·io11al da C'1111ita{. 
F(dcral 

Pessoal 

· .1 comrnamlan te s11-
:perior.. .. . . . . • 15: Goospoo 

l chefe do fSto.d O· 
maio1-. •• •••••• 10:5G0$000 

2:400$000 

2:880.~00 

Em. · to:.lo o ~o. 01c: :o qco o (;l)YP.l'OO 
andou bem cm peclir o croclito~ por.1uc :lssim 
lie<.:-i tirroa·!a a TcrJa=leira i ntl.!lle~eoda. cfa 
a.utori1.açno 11 qua o nobre Dcputo..!o so 
rcforc. · 

1 secretarJo.gcrnl •• 
2 auxiliares, a 

1:44.0$000 ••••• ' 
'1 porteiro.servindo · 

·de continuo .• , 

.. A 1lefürauci:i. que zoto ao mcm illui;tre 
coUC!g:i Da_pui.·vlo pefa Ca.pitn l ft"tleral, o 
Sr. 1faul Uarroi;o, lev<1.-ruc a pclli.t-lb.o me 
pcrmittll.- iii\o considerar o cradito -p11.r:1. a 
gu:i.rda. :u1ciomil~ sob o ponto ãe vista poli

! :080$000 32:S20$000 lico, como me ~rcceu tel-o feito S. Ex:. ·s. Ex. h3. de concoroar que a. guarda na
cional e um elemento de ordem e, porr,anto, 

}l'Iat~rial_ · · _ de defesa·,_quando ascircumstauci:is forç:i.m a 
. .. ---- ·reu nil-a . . -- - · 

··'. :Diveiisas dec;pezii.s, iridu~>e iilu- ··. · Mól'a. disto, que sempre ê motivado por 
.. . 'ininaçã.o da secretaria. do com- 1 causas exiraor<lin:i.rias e de max;mo interesso 
.. ::::-:~n.ndo; éo)jj~ctos_de :expedicnte .publico, os seus membi;Õs~·. não siio 'cida.diios 
··· .;.~ e-fornecimento_- de-:patentei_·n; - · · ~ar meu.los, mas_ simples opera..-ros entregues «. 

· SecretariadeEsta.do,r.a.lcú.ladas · seus labores. _ . . 
.-._.-.. 'na. razão. de 881$400 mensaes, . _ · · w· facto .que, .. como cidadãos, -.gozam de. !li· 
.. · ··média do exercício passado.· •. ' JO:t;7.6$B72 r·eitCI~ civis e politicos; mas,comprehenfo·se. 

· - ·. ·. . ···_· : · · que t:.ies direlt-Os .emanam :da constitiliçlio cl:i. 

'Cc~efilto~~~~=~~-.-;,;\_.:::.~·; .. :.~: ;·/-.:.i!'.:~~" =;~R~:.~1~_cpi1o_._~~ lei , or~~ni~a_ d~ gua ~da_ _-· 
-.. · - _·:- '. :'.'·:-: ·. <, .. .-... ::-- --_·_·_:· - · · ·-1·· ·A~im,ocreditosolicitadonadatcmque.yer ' 
; ; Cr~dito ;pr;eciso .; ;: .. ~·;'. :; . ; ;; . -.-; ,'.'18::006$872: com as opiniões. dós :menibros 'constitutlv,os-
'' ' •. ... . . . " ····. - . - ' .. . .. 

.· ····· . . -.=.~ '~ :.: 
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dessa. inátitui;-ão; mil.$ é necessn1·io para man: concortlc.rln.:n nO. rédlrt?Ção dÔ. i~raaitim aos 
ter o serviço previsto no. lei ú. eHa reíe1·ent~ .. limites do premio. · · - ·· · · 

Des~ulpo.r-rne-lm S. Ex. nITo dem_oial'-me no M:is :i. inscie-nci:i. 11e ambos rr..oti'l"ou a snp· 
tc1•reno ilM considcraç.··~s pclitic:i.:;;; tem pres~iio e 1la.hi, ll'} doas urrin.: .ou .3. Cn.mara, 
mui los espinho:; o cu rCleelo dcl:<'s. :i.t.ter.dendo às 1•;i.zõcs expostas, confirma a 

Occupar-me-hei ctv. FJ.culdade <le nirtlito do coHcessflO e mand:i. p:ignr o premin, ou .• Sllll\ 
Recife. inquio:ir 1lc Ul .. gal o :i.~to !1o Go\·ertH>, ]lal' 

R~;ilm~nto, Sl·. Prc;identc, cst:i. 'l"Ol'Qtl. de isso quo qu:\ndo foi praticado . existill. na lei 
-1:000$ nã.•) c~:~st.3. do orçame:ito :i.ctmil. :i. respe~ti\'IL rubi•ica. rcrolvo .Diio ~utoi·i~r 
romljU!lnta hoU\'c~ cxistirlo no do excr;:icio seu cutnprimcnto. Comprehondc-sc (]:Ul! o 
p.~-is:ulo, no. impo1•Ui.nein. 1!0 S:OO\l$, p::L:"J. prc· Gov•H'no niio poil ia deixa:- ela S<>licltnr este 
mios n. lcnte:- qull prostn~scm s<ir1·1<:0; :i ins· ore.tito. p.1r·1ua ó ucc..~l'.irio chcwi,r 11. umn. 
truc•:iio publl'1.'L e A 51•!cn~i:\, <'t•bor:twlô solu<:iir), ·o ut.'\ ~li 11Hc ~r d~d:\ p1~lo 
olim~ tio roco:ihccidl) m~rltQ. O>n~sso ••• (.trnrte.~.) 

o S1t. Truornm "'" CA'iT,\ d:'~ 111n ~fl:\rtc. n11o l(rnnt!o conrusao cntroci; nobrl's !)!\ru-
o Sit. ~(.\\'ICl~lt -QtlNn n.itt\'l!'l7.ou· csla l:Ltlos tjuo ao op7Jc:n n csto crcdil.o. (7."o· 

1 - r. · 1 · Cllm·~c apartei alltrc o~ S"1. J>odlla Rtsm1da. 
1 cspc;t.oi nao 01 o aetua :i.11ni~tro do rntorior. Timr>rt.ro ,1a {'or:a, .llorci.~i Al"s e outros 

0 S1~. Tl'lOTlleti !>.\ Co;.-r,\-~1''3 nrv:i iwfa.- Driu!ludo~.) 
g~mos o. pe>sr.oo.: rio :i.llnbtN !li.) !nt('l'lor. 0 s · •r s p ·.• •- 1 lt 

O S '.\( • . E · S' E~ tt. " ,\ Y1:1:-rK- :•. re~1 ... eni.c, l:l mu a _ n.. • .\\ltt:•o'- U ~1 'Jtl~ ~. i:.X. Jilt'c1rM~n c1ure mnnrbr p:i~r o pedir :m-
1)110 lndog&~ :1. J>C™>,l. \ m;u !l:t Ulll f,1dO Qtl~ toritA~tl.O na.J•4 o fai11.r. (,lpoit1•ll-'.) 0 c:rodlto 
"' J>rt!t;ii10 O.S•l:;u11lnr e t! que O•t.n do.>pou fü1 q~10 ccc1tti:S a. attcm:~o dn. cam:i.ro. :1[10 ó po:ra. · 
n~~1:!1.3.d~.:i.o ·.~mpt> cm qutl •• 11.lmn ~e. ~a~er <!<'S;".('Z'\j:i rclta, n:io: t·~·fol'O•SO a. u~ pro
ci.fül..,u:w_.L.<J ~ar:~ llns lllcn,Los, c;.~~~an.os M•!S~:\.fJllC? ~ i:crit cump:Wa si 0 congrcs;o 
:u !us unsd'?s •• ~à:> exlsllo.tll :is cl!\I~ de :•s~hn 0 cnlen•!or rm gu;:i. ipb::dorhi~ 
ll!\i~-:opl)OSle1?U:SUL'> e go\·crn~ta•. • o r.r,vern'l, tornu :1. rP.potir. r:ao pog.>u o 
.~1m .• ? M1,:mL:;o do lntmor, _tC!I··? l!m premio :IO ur. Cl•J'l"is ~cvi!o.cqu:a; n.peoM li

v1s .. '\ o JUIZO .~;C\':I. tJ ria congr~i,.-ni~ªº· 50DrCl ll mitou·sc n r.u.er·lho :i. c~mcesiâo, p:\rn o quo 
oh1"3. pr.>Juwl:i. pc!o D:• •. cr.~v1s 3:i:11~u:1.,, est.'\n :rntorh::i:'o pe!n. t.:i· nmh ui:i.is. 
profü;.ort!il. facuU;:.t~o-D1;·c11osd,tl·amil1a- . • ' .- • . 
<'vnc<idcn·lltc o premio de 4:000$'.lOO. ~ S1t. FaA~c1~co \ El~A-Nuo tinha o tl1-

~fas. ncontcc~n·!o qcc a. cc.nsi;n:l-:ão de re1t? de !uze1· o co11h-ar10. 
S:OOu:!; p:ira o excrc!cío de !SDG ji\ c:;tin•ssc O ·SR. :.r.\ n~r~ic ~ E' claro que o Con· 
c>g• 1tatl:i, uosriachr·U S. I~x. no ~e:iti1!0 ,;e s; r gorcsso, sobrl'a.no C<lm•) é em suas decisües, 
p:t~o o ditr1 .1>rPmio pela C•)migirnçiio •l'l ii>xer- tem o <Ht•eito t!.i r~cusar o cumpdmcnfo 
cicio l'uturo. ist,1 e, o actu:\I, na. Cl'~nça em rlo~t:i. pr;imcfil'a, sob o fundamento de quei 
que naturalmeuto estava ..i::i q1lc o o!·ça1ncmto 1 fJra. i'cita. em um exe.-~ic;o para ser realizad:i. 
contimv1ria u. m;intel' a zc::rb:i.. ( . .tpm·I<'>.) 1 em oufro; mus, neste caso, pa.l'ticuln.rmontc, 

Vim ã t.ril1un~ de:bntlol' o credito como o considero tal dccisao ela.morosa injustiçn.. 
pnrmitte rninh:i. !LpOlll':ui:l. intellig<mcia. (A.!;óicrdD.<.) T1•::1ta-sc a~ um t1':lb:llho que, 
(N«o apai«dos .) P~•ra ser feito, necesrnrio foi ao sou auto1• 

Assi111, •ligo o que pcn~o wm out1·a preoc- adquirir, ac:umulal' elementos; e quem 
cupação 11uca 1fajustiça. P1•omulg1tdo odes· póde r!1ze:• ou avalill.r o Lempo que consumiu 
pacho em ilu.tõ.t muito au~erio1• à coalticçiio da. e o ca.pit:i.! que de3pen(leu com isto? Si o 
proposta do GoYerno pam o actual exercido, premio nii.o fo~~e um direito, e ce1'to qull o 
foi nella iocluirla a consigna~ão de 8:000$, Governo nfio o poderia ter concedido, sob 
como de costnme. para ter iul applic~çiio. condiç~o algum~.; mos ta.moem é certo que 
Quando, porem. f.,i \'Ot.1.•.b o pi·i:0êcto,.c"l- o Dr. Clovis procuraria. dirigii• o .. · seu trnba· 
~ucto nes,a. propcst:i.ja não era. ~Iinistro· do lho do morto que mi:-11101' consultasse seus in· 
lnter.ior o Sr. G:m.;:i!ves Fert'eira,. m.a.s ºI tere.sses". }I:J.s ao tempo em qne Alle iniciou 
S1•.Alberto Torre~. o qaedea lega.e· a qml, des e· terminou a ma obr<t, o.prcmiO·er:i.: um .di
conheccndo S. Ex. o a.cw do so~r :Lnteces~or, reito, e clireito que ha.yia. recebido .consagra· 
concordasse na 1-upp1·es, ilo tl•~ verba. .sug- çJ:o pratic..1., por isso que a. leL do orc;<1mento 
g~rid;t pelo respccüt·o i•cl:ncw; que,· a seu' ·consigil:l.va ver·bà".para seu pàg;i.ínentó, ·como 
t1irno, tambem ig1101:i.·1a. a cu.nl!cssiío ... do de fücto teve. logar por~out.ras o~ra~j1.1lgd.·. 
pr~mio. . . . . . ·· . · .. . . ... de.o; nns condiçõe.s do coJigo elo ensino .. 
. Desta simplc:s expo;;iç5:o,. Sr.Pi·esii.lehte,con:. As~im. é · mttti1•a.l. o .procedimento. do ·Go:.. 

clue-se, natur.dmeutc,quc ~i o miniSLl'.ú ~. c;1•e-1 Yt:rao,11.0.fa.z..:r a.couceosiio .dv p;·emio,mantJa.r 
. htol· coullecessem o.ac•iJ a que yeulioikJ•efo· i q1w Q p:~g11.mcmt'J se.e!T~ctuasse. no exercicio 
l'ir-uie, nem &ste terfa pr\ivo.>to, nom aqu{>lJci t rutur••1 por.l\Star Cl>g<)llirla. a verba do .em vi· 

. acei to'semellmnte suppt·ess'ito,. q liilndo múftõJgutj ppí~ ó .obvio: que: não cog!r.av~ ·da;. sup- ~·. ·' 
c~.mc.ra ·y~ ,lv .,,. l$ 

... 
. .::.~ 
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· _ -' ires~~o :)nopin~-to, como'~e , c'eú._ . Cóncluo 
- -- '. . -esteil.!ITTim pto. clla mando p1m · ells '.a attencãci 

dos:illust.res eollegas. pois tenho como a_lta
- .mente fojaste. a. 1·ec11sa.. deste-. credito pnr:i. 
.• fim:tão ªº~'re;- tão util; c()mo é ;premiar a 

quem tra.balha pa.ra. enriquecei' a sci~ccia. o 
•. Jitteratura. n&ciorul. (A/M<tdCJ$.) · · · 

Passo a. trnt:u: do Gymnasio N:i.cionul (~x-. ternato}. -_ ---- · · _ 

. o SR. AUGUSTO Cr.Dl:E."\71:\"0-Rorn. o quo 
ficou pri>v.Wo ó quo o neto do G?~~rno n!o 
flll lllegal. - _ 

O Sn.. M.~ \·n.r~i.-Eis " d~monst~"iio desta. 
'\'Cl'b.: 

~11101a-l1'n~<T4 d~1 <l~:N fdln:t e P"' fa:er 
p<'!tt co~ul11;111f11o d4 "~rlii-Gg111nrr;1io NO.• 
dmkrl (~,.1.:r111lto}-1l~:ilfaJ4 11111 tmwlMt 
ccmi ar ~~111/h~J pcme.t. dii Jlrtpm·altJri'IA 

:·+ .• - ' ' ~ ~ :;• - .. 

·. -· 

, + . • . . ' · · • 

c1lculadas para. _ 
um mez.~ ......• 

Folha elas gratifica-_ 
·· i:ü~s aos serven- · 

tcs e continuas 
(id<!m} ......... . 

Publ'ca.çü~s na Im~ 
Nacional. ....... . 

4:400$00:> .. 

soo~oo 

280$000 

Credito voi:l.do ••••••.••••.•••• 

5:480$()00 

24:071~100 
10:00~000 

CmUto preciso................. l4:0il$IOO 

2• s~o d~ Directorla Oer:1.l de Contnblll· 
dn•lo Ja. Srcreta.ri11. nn. JusUç,• o Negocios ln· 
terlo:rs •. 4 do Julho do 18!>7.-Josa Carliu di: 
Sow:ii BoY'.liili, dlr<!etor pr:i.I. 

Deiit& demonstra~ "\'Mo que o OovC!mo 
procl_ ,,. d_ .,_ llllr hab-il1tn.d_ o com o cNd_ ito_ d~-__ 
l4:0~1$100, pUD. tucr- t?do o serviço corres
pondente a. esta vcrb1. _ _ _ _ . _ PrjmeL"3 -6poea-Pag~ -_ 

'.Fulho. das gr.i.tlllc:I.· : 
çõ..s do pessonl 

-admlnlstratiro: 
. _ Em J:melro •• -•••••• 
·Ein r::verelro; ...... 
Folha das gra.tiff~-

t;õ.;s a~ co1nmls· 

_ o congrl!&So \'O~ulO:Qro$. red11ziodo do 
-- m1:tado 11 consl~naçi&o de !0:000) que &tó o 

ox<Jrciclo do 189G o~ tl::i:iulo p:i.ra ;i.ttcnder A 
to:ins DS despozns, incl.usi\"ll as 1mprm;clndl
vo!s eom CJ::ut!Ol -geraC!:i o dt) prepani.torios • 
etc., t!.cspeus que &) nn. primeini. eroca do 
eu.mes sobem a mais de 18:0)0$. como EO 
nota. na. alludida demo~trJ.ção. 

sõ~j~lga.d.o~: 
- . - EIUJ \llOll\.), ...... . 

Em. Cllvorciro.~ ••••• 
4;15Õ~OO:l 
·1:390~0J 0:840'~000 

O S1t. L1Noor.rrro CAET,\No-Li mit.ou a verOO. 
sem rectaiir o serviço. 
· O Sn.. MAYRINK-E' exaclo. 

O Srt. TiliüTHEO DA ()(•STA-O OovernJ po
dia f,zcr o serviço com a varb:i. i~e.10:0.)0$000. 

o Sn.. l\fATR.1N1t-~ãopodia, se:n a.utorím-
_.Folbs. ·~as gratific.i.- ção espacial p:i.ra. r<1llui.ir os elew.~otos da 

· - -<;õt>s do p~s;):i.l :id- des;>cza.. 
miaistra.ti•o ató 
o fim do e'.'.l'.er•cicio o SR. AUGU~TO Cu:)JEXTINO-De$'ta. ma-
(Loi n. 429, de ro neira. pô lc-se füzer orç:imentos com gra:o(!e~ 
ele -cezembro de saldos. 

' -1896 .• :o. 2!l).·.... 5:500$000 o SR. PADU . .\. RESENDE díl. um ap:i.rte. 
Folha da.s gl'atifica.- o SR. M.-1.nuxK -·Do aparte llo nobre 
· çõ~s- âs co:nmis- Deputado eu concluo que não t!e\·emos coa-
- Sões julgadorns uemnar o-G:>verno porexcesso de despezas, 

.-. ---· · · cm março e abril. SlO;fOO q_u11ndo, realmente. não se deu; o- que sa deu 
Folha dns gratifi.:a~ foi rcducç[o a ma~ade- da coasignação-, com 

· _ ~ões aos s~1·\·entcs. _obrigaç:ão de se fazer o serviço do costume; -
·: ·e coritinüos;d!l Ja-- isto ~.- 0 impossivel. . ._.· __ . 
- / nelro a 10 ele abril l:ül f$000 DeYemo-nos penitenciar e de_ ora avante 

---.-_-_·Pu_blíca.r•ões-_na_I __ m·_ • - " 
> - -- · -- · - · -- · · · proced.er cC<1m mais_ regularidaue · rm : co~-

7:-}.' .: ;p-reã'sa':Naciói:iat : · 8JO~WO 8:i51$100 reci;:ão dos orca.mentes, de mo :0 a appro:.u· 
mal-os o mais possivelda. ve1•<lade; __ só.assim , . . ·< Segúnda epJca....:.DMpez.as -

--_ ·-· · _ . - prova.-ef3 

· :. :'; FolÚ'. ~a~--· drritirie.~~
-. '. · 'Ções-~ is. comrnis. 

, . '· c ·S5~s :. ··.iqlgado~as,. 

ac:i.b:i.remos com os·creaitos. e. :_ --·· · 
· Só à primcir<1. época, de exa.nies absor\-cu . 

18:591$100; oorno o 1i~ova. _à demonstração a·· .• -
·que me:tenho referido, cle-· modo· ·que:ha':um-· · -
deficit: de 8:591$100, que for~osameo te :fam de 

, _ . ser ~a.g0. · · ·___ · -
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- - -··s~-Ssio· -E~L2-1 --.D~- ~~O~TO~_DE -i·sQ/ :_ : -·_.-_ ":.~_,'.é:; - .··,_ S~b - · ~- - ·'._ :_ ~~ 
-. - . ;_:.: ·- - -.. - .. .=: :-: 

-··;) 

o SR~ TtYô~llEO D:~ C~'I'Á 'd~: : -~in 'a.puti-. eõm -·os proefsos" reeurs~s- pàra. F3Sll.!' ~o for~ .·. _:_:<j 
- OSn.."~faYRJNí::~OnobreDepritndotenha. necedor. · .--··· ·· -.. - ~ · .. :· . . • 

·-1)n.den'cia • . DiôSpezcs previ"tns ·e auioTizadas . : O Sn. • . T1:.ic.Tllli:O JJ • .;: . Cosu-Era · t:l.mbe'm · 
na. ~omma ;ie 18:591$!00 nã.o porU~m _:ser sol· pr~iso que.o Ministro ilo Interior n!io n.dmit· 
vidns oom· 10:000$.· isto é, 50 •/ .. ·m·enos. ·· tis3e :i. , seu talante numero .exc,SSI\'o do 

o S1t. TmoTJ.JEo DA. CosT.\.·- Não : fez, por- alumnos no Gymnasio. · 
qne nii.o quii; pouco so. preoecupa em des- O Sr... M.\Yll.l~K - Estou t1'8.Wldo <!o InsU- -
t>Qnder. · - . - · : lute. -

O Sn • .M.~n1:---x - v. Ex • . ó 1.11toriwlo. O Sn. T1!-.M11EO D.\ -Co$TA.-0 arguml!nto ó 
o Sn.. Tmo~nm DA CosTA _ Autorlt.,rio é o mesmo: 99J réis cliz (\Ministro ser o prcco, 
r..· ~ • ,_ -- d · ,.._ m:i.s ó p~~ n ue nilo ~o vcritlc:i. OU\ medi& 

o .,..orerl' • 11uo. nao ,az ~ i> ..... _.ngres!o.- eommt-rci:IJ: ~ pr.:·ç~ nrbitrtLrio feito pc!lll. Sa· · 
o Sn.. lfAYRC~it- Entretanto, Sr. Pnisi- crotorfa tio Interior. 

dento. a. Commi5$ào de OrQ:tmcnto, nttcn· v. Ex., que ó ftua.nc:ell'\~. Si:rá ln~p:iz do 
dr.nd1> li. poliu~ do cconomllL quo està scnrlo pro,·nr quo C1SSO pl'C'~ 11 eo:nmerciaJ. 
tlic!~~ pcl11. flittt:t~o 11.narm11.I dn.t ftn~nças . · · · . . ;. .. 
do p1iz. propoz. 11po:i 111 EO con~Ja. 0 cro Hto O Srt. l!~n1:sic-~~1 t1111.ndo cor.:ipra: ~ne 
1•e S·iSl.$100 PMl qua 0 Go\'emo ~ ~- m:ls co11r1:~S'>. ni\I) si:1 quanto olla. eusLi. o:n 
~ 'lÚoat do dit-dt.o. fi..~do ~m ~trelt.l 11 ;:nm}. Appello ~n V. Ex. o tom:> IL liber· 
~ncb époco. do _ <'rim~. r.ara a qu:r.I dado de peillr ttccla.re por qu:mto cc:m1pm. 1\ 
~:-1~ noccssarios 5:4~. Astlrn. Sr. Prc~l- c:un~ Crai~ h(lje o si. sabo Qll•l o ~r~ . cm 
•lcntc. a <:.>mmÍl!!ãO do O~m<'nt.o m~troa.0$ porç:io. - .. . , .. 
mtfl _ l'Or.s d~joJ ··do IO !tin•!o.r .os . que. so · O Sn.. ·TlllOTll!O, DA. ô.lsTA.-.A~mo custil· 
esM'i·~m p~ra re-Juzir a. dC!Spom; . ornborll mo 1$; pago 111als 100 rfü p~r kilo do quo 
C(lm s.1crttlcio da instruc<j.f) publica. ~ão rur:i. gcrnl1r.ento so _paga. 
~::a. .C<'Bita~o. -clln.mTo ~~por::i. r~lucçii.o no o-·s1~. _llú .. \-1u:-m:-Acrei.lilo na p.1I:wrll de 
~· c~1do ~he1t:ido, por~ 1~~, qi10 ~bc quo :i. ~- Ex .. tn3S não ~ho l?g:c:i. nn. dllferencia.· 
m~trucçuo do povo· e mel.do. ~· onde se C"..tO dos precoa <lo l'etillho pn.n. o:o.ta~·lll, p:i.· 
:irai;? a. ~ranrfoz.1. moral e ma.~rial de UJD3. ~ndo y • . Ex • . .lCO.réis m'Lis por kilo do quo 
n~i.;ao. · • · . . ·· . · .- o Instituto, quam?o é natural que asto ccra-

0 congresso, po~. sobre este l?Onto. (aro o pre m:i.ior qunntic!nde ào 9ue V. Ex. . 
qtu~. cutcnder cm su:i. ~bcdor1a. Qu:int;?. Neste caso o. foi ccononu03. está. in\"erlitl11.. 
porem. ás 1ll'Spcz:is por pi.:;nr, 11."110 que nao · 
d~vo recusar o nccessa::_io credito, ~mo j;i. Ar.Gu:-i.; Sns. DErUTADOS-A e:trae custa 
1h·c occ:1sião do dizer. . -em vnri<s aç ·Uguts 1$l00. 

Oc~up:l.r-me·l1ei 3gor:i. d., Irisliluto Don- O SR. MA1·n1:'\K-Si as;im é. a. di.tl'l.!ren~ a. 
jrLmin Const.ant. re.vor do Tb<'souro é de 101 rê!s por kllo e o 

a.u::mento está justifica.do. 
J.1sli/u:o Benjmuia Ccm1a11l Tratal'ei agora da. verba-Obr:i.s : 

\'otatlo pe'o Con-
g1•esso •...•.•...• · 35:000$0GO 

Nec~s,.i.rio, µe se
cordo com a recla~- -· 
rna.;:ito do c' ire.; 
ct.or,n.ttcnt.a.a ele·. · 
vnç:io do prcçoda,c:.
ca.riíe .• fresra qi.:o --· 
era. de 699· . réis 
J>)r kilo .e hoje ó 
de 999.. ••• • .. • .. 45:r00$00D 

P!'op::.sto pelo Gove1•no........ 4:?5 : 0CO~oo 
Supprimit!o pelo Con-

gr1:sso para. contí· 
. nua~.ão dns ob1~.is ela. _ _ 
Maternidade ..••• . . -50:COO$ · 

Reduzida nn C')nslgna· 
· ção_ .para eoDserva- .... 

ç''io, aecres~irric,s e 
·· reparos de edíficirs 
e . propl;ios nilc:o· 
n:ics e w.rticulares 
ao s1:rvico -do Mi- · · . 

- Ditt'e~e~cá~ pá.;a.',me~·: - · - .·. u!ste1·io ·d:1. Justi.:a. 50:00C.$ '100":000.$000 · 
nos -no o~ç,'.l.mento;~: •. ;~· ;:: .... 10:00$000 ·· - · ··" · ... '. · -. -. -· - ·- -------.,-

. .... · · ... _ _, - · _. · · :_ _ ., _ Líquido ...... · .. .. .. , ............ . 325:000$000· 
. . A. rnzãci' do a.ugmeritõ nesfu"' \-e1·bo. ·.~maÍ{!l · · Vo~do. ~ .:. · · · · • · ·. · :. · ; --·; ·:· -• _; 255:090$000 · . 

__ d~_di!l_'ére~ç~ ae-pm;os'éln..carne fr~sc:qxira:n_ .De ~e~os ilo ·0r~me~t;;;-; ' ;. ;~- ·· ;o:000.$000 · 
ahment~~'ll.O dcs aluranos::c pes;N!-1. lqforrnou ·. - ·.. . .. , - · - · · · · 
o_r<:specti~o.'-director -que·;_o · lrilo· _c~stua.699- ·- - - - - _. . .- - .-- _.:... ·- - · - __ - . 
reis e •pas3ou a'9J9. isto e 50 ~/ •. má.is '-caro. -. Entret'.l.nto, S:Jndo_urgente, na. ·opinião dos _._ 
Ddbi a.1fecessid~de tlê.habilitifr-se ·Ó Governo-directore:; de 11Jgum1.s repadiç-ües, füzer 

. . ·. - ... _.::0· · ·-· ~ ·.· •. ~:·.: .• ~ . ..... . :<'-.:-.- ... -- .. ~ .· . .. :. ~ ·. -'·::. ,. 

.. '• .. :. . . · ....... ,.;:.: .. -.'_·.~· .. ~· ~ . -... . ·: _ 
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. ' .AN'NAES DA. CÁnÚÚ .: 
--~:"'.':"'~~··-· ··· ·· ~· ~~.-;--~..;....-,_,;~..;....-.:.;;...~~~~..:.. . .;...~;._~.:...;;;,;__;_~~~·.~ :~ -. 

· ,. . po:~os ind.ispen.s~êi;;·-e~~utrás · obr:i.s no:f pro- · Uu S1t. 'De1•vrA.n;>-Sem -;1 uvida. 
_ pr1os n:i.c1ona~s~por ellas ·~ccu1iados; ainda.no ·· 

act~al exerc1c10, torn::He· lJar:i. i~so neccs- ·o· S1t. ~!.n'1tl="R:-0ra., si fa~s >anb"~ns 
s:i.m• :i somm:t de :22:ti3S:)775 ... · · sfio, !·'or. i:..:si •n dizer, intuHh·;i.s. fó Poderia 

.. · n~sult.,.c~~ dcmom.::trução QUe.·o GvYe1·no dnr p1:ova cm cootl':i.rio o r:e:1g11j:i.me:ito t1ê 
pe(hU o crej.ilo de 22:Q3S$775,pa.rl\ fü?i.>r ro.~1i p~ssonl iuc,1m;:otc:>ntc. • 
iU!;que estiio em andamento no ncttml exer- :.Ol:i.5 isto não é do r;:pc1·:.1• niio s..-1 nttenden· 
cicio. . . clu à respoitabili•ladc> e il to co11ceito que nic-

J unto no }l-'\roocr Ja Commifs:io r5;.;'1 0 de- l'e~i!lnmente ::(s\ o ilmstro commt\nchintc do 
· ta.lho do todas as obros. e <lls1ienso-mo de CO!'!X'. e<>mo porqur. udle t,eria do reflectir :i:l 
. lol ·O, pnl':\nàocnnç;11."a atlcci,i't·> 1!1>s iilnstrrP ~nl!equcnci:1.i1 ~e.um ~cr\"i~ m:tl fel':<'· o. p)r 

. colle~s. - - · ·• 1~so m"smo. ~UJe1to à . co11rut:1. ~ubl:ca.. que 
A Q>mmi~são do Orçorncnto· :io c~t11eln:• m11\a tcri?t do igra1la\·e1 e li:1oojdl'J. Ach.,. 

· es~ c:Nlw. verill,'Ou que. c.ur.tn.mcntc .:oino [)Oi:1,ju~t1ftc:vloo rc.~pcctim ero·lilo. e quo st'i 
1e deu 110 cl:I. P<.)lldlt do U:m·ictl,) ft!lt!cral. 11i'IJCr•\. ~<•r n1..>::.tJo, a!tnUll.1n•lo·60 n. :mtorl
liouve OIJUh·ocu qunmlo io e.1ter<w1·u n:\ lcl o znç;io parn. o ~n;..'llj:i.mont.o Jo peswo.l quo 
q1i.t11zum <I~ c.:011s1gno~~"io - que cfot>auilo ~r !lnclnr seu tempo d\1 serviço. PJ.litO :i. ou1.ro 
~S:()00$000 tsti !li'>:OOO:b-1~'0. p:•1:Juzin,1o 3 11.-:<um11to. 
· cli!l'<'rt'nç:1. P,'lra mci:i;i~ r!e ·;(}:Cl00$000. rnm r.imontn. Jc llnimiara do corpo s:io 

Om. \'Ctlfldl.tlo elite "Qnh·oco. a m'Lo p<l· precit<O.~ 14:0\0$()(..0. f.' uma. rl~~2:L qao 
de11·lo o Go\"crno Cl>:Tlgil' :i. M. ·manJou dút- 11ilipent-:l toda a urdein cio oon~l le~. bai1-
tribuir ~tadiJl'ercn~ Pc.I:i.s dl\"cr~~ n1b:oi~-w t.:v1~0 Jb:~r quo âe JJttlBc. na mort~ nda.ln 
da.ta '\"C!t'OO · · · pcl:i. JIC!6(o qal', como ü publico o r:otol'iu, 

--- . .. :.>:lhi o d~.,:lh.lqnc<1nc o toll00>u •!111 ci.ln· :\.~luu t.cd.~a a Cllvullariçns u ei.tabutos 1!a. 
'tiugcnclo. ~fo EOlic1tnr o nlludlilo·crcdito. p:i.rn ci1t:1dc. Assim. fol'3m mcrl~clos .i.J que 11c· 
~ttt'~dl'l' :is ob~s Que tinlia rm 11.11cl:unento. ~o;itrim 101• su~tituido~ pam quo 11ão 
· Como !e ''ô do r.,.r.•rit.11) •.le1.'\.lhc. i»tc CI'(:- sdfro o ~erri•;O. come> se s:i.bc. C'S . mu:trrs 

dito ó o l'esitltnc.lo comp;untlvo ,~0 cr•·:uncnto cstil.o por alto prece, ro1.llo por qu& sã\I pc1li-
1loii obrns e n. con~ignncão"yotruln : nia1', con· drs l 4:t. 00$ p:i:'\I. ;il.lquirir os nec!lssar-ios d. 

. sir1cr:tDdo que entr() ~ (i!,J":lS Ji:1. ::1. t!e rl'p:iros :-c~ont:i.. . _ . . . 
· · .e 1lc~pez:\S ponco U?"gentes n~ Secrct.:•.r. i:i. J o 1 Fin:i.ll!lc.nte. :uni!~ suo sol:c1ta·los 4:G!l0.-;i 

·· . lntcr10!' • . cntcuMu a. Commis:·;io {JtP IJô{lin para. nlu.(?ual 1!e pNrli()S. Yi:>to nüo ha:·:-rr o 
.. .. :1•etl11zir·10:000$()00; ·0 ussim JlrC1poz apenas 0 orr,::1!!1cuto cm ..... ·i;·~r con~izmuto · n;; ~'1·.ül-

cmfüo de 12:6.18.~5. fic:1çu11~ :i. qur. k>cm diroltooo medk'Os 1\o col'pa 
P~arr.i a trntar 1:0 corpo 1le l;cimb< iro;: . com :L<t !lell~ npplica;;ão e um alfere;c que, por 

· Para otllci:il's e pro~as 1!e JJl'Ck l>Cd() 0 cC1oveo,1e11~:a do _Sll1·\'iço fvi tr.in~fcrHv 1o 
comni:i.ndante '73:02i~3i:?, utlm d~ r.ttC'uder ;, ro,~o 1 ~ llumnytiL p:i.ra a E.~ta.c;ão Cenlral. 
dl1I't!rcnça. no valor d:i etapa. que . ror:i. ctd- E c\·:•1.unto q ue ~i ~e t1·.tta. <lo ;;t·.i.tilfcatõcs 

. cula.•'a a. 1$300, quantia p;,l;\ tabelb 3.!lnt!Xn com cl ll~t1:;0 n~pecrnl e 1~efinido, ·O ~implcs 
ao respcctl;o regularrn:nro approvndo p~Jo . füc;to dn. sa~ wpp:·css.'iv importa o dever t\(l 
.decreto 11 . 2.:?.24, de :'29 elo j:mciro de 18913 e paga.1· (1 Sl."r\'11>) el!l que eu~ h;~\·Clrhun de ser 
ele 1$365. ' 11.p1•l!c:ufa:;. E, fu i att~nden·io a e~ta consi-

E\ por tMlo. jm;to o credito sol icitado para del'a~iio qm s~ aconselhou a conc~ão .iro 
.· 1)aga1· .esta . di1Iel'ença, ceomo tam~m a de crc<lilo • 
. 9: l9S~ii00, cor1·és11ondentc :io nuniero dos 4'n- Chego a~ ponto, Sr. Presidente, que causou 
gaj~dcs que fôra calculado em 120, quando especie ao 1ltu~tre Deput'ldo pe·a Capital Fe-
até o fim ilo. ·e:Iercic!o deve attin•fr a 183 deral. Sr. Alcindo Guanab:tr:i.. . 

· -~- ... isto e,..62 a,mais. __ . . : "' ' Refiro-me â. somma. de 5'J:OOO$ solicitados . 
. ,Vê-se que ntio se. trnta de uma despezti. .j:l para.·.ª .1 c~~11stru~9iro dos circuitos electricos. -
fe1t:i.,.ma.s que dcvaril. ·reaiizar·sc atê 'o fim de r.v1so rle mcen<l10. . · . · · 
.do exercit.:io, e ri.:t propo~çil:o ~m que se fo-reril ~~ s tonsidei;açõos que o ilfostre.· DE'pufat1.o 
v~ncentlo os_praz.os dos. cwg:1J11dos que coo - f()Z a. r espeito da utilid~1le dei:tc s~.r\·ico . . não 

.... < -v.1e1'.em continuar no .seryiço;. · .: .. . ·· ··· -- i 1!1º ~11.~lS:l}':lm admiração, J.l(• t·r; ue no seio dB .. 
. . · Comp:ehend,e-s~ CJU.O -o.':_ .t_r:~t~ c!euma .,lrs-;~ Comm1s~ao _do Orçamento, c.nc1e este. ns.mmp_to. 

,. peza CUJa conven1anc1a. ~:~o r(\?e .~er contee- foi deh:i:tido;cada um de seus ·mcmb.1'(\s· ex-· 
·: .·. ·: ;-indo., 1J?rquan:o ~; sE-rvic;o s<~l' il. ~!lto ~als t~tn51u se co;n igur.l :emp:!u lÚ> no sentld~ do 
,- .:". , ~m _feito e exped1 to ~quanto roais pr:it1co e i·enll7;1t··so,;,i ·refer ida r-econstruc~â'.-1. ·.·. . · 
. ·, .·, .. ;0~1ec~or del_le Jõr º. pe$soal _cx~nt:\!lt~·. ··· -· .. . M~s d~:".º dizer IJW:!, si o p:l.rccc.r c!.n:·.com- -. 
.. ..,e .. ' .. -. ]: ·. 'P,9 1 ~:. ~a.~1fest<J q .:e.o recng~Jado, em:boas m 1ssao 101°.l:n•r;1do acome!hnuclo o adiam~nto · · 
; ·' •;:~::c.ond 1_çoes: de icladc C-S:/.UG.e~· 'tem preféi'~rtcfa_ paro.. o PFOXii!\O exercício; teve.a a~quies(lllDCill . -~ 

. ao r~cru!a •. _ex~ctamente como . ·se -da ·.no do d1gno .. co1nin:,i.ndante do cGr.po em raz;io do · 
-ex~rcito e erm.aaa~. , .. · ": .. · · 1 pouco tempo que restavo. do actual para _quo . · 

'· · ·:·:":. 
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·· SESSÃO .'.ÊM '2l :DE AGOS,TO DE .1897 
.. . ' ' .. 

~~~~~~~-.... ~~~~~~,~~~~~~--~~~~~'--~~~~~ 
fll~2. d:ido o credito, concorJ:md9 por isso -r11.mos •fü a.dminlst.ra.Çiro publica., ·de· ~c~;ll.tlo 
em que fo5se do.do no orç:i;meato futuro. com o~ minist1·,5 ro~p:.?ctivo:,; m~s, aind:i. 

o S:t. ALCI:>:D~ GUANAB.\ll.A,'-Sl o c:·cJito CJUO no :t<:tual J'cgimcri esté C:l.I'i)O não cxiS~<'l.. 
só pó•fo s.ir •'ado h\. p:tr:t o ttm do exerci.cio <i nem 1nr i~s<.> (~c~x;i, de hnse1· a: i·eunlii.o. de 
sí ucl?e e.;;tàincluich uma vcrln par:t :ili- ministros :i. q1;c chamo conselho. _ 
inentnç:i.o dr.s r.tu:nnos tlo Ia:tituto Ben~e>mln Uc · :i.i~. ·:t lr·i tle 1830 o que exige é que :i. 
Co11s~:1.11t; atê là c.:>mo · se vào ullmcmtar l1o;11~Y.11. sc:>j;L nutoriinlla em comell10 1l~ tni
c~1;c;; :i.luumC1s 1 nism.15. roas i•cfürt•u•1afa pl'lo ministl'o, por 

cuin l'llp:i; tii;fif.J ~01•1'er. u cst:i forrnulid:vlc 
O S1:. ~tA YJU~i;:....:v _ l!:x. ~:i.bo qtl<!é$to caso p<•lc e tem duv C1lisc1·vn<la., como SIJ võ 1!vs 

c.st:i 011u:i.si·t:ix3th-umcnle comprd1!!nili1lú ll:t l'C.~j):~cti-rus ilcCrdos. 
!d 11c IHOO. porque si não se tr~ ln cm l'vt'llllltO. n i(li 1•c Js:>o tom Il<.lrfü:ta. ap.Pli· 
111!soluto 111? rnl3miflu•l1i. puliltc:\. tratn-sc dn c:lÇio :to cnso .. 
uuututcn~~·> 1!1J 1.11n:i. l11st1tu!:,!l.o o. C.1r8t) do 
Glwcruo. (Apoiwlo~.) 0$tt. Tt:i.tOTHEO D.\. Cob"l'.\-E o cxmsclllo do 

O S1t. T1)1ur111i."Q n.\ CO.i-'T.\-A foi Ntõ r~ E."õt:v!o? 
vo;t;l li<, i101,1uc jà. nlio existo l!On&:lho \lo O S1t. M.\Yll.l.'lil'- Cons~lhv de Esl.:.vlo cm 
J:.::it.-vJo. · cous:l 1lh·ersa. 

O S1t. MAl"111~K-V. Ex. hn 1lo permlttlr- O sa. Tn:onr&o P.\ Co~T.\-Em t~lo o cnso. 
me que Jlle 111;:1& quo la.boro. cm equívoco. Em n. h!l éiotô. 1•c\'OJI11dn.. 
prlmc!irv lug-..1.r. CtSta lei i.une:L M rovog:\(!11. ; · · 
~1111iegm1•lo. mio f;LJta. cru .. -onl!Blho de E::it'.1l1o~_ O Sn.. !.!'.\. mt:-m:- Não csbi o ~i V. Ex:. 

m .. 11111~:u· :i cxpo.~loiio da r-.iet!ltn. o !lo-'P\.'7A 
O :o;1t. Tn10111S;> t>.\ C<•,.'TA-Fall:i.. np2·~·~l·nt111la m.1 C011;:1"1~i;.<;1,1 1>elo l\fiui~tro dn. 
O Sn.. '-t\ '\'l:L"\'X-V ." Ex:. qu ~r ouvir ler :.. Fuzi.·1~· la. Ira do ,·t~riOenr quo ahi ~e mC!11oio

lci 1 Si riF T"'c.:rii PQN bcll1w1. Vim prop::i.ra•!o. nam 0$ crc•Htos abt•rtoi mi. coníonniu:i.1!0 · 
Qmiira o ni.lbro Ocputi.i!o ouYir : •ll.'."!151\. ld. 

Or.i. si assim é. como :wccitar •t opiniãv <!O 
e Mt. 4" ~ 2" Qu:indo ::i.s qmm tia.~ vot..'l<l:U V. Ex. tliH1uc a lei esti rc\'Of,-ru.la? {Apoã(ido$.) 

r.::i.s ditru; !'!Jl.ricn.s uii.o b:i.star...in p:.1.ro. asd•s- D:l ex.posição que acabo do fuzer. Sr. Pro
pcz.1.s :i. quesiio c1•.'$tinndas e hou ver U:'geute sidentc. do credito cm gcral, iiL"011 cl:u'O que 
n~c:fr!'Silladc do satisfüzct-as, não estnn1lo sómn:t ...-erb:1. não ~vc dot:i.ção ne-ste exerci
r1;uni·'o o Corpo Ltl)!islO:th-o, podem o Governo cio-a par::. p omio3 a lentes. Por tal mo~ 
nutori~al·ns, akiado pn.ra. esse fim crc<litos ti\"o devori:t: ser considerada. antes como ox
rnpplcm,mt:u•e.:;_ 8endopl'l'ém.-i neccssid:n1c d:t traordiun1•:a do qul) como supplemcnt.'lr. 
1lc~pcza df'l'be1':li:la. em con•elilo 1le minis1.ros co:no o foi. Ent1-ct..'tnto, e este um mal cujo 
e ~sta autori1;1d'i por <1C'crd·"I refc1'cn:fa<1o reme•lio t; f8cil de se n.pplicar. 
pelo ministro:~ cuja rr·parti~:to pertencer e Sr. P1·.1~i·lonto, ha crcdítos e c1·~ditos, Jl01'-
public.."ldo n:i. fvllla c-ffici::i.l.» · tanto ó necessa.rio distíuguir entre ollcs. Ha. 

Pc.l·tanto, cm cMitrai·:o á opinh1o do meu creditos que traduzem pura confl:i.nc:i poli
íllustl"e a.mi;;o, cu cousiclero e~!A <lisposii;:ão ti~. taes como o~ q!re se firmam, se :i.poiam 
mn(l. dispo:>icão sabia ; pa~·ecc que f<>i redi- na. honorabilidade, na a:l!eii;:.'.ío. no prestigio, e 
gitl.a pal'a t;ilos os ternp:·s, par-J. tctlas a.s ás \·aze~. diga.mol·o, impo~tos pelo terror que 
tniis!bl'maçõos politicas poi·que 0 Brazil pu- inspira o Poder; e ho. creditos que não passam 
des;e passar. Elia ser•;iu no lmIJerio, como dti recursos, de med1da.s administro.tivas. 
serve :1.gor;1. n:i. Republica.. Os primeiros, bem sabem os nobres Depu-

tados. que, quer o Governo como seus a.mi
o SR. Trnomi;:o D.\. CosTA-Não serve ; j:í. gos, jáma.ís cogitariam em recebei-os dos seus 

llão li<\ conselho de mfoistros. a.r.lversarios; seria infantil ingenuidade. Mas 
O SR. 1Lü'rma~-V. E:x:. n:i. co:1stitllição os segundos, não; ~i é dever do . Podei· solíci

enco!l.tra : cre~tlos os cargos de miuiatros <!e tal-os, tambem o ê ;(lo Congresso c_oncedel-OB ••• 
Estado. · · O SR. TnroTnEo DA ,COSTA.-Nã? apoiado. 

· .. O Sito ~\LCIXD;"J GuAN"ABA.RA. dti um apn.rtc. ·o Sit-. · ~L\.n.nm:;...., •.. s~i1do cei• to quf'<negarc 
() SR. ?.Ú nuxK- V. E x: - niio"iió11e inter- O~·im-pm•ta. :\Uto;•iza.r l'- vi1·tn.dt;.ra. firtnncetro •. 

prc>t:\!' ;issiuL v csi.le. f! U:l sJ .mng-rc,:;~m lw- plH'<jue o nonrno ante a !l csorgani1.'l~lio dos 
mr!ns, llltwmonle cum n: rc5i vns•tl.iil111:tlle t1o 8ei•viço~. em face de -uma emcrgencia., filha de. 
;J:(1\'erno. ~sta 1·euniiio f>Ü•1c. sm· cl.J.a.111a1h um faHa de .. rccurws negados .. pelo~ Con,gi·~o ô_ 
COílS~llio. E' corto que no antigo regimen este to1Uar sobre sras .. ('.onseauenci~:;rcie 1.1m-:a.cto 

. conselho -Hnlln.. um ·presidente, que er:i. . o -or-· extremo, não heslta.i>ia .em. prereril'. .esta' s ::
gani::m,uor·do gã.bfoete e o seu di1·cctor poli '" lu!)ão · c.om~ a ·m:iis ' ·êorrocta e po.tr.iotic..'1.. 
tko; t<lêm dei suJie1·iritentleiicia cm :~o<fo~ os (A;,ofodos.y_ · · 
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.... sr.:f>l'esidenfo,·ni;.c;ip)[:i.tfa.:i.'.iminiStra.çiio ceifas, Felippa Cardo.;o;·.Ponce dc·L~on,Mon· 
· pu!1Jica. csiá. nm ca .:alheiro honra.do (np?Ldo.<) teiro de• Bamú; ., Gónçll ves Ramos. Leon l 
e ahi. collocido·pelo· •ot•) il.~ Nnç;í.n, como re- Filho, Fer-reir:i. Pires, A lfr<')do Ellis, Lu;z 
presentante de princi~ios d~mocraticoa purcs. Ad.,Iphc-, Xwier do 1·auc-, P!inio Cas:iuo, Vi· 

• · Np. exercfcio do seu mandato, merecernm ctor'ino ~Ioi1!.ilir() e Aieve<lô So:lró. 
s~riire os seus n.ct.os n.11.p~Nv:i.~i'i.o do c:on- · . . . •. • 
gre:;so: 0 <.'ntre e.st<-s não pequeno é 0 nu-- E se:n, cau_s<1. os ~r$. Ai_no;-i_m F1g1~e1~;1.,Ser-
inei·o 1tos. crellito~, representimifo s-;mrn~ 7.etl~llo CorreíJ.! Joao do S1qi;e1r_a, Ar1s~1de~ de 
n.vultauissin:~.que pa..<>s.irô\m sera outr~jus- Q1~01r07., R0-fr:~11QS Ltlll:i., X.·1v1e1',da S1lve1t':I., 
titfoa.ção q11e o pa1-ecer dn. Commissiio do Or- Irrn~'!:, l1111.Cl.10.do. Alves de !lr1to, Ernesto 
ç.imento. . . . . Bra<t1110, Jubo SnntQ;'. Dooclecui.no do .Sou1.:a., 

.Porque Mg.w hcije 0 quo se do.~a lioo.lem B:i.~ros F'n.nco Ju!11or, ~ern:i.rdes Du1s., AI· 
. tii.O f<M:ilmente,1Jua11rJ.t).~l!:\s est.i f/!1t.a.11. pro. va me1 !~ ~mes. l'IIénd.es Pupent-!11 Oi:tn.v:ima 
de qu.n•. su~n~ssitLldo p~o .~a, fi\la.:r. tL, de .B~1t.o. Cupertln<> de . S.qnelra.. ,.Rt>dolpl10 

. preelsii.I) noi orç:untntos, !kf~ qno ~ iior P•l.I~~· Llllz F!ncquer, DJmingues o Caâtrt", 
Igual sobre to:lus nós Deput11dos, que, un'aoi Guswi'o Cl..iJ 1J • ,µ11en,'> do .\na.nr.1!n.. CO$ta 
ontuo. não cmbii~vamos a pusq.:Pm Joa Ju:ilor. Ari.hur t>1odtr1cktcP, OvhJlo A.bl'lln • 
crelllo~.om geral e mllrmc:1te os 1losU1u11os & tot o t.coneio Corró.1. 
supP.!'lr :i. dertcil)ncio. daa Tcrw do:111lu com 

.. conslgnacões lnrrrio:-es ao l>l'Clprio sor\'i(01 O S•·~ Tlmotboo dn. Cc>IÍlt.o.-
Nii.O acllo J111to. Cl.b.d~ Prc:1\Je11tf', h:a..,.el::J d•i pi;orml~t·l"mt', 
Julgo q11e ··a lllustro oppo.~lclio sor.i 1nlll~ ll.5fim como o Jlluatl'Nlo Oepu~o p<1r J.lln'll!I 

p1tri.>Uca: indo ao encon. tro do .. Go\"trno p lrJ.. quo o.e1 bou o!o o..-cuioar IL 1.r1b11n:i., que t·u 
dar-lho çs iwuraos do quo ~ no lnter- ''et.ba. r.:b:i.ter algumas propo;iç.jM que nito 
. ene de b~·m. ser,• Ir ã. C:LU'ill. publlc;t; do q 11e aó deixam do e~µri::iir a. ver.la.1cl róJ. dutl• 
N:usal-os sy:;tcmntlc.unento.. trina. como ti,:!m~m :.<ão par tal rõr1i;ia. e_x· 

. Auim c~ltl\ri. o qu~ so'!l!'tntt·lo n~:i.ls c11n• post:is..quo mio po •om mn~r 11.acce1u~o 
vem .n~ o!'dem :idmtmstro.tiva.: a dictndam dos 1llu~tra<los Drput:l.dos que <>>1npoem csb. 
financeira., cnja rc.sponi biliila.·!o lhe C11.bC!ri. ns<;emblé.~. tanto m11i11 quu11to o mc.~mo ·.1!\ ~o 
i:tteir3.. (Jlui:o ô~··1, 1miito bc1~) disse a_qu!·~mbom ~~m.cntc, som~ p~uuo 

(0 01".ZÚOJ' e. i:i~rt1i1Mlt: rc:iâlmio.) .:~ Pl'!llC1p10S <!~. SC10f!C1~ e~n··IDlc:I. ou d:t. 
· . · smmc1:i. da adm1111:.irae<10. 

C-Omp1rccam ma:s os SrJ. Sih•orio Nory, O illustrlll'.o Dl!put11:lo iior Minas • . Cidit-'l:'tt> 
Carli>s ~I:i.r~cUino. Pedro "Cltcrmont, ~fatt.:i. ~fa.Yriclc. mo p11reco quo •'ornoostra. pcl'1S 
B:\C~tlar, Urlr.lno S:1.11tos. itodrigues F.irnn.n· suis po.J;i.vras que cst.i. laborando em u:11 
dt)S, Aní•i'.l tle Ab:-eu. fülcfünso Lima. Juão equivoco na. m:i.neira por que oxpor. o seu 
Lope.>, F.r.1nciscoS..i.. Frederil).) D·m~es, Coalho modo de sentir, e me p:i.rcceu que o mcsin•) 
Li;;bo:i.. AIT·):iso Co;;~. Coelho Cintra.. Pereira illustr:i.do collc~a. não :!C preocupou cm dc;
i!c. Lym, 1hraoso. Lima., ~farlins Juniol', ~fo- t'11z.el-o. 
reira Alrn.>, )Iiguel Pern:imbuco, Ang.ilo Tao.to as~im. Cídadiio Presillcnle, qu<' o 
N-~to. Arthur Pcixotn. Olympio tle Campos. illustrado C•.lllc~ firmou 11. these do quo cnbi:i. 
H.odrigue.> Do ria, Nci v:i., C.11.atro Ilebello, sempre :i. C.1.tnar.• dos Del)uta:los, c:i.bt:i. ao 
Vergno de Abrau. L~o-:-igildo F!lgueira.s, To- Pvder LPg:~Jativo conceder creclit.~s supplc· 
.lcn•ino l\o.s S11.ntos. E.Ln··rclo Ra.mo3, :-.1nrco- rncnlare..•, co:no u;ii:i. dernonstrJ.ç;1o uc c,1n· 
lin_o Moura, Galdino lo•cto, T..irq_uato ~Iô· fiança politica. 9m .IJ.tle pudesse ser tido o 

. reira, Oscir · Go(loy, Alcindo G uana.1J:lra, Poder ExecutiYO, isto é. o Governo. ' 
.Erico Coelbo, Silva Ca.stro, U.rlxmo Mitrcon- Foi e<ta. n. propoi!<;io final tlo discurso llo 
dds;Ji.g-ostin!Jo ViJal, Paulino de Silllza Ju- íllu~t!'(ldo Mllcg:< que, corno a. muit..'LS out~u.s 
nior,·campolinn, Lui;>; .Dcmi, _Al·•aro füt~lho, . ná sodria1:.iio da ultim:i.·pam . O.: pl'imcirn, cu 

," .Ma.tta ·.Mitcl1:ido, Noguclra Jnriiot•, Arthur pro.mm rei contestal',hu.scánilo de~razcr .a. im· 
Torres, (hlt-ão Carral!fa.I, Cesa.rio dc.F!•ei- p~essfo ·que puJes;c cnui=ar, JJOr jtil;;al a. 

·.fas, ' 'Lu.::as rle B:it•ros; RoJolpho · Mirani'l.:i., rne:ios e:x:a~ta. o menos 'º~'bdcira. 
UJ.'bano:de·Gouyê:i., Alves d~ .C?S.stro, Co.1"ac- Rcl:Ltlvarn~nte aos divd'~os ... ilr:1~ s ila argu
ciolo, .La:ncnha Lim, ·Martias Costa. P::i5si- .menta<:ão ·do. meu- mustra.do <:olleg.1,· c!evv. 
donio i.Ia. Cunha., Rlva.Uayin Cor•'ôa., Campo3 Cií.ladão Presídente,dizcrque si!.l tluas couS:\$ 

· ·car~ttêr ·e'C•üsia.n.o do NasCime·nb; m!lito dHftlrente>, o que seja a. a.lministr-açiio 
. D~i~a.ai de cJ:np.:reccr co:n causa rn:rt.ici. e o que·!;c.:i propt•iamcnha pofüiea Kha de 

p:i.da os Srs. Yaz:de 'Mello, ElanrJo de. Ber- rne p~rmittir o illusi muo colleg:i. .. <iue. poi1~0. 
: .l edó, Elias Martin•, Mt~~oJ _da Arauj-J,Torros •!e:p:i.rte, ocn alJ3o!uto, o que: se· pótlc tlcpJ·c· 
. Portagal,App,!onio zma.ydcs. Eucli.le,g :;fnlta., l!ender. pt'opdamente das. suas pa.ln.vrn~. ' 
,J osé .. :Mariano; Amphilophio,cJúao D.i.nbs .Fi- qu·.iadodenouilnoti politfoâ nquillo que cu 
·+ho;·Jerouymo,Monteiro, Augusto deVa;:co:i.-: cl.ta.1u:i.1•ei<1.penas U.e ~êré>-politica~em, .. 

. ·--· .1 
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Entrando n:i. primeira p:i.yte, devo dizer porque os factos s:ío r~~entes e são te.;tén1u--
quo -a··_ Camn.ra.- dos Deputados c!á Repu- nh::vloqior -todo3, _ _ _ 
blic1 nã·) pódc acCl!ib.r n. dout.riaa. do que O Cic1adão P1·e3iden!e tla Rcp:ibl'c:i. tom 
creditos supplemenro.res · pi:>ss11.m ~er oonce- pro~Ul'ooo_in'<n•\•ir, pelos s~us ot·;;ã.·,i<, nt\ or
didos como demonstração polit.ica. de ccin- :;:ufü.tção iüé p:i.ro~hinl de Urn p:nmto, que o 
!lança. 11. um Governo, qu:Llquer que elle snslen•_c. (1lpattts.) • 
s•;ja. Não decfamo. O rcrcridoCHa.dão pnx:urou, 

E tanto não pro..-eile 11. argumonta.çiio que na occa.siifo f!m que so reria um pleito no 
quiz cst:Lbelecer o honrado colleza, quo ello Estado do Para.Ili, o &pJio eleito:·nl da intli
foi 0 primeiro a assegur:lr que 11. cam:ira viduos q_uo b11.via.m eotado sob u ordon:> rio 
a.:tua.tmente 1u:h:i·S&. di\'iJid~ cm cluM Gumcrclndo Sa.r11.h-:\. cujas colurnnu bavi:im 
cracçõei de um mCJmo pirtido, quo 111intom inv:i.dido o mcs:l.O territorio para11acnse. 
cstr.va u:lido. o obkrvo que poc- esse n10~.lvo, Qu:into ao Rio Grn.nde do Sul. o•Jorn~ 
pela. uniiio do P<U"tldo Ropuhllcnno Federal, oatio claramente cltt!ioa do llOticiM d~ ropc
a matA!ria do creditos pLqm\":L mult.&9 voms Udo.s co11!erencl:r.s cm· p:alaclo com um go
acm dlscl!Sl!iiO, e sem os estudos do111onstr11- nOl'&l re.voltcso,c un um ax-Deputnclo federal. 
ti vos de uma sl~uação quo não 50 comp:ira o oom outros cld:i.'liio; quo Icem cnt.ra·la., o 
com a do hojo. qu:isl que periunoncla. dlarla 110 mo.mi.o 

E' a. scl~iio que tr.lmca à. n~iiln..io tlessc ~lo, 1 •- • • li .r. 1 &' 1 ~:rnntc, Mlim como clo:no:istrou a. vltn.Th'a.do .. onlO~ nwmcnw, n ° 1:1 J>Oti ""' m~ •A 
1•1\ ltepubilt'n., razcn to congrcgnr do um lnilo domonstração 1lem. con4an~11.1\o moimo choro 
1tquclle~ quo consor\11.Dl puro o h!elltO!pul>!ICA· :.:~!ia?~~ ~:,c:.11·: !: º=J~~! 
11os.:i.mrnuulo 1les·'c n pro.;i.'8n.nc:n. o 1loollLro. pu'l.ldulo ro,iublll:f.rlo, at11rm111lA, 0 prodto 
:u1u"llcs que nlio l!l7.o:u p~o,>1 lnmo:ilo quo·· que se d.lg;i,, com h'.la a lse:içio da a.11\mo, 
ti1o de !õnnn. de lO"erno. Oeu;Sti n"sc;sào ile3- glorlcs:mlcnte, desl'o os tempos da moDl\l'-
rlu qun;ido o Cldniliio Prcsi1?enlc r'él. Ra:1ublirn. ch1a. · 
Pi-mle::ito Jo ó 1!0 Moms B.'\rro., ~rooc...'Upa•!o Foi, porem, prcci~o qce o Ci1fadito Presi
eom n. orga.alr.a.tão 1fo uin p;\rli<.o '[11:$s:>.'l.1- dente <1:1. Rep:iblic:i. cho_:.'llSSO ns culm!nnocL'li'I 
m~utc seu, prt'Jurtirnmlo :u norm;is d11. poli- tlo P<idei-. qua.ndo dc'l"'in. rovol:u--Sll atreito 
tic-:i vcn1.'ll'e'mmcn•o rcpub!imm. 11c1tu:fü1. ás ncces.·idades polit~cas do parli••o, quo o 
w.is !Hineip'os csrnt-elccidos nn Consrftuiçiio. 11::1.vin eleito, J)llr3 que, ao contrario, prccc
•'ispufon\\o nito s1 o lo;;m~ tle P1-esii!eutc lla desae do mimelr:i. dmmett':l.lmen~ opp:1.;ta, ã. 
Ca.mM"n dos Ot!pot:ulo~. como íntcrícrinr.\o cm que se el!perava, f.uendo cr~i·· que os seu~ 
ontm\l q•.:estões p1·iv:1.tivM 11.v pnrlico. vinhn sentimento; pci>.soaes não esta.va.m de ac· 
rollocar a IJOliti~ em ponto completa.mente coi-do ~!taet:lmente com os daqcclles quo o 
outro. iril.Z.endo p.'\m a. politic:i. l'Cpublicn.na. haviam acceito para. Pres!<lcnto da Republica. 
umn situ:tção emb;ii-..içosa.. Tanto assim ctuc, cmp:is511.do em 15 do no-

E' basc:i. lo úesln rnziio que boje dc!ron:u. ;-cmbro rte 189~. crn janoiru de 1895 jó.. o ga
mos o Governo, C.e~.ar<J.ndo ~·:e eUc n&o com· binetci organiza.d.o pero rer~rido Cillo.dã.o in
preht'n·'c ns nc·~c.ss:cladcs c.;:i. politka 'l"'Cl't13.· ter.tina n. reacção ma:s franca. consequcnci:i. 
deirnmcnte republicana que a fra~ão do _par- natur .• J do modo par que, como já di&c de;;tli. 
ti<lo republica.no Feclera.l ;v,lop'.a.. tribuno., tenha ~hloorgauizauo; ,iá. tive occa-

Ess:i intenção d<! clivitlir o :parlido se acccn- ~ião de dizer á Camnra que clle fol bmcar 
tuou, desde que o Cida.•tão PrcEi<~entc du. Rc- dous :int-ig,!S libcraes, <lous conserva•!oros e 
i•:iblicn.repurlí:i.vi.1. ClW!h:i.ir.cntc nque!lc1 que apenas dous repul.ilicano~. p:ir:i. fórmar um 
lni.vimn concorrido p:i.ra' a. sua ;i.se_cn~iio.ao :;0 .,..erco ecletico, eminentemente reactor. 
mt·go de pi-íme:ro magistnl.do da. Na.~ã.~. füt.\~a AS manifestncõos as mais frizante3 . f..,rnm 
:•; mãos M3 in~rnigos <le !Jantem, isto e, ila.tlns de que eram :>oa~ideril.dOs -~UspeitGs . 
ilquelles que coni' atiam ·contra ·a._ Republica. to ·os aquelles que sust.enta.mm o iueo.l da 
Es•::í no . animo de .to·~os os republira.nos, polifüa rrancamllnte r(!puoliea.JJ::t, que ero.; 
no Bmzil inteiro; ~a.\vo os monarchi:;tas;-que por irrisio, denomi :ida ílorianista ou jaco-
o Cidar.lã:ó Pl'esitlente da Repubiic."l., C'll p: C· ·bino, e e::'llm realizadas nas ruas· rlesta C;J. -
cisando de apoio, não raz. m•1i~ _que>tiio, c\1c-. piln.I, assim como ~-m : .; iJl'eren~es cic';.ir~e-~ 
[!DU-se ao.;. advci.• .. ario; -t'o sul, :e com e'.les: importantes d-~ .. Urna.o, algum~.s ... <lM quacs 
éJ::m1:nênti;i faz P'.;,litico.·; e isto não só · no Es-· ·c·apií(l.CS de ditf~rcútes E'>taios da Republica; 
ta•!odo Rio Grande, como no Es'ü/!o do Pa- e.e5:::tS_ manires1a·;õ<s-e:arn, ée f!icto, ·ao_ 
ranà e. póc!e-se mesmo afili·mm-,. i:ta. Capltal rn::t'or. ak-::1.nce poliLi_co, conforme, ,ià~ tenho 
Fndcr~.i. . .. .· - _ <i::centuatlo; qu.nJ.o tenho · tidoi CcciUã.o de 

Preciso ess!lS t:i'es Estado~. porque, p::tra oc;upara tr·lbitna dti Carnn.rn.:. .... _.· . . _ 
. os etreitos p(JLLticos;•.ó o:st1·ict.o:Fctlera! ()qui~ · - (?ez-se ªJ!act~c~ção do sul, _ou-mclho_;.: -_a · 

Ycl.le, · 1üi:· !<'trina ela. ConstitQ_iÇão, aum. Es' c;,:lo, . -p~eudo·p~_c1iicaçao, :P:orque_.:t~alrneute,Ja. nao . . . ~ ' ' . . - . - - - ' . ' . . :; .: .- . 

.. .. ... -··. . •+• 
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.. o h:i.Yia: .necessldii.ilé ue!Ia.. ,pois tod;i. <I C<taltll'tl, 

· .. :i:-sim cnmo O flll.ÍZ >ubem qt:e a3 armas l'~j)ll · 
blicnnasjá est:.wam YCllcHlor.·s nris cnxilhn~úo 
Rio Gr:\lldê; entrd.iud:o, oCi•!adiio Presirlcnte 
d(I. Republica fel-à p:i.r:i. conqai~t.1. t• uma. fl\lsa 
notlrool:i., qu~ foi conq1ótadn ·com prejuizo 
tlas vantagens c!n.:; \"icto~in.;. c.-om t.'ln t•> t'ltc:ri
·.ltcio obti1?as pclõli; armas rcpulilicanas. 
··· E a pacifica·.iio fll i l'ealiz:ida,niio só à custa 
e1o.q creJitQS olo e~:·ir~iio n:Lciuual, C.)1110 :ii:i.la 
;i. cu~ta Jos Sõ<c1'ill..:ios. Jo,. Lri1>s l~ da di1.mi· 
t!:vlc 1~0 todos 11s r·~ 11u! liL':i,10.:. <11;1~ sc l:a1·iurn 
b~Utlo com s. m:l!Or <'llCl';!i:t <! convicç:i.o. · 

o CiJ ::i.:1ã.I) Presidente à:t: Republica. ho:via 
est.1tclec!ào c·utro si ··a o Part:do Repu
bf:C..'\r.o Ftricral. :to ci ua l o · mc~mo cit!atlüo · 
pcrtmci:lt e d<.> qu:i.I. ccrtamontc. som quebra 
ola SGJiuarlC'1:de ['"l,tica e trni~iiO tio~ pl'iU· 
cipio~ cl:i.,.po:iticil que h:n·i:J. :i.doptntlo, j:'lmnis 
se po<lc:::-:a alfa.~ta.r. 

Cons•'guh1t<>mento, porque o iilu:>t riJ.·lu 
DCJ•Utudo per Minni; Gcracs vl'!m pcclir á. C:i· 
mna, quo ~o acha •H,·iolitl:\ nos clous gran:!cs 
grup1>s. que slgnitlcnm cxactat:wnte os dvui> 
11n.nabs tiolir!c ·~. li:•j<', t:o Jl:·~il, um:i ele· 
muni:;trai;:uo Je c1.~nlkin\:\, coiuo ~t'j:\ :l. vo
t:i..,·:io dv.:; c1c•'it.os 1w.tli.!1J~, ;:i:11-:i. C\'itar u. cli· 
ct:i1l11ro llu:i.a: .. "eirn.? : 

Foi :\SSim qu~ :SG ft-z a p:t~i lleõ\1;i'ío, p:ir:t t'm 
s-~gultln. ~r nprc.~nta ·fa n. ioruui~tla cm um 
rir0.ifcto no&!n:uh ~lo 11m:I ('11:1, \!m C\•llC\!· 
dl:!o. n ta.lo~ os 1' · \'oludcm:n•iv ~ . tanto <li\'i~ 
como 1oilltnr1•!l, s<?m a mt'u<>1· ·il'"l!trk~it'. 

Rcftro.ma :io prnjt!i?tO C:\mJlOll S.'l!J(tt, que 
foi rrijeito.•lo "iM'n.itt por U;ll \"v'o , 

.E.t$1' dein1.1nstrn~" ~ 1~•llllci11 n;io sii:nid· 
c:t\"t\m tln!io OS 1h·$'!'J4>S im111< .. oolontc!O~ elo !'i·'a• 
diio Prt?$Mc11tc J,; R~j•Ul.rlic·t, o 11r. l'rw~•·ntc 
Jo!é cl<! ~rora~ Jlarn:i•. rlc 1nnn 1 fo~ti•r ::i. MI:\ 
symp:i.tb!:l. Jui.tatul.'ulc iv:• a•1t1cU' t. quo h:t· 
\'l:un cnsan;.:uentudo a fümil:a lm1z1lcir:i. co 
com1>romcttido <'m ~u., pn. 
- B · t:t.nto rus.i:s cabe :w hmni!cfo IJ!'put..'luó 
que occ11p3. n :\ttcn<;Zto .!a ~•m:l.:o:\, pru:li:i:ar 
c::;ses ~.:lv$, qu:mt<i C:"t.i. ua con:<cll'n-::in tle 
tod;.;s os brnziiéiros Q tt& n. rew11 uç.i o lle G ele 
set.Gml.N ero unia rc\"'olttr;:io rcst;LUr:t•'o·n 
da monarchi11.. (.llui10 b<·m.) 

O p1'0pl'io P~:olentc lla Rep~1h!ic.", no fcu 
m:ioircsto politico. qnc~c-nd'1 ca.1.•t..'l.l' a. co:1-
fianc,~~ tlo.:< r~pub!ic:Anos, c~trcmccit~a 11cl:~ 
or;.:anii";i.ção do .>cu guuir-etc 1-c:icto1·, quali
ficou essa revolução d<.: rcst:i.urnucira tla mo
uarchia. 

P·Ji$ hem; o CidJ.dào P;ocsidcrnto <la Rcpu· 
blica nilo so p:·coc~upa agor·a com os seus 
propriCIS amccellcnte,s. o suppuolla. talvez 
que nós outros, opposiç.ão constitucion:il, ha· 
viamos de ficar q uê:úo:;, servindo do susten
tn.don~s, não só cl.i. suii. man.iira. de uen:ar, 
como de sun. rn:i.neir:l de agir, transformanno 
assim n. C:i.inara, o Sen:1do e oucras corpo
rnç•Jes políticas. c!o Braúl, em vcnladeir:is 

·• inutili<!a.:~ cl:l. 
.. Déstc modo, Cidadão Presi<leuf.e, ÚÓ,; che:,•ik 

riamos· O:. perteiçiio absurda 1le t ermos uni 
Presidente .àa Rer.ubllc11. qu~ ser ia quando 
muito u~ imperatlor. purqur, r. lle, de facto. 
concentraria cm :;u:is mfoos t-.irh a rnmm:i. ele 

· pOdercs: ó · L r.g-:silti \"1>. o .iuulciai·lo e o E:.:
. ccutivo . . que liíe perten~c de facto, Cl nill· 
·'g úem Jh'o contesta ; · 

· -porto.n'tc:i , ·Cr.~ bem natur~l quo·· a· opinião 
opposicionfat.i ·boje se vies~e a.!firmo.r n:i. co.
m:Ira., -. viesse affil'.mar no Senado, em fim, 

· em todas ·. as· _-co.rporo.çõcs . politica:;:, -como 
·uma . consequencia .logica. d:;. ·rep:ü-ai;ã·o, ;que 

1~m1~1r3 p,'lr<'<:" liito :1r.(l11:111 11m11. iuric:iç.,, 
cl;c qu•! ~11mn ;~ t'••$J)(lt1l'-,bll1d1Jt!C c.1:1. dict.'I.· 
1lur:i r.!1;\Jlc~ir;r, que n1'1s outm,rcpub:l.::1.1:0~. 
1~·~ 11;1 .; :arrrr.<:!::.mos l!l::so. 

Xci, 1111c .. 'U:11oo~:nu~ o. p;m.:a ncl!:st'.\ i!o 
c1,J:1elli.1• Pt'(Si,'mrc. no11 prc•>co:up.,mos muito 
<! mUllt> '-"'RI R (rlid1ln·'c dn P.\lrtn; m~. naó 
11os pn•C'c;?11p;1remut1J(11naitt cxim eit \':J.Utllgcns 
" cv:.t u c....u \"~ui<mciait. 'Ili''. pvl'\',·ntun. no~ 
po.~$:1111 :itl\·ir pcl<> facto Ju l'sturml\1 C(;ntr.i 
um go·.-crnoqu\! c:ut:ibak-mos c•111e lll\V(·rncs 
J~ cvtubate:r. . 

P•>r ccrt'> que as c"u'H~ de b(tjc silo muito 
clifi""rcntr.~ d11s elo ent:l'> ; e n. cam:irti. do; 
De1u1t·1dos. assim oomt·ns ouLr:as c:orpo1'3çiícs 
p::>litic3S clv p·Liz. cert.:1.mente te\'C ;i coa,·icção 
pie.ma. e cfar.i. tl~ ol.Jrigr.toric<lado politic:i, 11uc 
o~:i. !iCi~iio innpportun:i. o cr1:nino~11. provo
C••c.la pelo Cidadã!) Presidente ·!a Republica 
trvuxc, proon d n·'o grnndl!S •!iffic~1lt1dc-s ;il~m 
tl:i.~ f[ltej:\. a,s:;,bcr·b:t.vam a Rcp:tl.il:t-a, comb:t
t!tla ele urn hvlo> pelo c.i11:ta1ismo cstmn~.:iro, 
de outro, pelos ínimi,;o.; d:is instituiç•ies e 
p[)r outroatnil:i, comlmtida do. reo.ue·ra ue ituc 
todos somos tcstcmuulrns, porquanto dcfr on
t;:;.mos com o.; tristes cspectaculos de Canudos, 
cm que o exercito bruzileiro, a. flor da. moci
dade, morre dia. a. dia, sem que ~os.;&. aindo., 
depois dtt. quar ta. expcJi<;ão, ter v1ctoria.. 

A Ga.mara. deve estai· ltnpl'essiouo.d:i. pclo.s 
pn.la.vl'as do 1.Jravo genel'al A1•thm· Oscar, que 
r,n·am objccto ofo telegramm:.i. dirigido ao 
Ocpu t'ldo Calo.dão Nilu Pc•ittnl1a., co:i firma.ntlo 
o. Cf•nfümça que C·S· republicllnos <l.epo:;it!l.vam 
ao brio e no. rligriidade d:i.q uelle illustre mi
ltto.1·, que com bate do. mn.nei1•0. ma.is desigual, 
vencendo as m:i.iores dit11culc1adcs, seja dit.o 
com franque.~n.. !>em as nece:;sarias g::ir:mtias · 
para ;u,melhorcs 'l'<llih gens <la. guerr~. ::P!)l'- _.. : 
qu:mto s:t.be:nos que clle sciem visto verdade!· 
rameute coa.gido não só por falt:t <lc meios rc· 
l&ti'vGs :i mttniçlio, quer ele bocc:i.;. r1ucr .:Jc 
guerr:i., como tambem ·pot· falta de .-meios · 
do :i.taquc,.e n.té ·hoje. grane.e par te dasforc:is 
r cmcltidns po.J'3. o· ihe:i:tro iliis ·· operações, 
:i.inda por circumstri.ncfas que não me e~ do.do . 

. . "'·.- . 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 21/0512015 12:45 + Pág ina 13 de 28 

:SESSÃO EM 21 DE AGOSTO DE 189J 385 

conhecer cm detalhe, nii:·) ch~g.-.rll.rn ao seu ii. aclini•1ist.r~r;<i:o, devo dizer que o· illoo~ 
ucstíno. tl'ado collegn. confurn!e aúmlnistração com 

Cl)ns<'guintmnontc <lemonst.ra.-~e que as po!iti~~- '· 
ro~,,i,;üc.;; o:n 'JUC se aclm a. Republica Bra.· O illllsr.rado colil'g!l. disso.que, vot.'\d;i. are
ziteh::i. ~ão c:i.d~~ >ez.. ôe m::i.!o<es rlimculrla.ues; 1lucção i.le uin'1. verba. pelo Congr~.so, e pre

. e. np!!1.'l.r l!i~so. o Cida.cl:lo Pres;der:te d11. Rc- ciso immedi:i.t.o.rncnto que o Congwso medi· 
publica :i i$SO nfo ::i.tt.ou•lcn, rlamlo lo:,r:tr a lique :;. n 1tureza do set'viçl) qu9 e;t:i. se 
quo inopportun;1m~nt!:', imputriotk:.-.mentc, ~:fü:tu<J.n1Q ou da. obra que se cstó. con
como •li::o ; go;~i. ~i Jlzessc umn. :;ci~ão uo strulnd•l. 
p:lrtitlo, ato ent:lo unldo, p:i.ra ri:i.1• origo111 a 01•3, ~i ;m!\ºali!CPS'O este nrgum~nto, certa.· 
u:n M\'O facto);o rc:~lmentc impwt:tntc, qua.l 1nentt1 qu~ 11<1~ niio tcrfa.mos nnees>idado do 
o tia crise polltlc:\. quo rcuniu·'c i cria;i (>.i1tcr l~~e•:uti1·0. que. como :1. tnlavra. está 
tl:i:i.nce!r:i h oxi~tl'ntc-. c;)mo conisequc11c::1. 1!iz!'ndo. e:oi:!'cut1, cumpro o que foi delibe· 
do. n::c..·:>~i<lailo qu~ tiuhn. ll. Rcpub!iClL (lo l'3.!lo pelo Lc,:i~l:\t.i'to. 
p:t.;t.Lt' M 1.lh"uhi> ••n nnn•Lrchin, <!o:l-:vrrondo O 111cu l!lustr.ido c1~1tt>gu. qucrdu ao Corpo• 
t:1.rnh~m n. ~riso ~oci:LI, 1•csulta 'o ,,n L:-o.nsrl)r- l.t'J;i~'ati\·o attrlliuiçõc•. que, por swui CUnc-
1n:11~1i.n •t.• t:-lll.,ll!:c,, nscr.•\'o o:n 1rn.li:1.the1 li~l'é. ~-~ t&~d.,o~ e constlt11elüDD.e:t, nii:o lhe 
l'j1cr:id:1 c:u UoQ. lror.i. pcln. lci ti•: 13 ''" m:~lQ. c~lx-rn. po1~r1a:rn1, :i Comtftuiçiio de :>..&(lo 

Em !:ct" n aur:d qn'l " Cl•htl,vi Pre·f.!~::itc f"W''.'<'t:'I> <!itnb::lcceu 11. portdtll. sep!lruçio 
1\ 1 lt••pu\ilbl\ ,;\ 11e 1~r.: .... ccup.u•c com~ Mi· ~11tr•. o~ p,1 l<1r•'1I L"::lsl11.tlvo, E:s:ooutlvo o JU· 
ddru\ci t!o~ br.11!/P.ir('::l it 11 qulzc~m:i ~cr de dirhrio. que ~o complet:t.incnta l11dopcn
~~to l'Oli•fori~ .:.~m ns nalrmo.~~ quG h:i.\'1" ilt·ntt'.• o pi'<l:l!nm llil~nru m1rn'.cr entro sl 
fdL·'· aiio ~ llQ tcmp.1 d:i. i1r~pli;nmla, co1uo ha.r11to1tl:i. P,'\r:\ quo IJOS.'13. l1t1.vcr um bom Go
cni to 1:1. n ~11:1. l"irlll pollilc:i, nntea do chl'1mr v~rno. 
;\. euloira o!c primoiro m3;.tist;~1do dn. Noc;-:fo. M:is isto Ô muito difT!!l'lllll.e da querer fO 
tivr:;so '' puro p:it1·iutit'tnO d" C\'it·\r mn:i. :idtnittil' o principio 110 mc1t 111ustro collcp, 
cri),(' politic:i.. qu"· n:i. pl1rnsc •Te C'lc~cl;1.11tl. ,JUI! \"olu ilo~r.onb,'<?Clldo, mo pormittn. o ('()l· 
\'C•n :i.:!i::-r:i.\·:i.~ :i.~ tlr.nn~>a!; e qu~ u;io p:idcr.i. !r.~ rlu:cr. n. ~io;id:L tia allministm~iio. con· 
s:r rinn.lmontu rc:i?tvi·l:i., l>:>rquc. sl :is Hn:m- r~wfü• o l~x~cuti\'O com o Lll.:h!laUvo e diicr 
ç:i.~ 1M1co:-r.-:n p;m~ um;~ lni. p.:>litirn. é nmis qne. p:ilo r:ctc> ~o o Co~gr~c<SO te: cort.3110 
cxact!l ,1uc :1. lio.1 p"'litka faz bu:is tlnan~. nmi\ '"t!i'bJ. 111sõ (<teto 11:1. 0~1r•g<l.tor1c~d~ de 

E ,.0 0 quer 0 i'lm;trado Cii.l:i.d;io Pr~si· Llmmuur o i::e;soal ~as obrM que de~1~m 
" íl.l , . • . • . • " nil -. ser oicc!nt:i.h1s elll \·1rtm1o tl11~.':I. reduc:ç:ui, 

dontc d.~ Ro,iubltca IJUC 110~ outro~ e :un~s ou •11odific:ir o3 co:it.r;:.ctos "UO teiiha.m siilo 
affirmai•. u:i. plu':\'C c'o 1Hnstro tJcput:ido · .: 1 · . • . , " ~· 
mineiro a. que me refiro conli:.L11"a 11olífü·a 1 :i.s-ign:i. •.•s pela I~opccti;r~ :i.u~. idade, e, no 
' - ·,. • . . mso. iiolo nsoL>ett V<J :'.\im:stcr10. 
~o Pi:as!.ctcnto_. da. .~;ll!U,~· 1.~:i. qu~ !oi c;:us~ O!':t, Ci•fatlâÔ PNs;donto, ~i niio f~•ra isto, 
l.C <l<;,,n~ ~e t 'º. :1rJ?-dl .. ~\tl\O, -}º qu:i.l e est:i. claro q:ie, tlecr.:ta.•l:t que fo;;~e a coo.
º. ~r~1co ·7.s~on,..·nc.~ f _L, p~c~i.o qne e~ $t!'uc•;:io, rnpponhnmos, de uma obro. quo.l
,.e1 .... 1. re?'.?<OOt.1.'.l~ -. o~ 1 cpuohca.n~s, q_u:. quer, si e ·u\.lc,;se ao Congresso, pelo fo.ctG rle 
como o_P1ei;1ilcnto. fa H~pu~ltc:i., fvi:1.m pto· vot'l-1" a. \·erb:1 or"anizar o pes.;001! tl·ca.li?.at' 
l!rt;;and:s~s .ucs>e iile.11 ~ub1:m~ e e 11>.ªz ~e a mesma. ob1•a: rc~t1•in••il-a motli.tic.ir ~s di1l"e
lar.c1· :t fü!ic11fa.11e 1l1J Bra.ztl:. d12cr . q.ue J~Ltna1s rentes con Iiçii~s p:mi. !{ s:ia.'1.wml:i.r execução
( ~;,i1·~:i~os C$311. ~le;?u~~tr~~~'.~ polt~_ca. ~°', nm e>ti~ cl11.ro ~uc. repito, nuo havi;i. necessídaúe 
GO\ClllO que. e~ c0n.r:1.11tl: ... to de d lue~'.n~. I~em (]O Podei· E!ecutiV'O, representado peles 

Com que •lJrc1to se qml' que a oppos1~a.o seus a"en:e; nem das di:tr~r;:ntes a.ntoridades 
constitucional da C;imar:i. <los D<!putadns sulior<.Íino.das ao$ ministros ccnsLitilirem as 
;en~a, dlvorcia.~hi. como sa acll:i. co ~í ·Jadão 1\i.lfer<intes rep:i.rLições Que, por ecu lado, 
Pr•os!dc.ntc, movida pelo~ seus sentim<into~ compoejil o que se ch'.l.ma o funccion11lisro, 
patnoucos, nessa e:1erg1a. e~ .que se e>tii. publico; h$.veria. entilo necessidade apenas de 
s)mpre a pugna.r pi:h l~epublIC!I-, susten~~1· que o Por!er Legislativo se decompuzesse; por 
u_m Governo que llclO Jl~l.o mais cotnJ?il.rot· seu tu mo, l\m diifarent~s reparticües de 
cipai: r~~·s:i. confüi.?ç!l. ,Pohtiea., desse grito_ d(l :i,p plicação dois leis, ou, I!Hti~ clara.meu te, que 
co_n»1cço.o, que ~o pode haver entre repu- tivess:n1 porc-ftm fazer essa a.pplicação. ·· 
M1canos-çerdacte1r:~m~ntc puros~- • M3.s nii.ri pi•ocede, como •lisse, o :irgum~nt.D 
. , ffa de me. per,'.11-:tur, conseg-u!1hemon_~e,. e tlo men illustrJ.do colle.,ooa,porquanha Constio 
1l,wtrado Cldatlao D~put'"d:i Pc'' _ :O.Ii.n:l.s Ge- tuição, & que <levemos olJed.iencla, a ci ue devec 
racs, que !hP. Yenlrn. a.1z~r ri.ue imo daremos mos estar füiu1os, estr.bMeoo a. independencia. 
nunca. c~se voto de co11fian<;il M actual cheC~ elo Purier E);'.ccmi..,..o, o está. claro que,existindo 
tlo Estaoo. .. . Poder Executivo, nil: esphera ele suD.S :i.ttri-

Etlti';i.udo no segundo ilem das proposiçiíes buiçúcs, -pel'fclta.menta independente e 5ep;~· 
U.o rn.eu iHustfü:.!o cofüga, o que se i·tfet•e r:i.tlo c!i.l Pode1· Lr;gis!ativo, cabe a este natu· 

G:two.ro. .Y, lY 
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rali:nente faZel'· a lei e :i.o Executi-vo simp:es;. 
.. mente dnr·lhe o scu·Jlel cumprimento. . . 

Applic:i.ndo og<>r;i.- ao caso esses principios 
g~es du. ad:ninistmção, nós vemos que, 
votada. umo. lei pelo Congresso, cabo ao Pçdel' 
E~ecutivo mo·sómento 'executai-a, e, trat.in· 
ilo-se de uma lei orçamenta.ria, si nós consi· 
dera.rmos · um~ obra. um serYJço qu1lqucr. 
está elaro que, votando o Cong~"s.> ta.:tntiv·:i· 
mente uma. TerOO. limitado. (o \·cm :i. pro~o;ito 
o c:i.so_discut.ido pelo meu illuglrado collega), 
a· verba que p.issou ~ ser reduzítl11.-e$~ dC\' C 
ser despcDdid11. tal qno.J f->1. ,·ot:ulll. e ao Pod"r 
EJ;ecutlvo, dando ftel cuinp: la.eu to ;'1 lei. ~bc 

·ucomod:i.l"oservico queestau acmlo feito o.o 
DOV0fff41tl1'M, moei iBcanclo o P<'.SSOOI ou o COD· 
tract.o qaanto ao ponto do vlstt.daqunnti•lildu 
<10 obra. O. l>btl'.!MC ~ 

Isto ô quo é cla.ro, l!t.o ú 11uo 6 ob..-io. e Isto 
é QUO li ã.dminl~trar. 
·E certt.meote nós nlio tlOderlnmos admlttir 

que o.o Pllder U;~h1ti\'O vi~m c'.:lr attrl
'tilllçües, que uilo Jl:o 1.-aliem, 1.-oino Cl!ISll de 
o:z:ecuw leis. · 

Coll$8BUIDten1ootc. ficou cl:Lro e poalt.ivo 
quo. _decrctad:i que ~ ~ r~lu~ do UIJ):a 
verbo. rela.tiva.mente · a · quo.lquer ~ervico, o 
Poder Executivo, n:i. cxc~utüo 110 que rui \"O· 
t:ido, tem ooccssaria.n:.cnte de su~rJinar·SO 
a1> -preceito legislativo. 

Estou bem ~1·to que si eu cstahelcecsso n 
reciproc:& da. argumentação qi;c hei produ
zido, o meu illustrndo col'ega.. Ocpulal~O por 
Minas Geroes. não ~e ~cntil'ia com í ·ri:a 
para vir contradi,t.•l·o; W.nto nss:m. Cidadão 
Presideot.e. que cas03 1cem llan•fo. n:\ admi
nistração publica do Bl"'.iZil, om que, modi· 
fico.da. a. \"erla por lei vot.i.da pelo Congrci:so. 
se vêm no e:s::orcicio seguinte, a cxc.::ctar a 
obra ou o serviço, e c<im uma. dc.faç:io m:i.ic:r. 

. em alguns caso; (raros, ô ,·crdade) aló cio 
dobro da quantia aoter·iormct:te con$ignadn, 
de maneira. a. constituir não só de«pez:is nmi~ 
fortes; como até algumas vcze~. no dob:'o das 

. quantias votadas pelo Corigi·fsso . · 

e~quecidos dos prir.cir•kB gerars da a.dminís 
tração, pedi r ao Congrc~~o as modiibu;ôes e 
:tll<'r:i.~ões dr,s~s obrn~. 110 ~cntido-ou do ~a 
:l.llgc::cntar o pe!Sl·al ( u cc ~ e vlitcr mafor 
qu:i.n t i'"ulle êc t ral)..,lho . 
A~sim. parccc·mr. tenho pro,·ado. pl:'ias 

di:as mancirns })(•l' que po.;~o (Op~ideru:r o 
argumento de' quo s.e •crv1u o ml'u illu$trado 
ro!lti;a, que não foi ícl iz o m~mo Ci·l:r.r'iio. e 
que. :i::> contr.1rio, n1 pNtlnziu uma nrgu
mentação que Yae de encontt<', r.ão só aos 
pritrciplrs •'a ~clencio. 1!:1. a•:ministraçio, C1>mo 
M bOm s·o~o; o m:ils :ainda dtmor.strd 
que ~ cria, · n. !JTO\"allll.'er :i. :ar;.:un:entnç:io pro-
1lu7.H11, :i. annulln~•iv co1nplt=t1~ e formal 110 
que clui.m:\lnCls-runc~ politic:is e fu: cçiít'I 
:t.d1nini-tr.uh-;s; rorqu111:t.l, co1110 j!i di:~. 
tol~ cSH'S urincipl• s gerafs m11ntccm entro 
51 ttlt\(ÕCS de depentlencl11. e tio h:irmonill. . 

O que ó prC?ciso ó que cssu relo~ entre 
oJ podere!t nü.o Sl'•jom m< li \'O paro. ptl turL.'\· 
çõe!. p.~ ollst:iculcs à b:·a m11rc~a ela. admi· 
ni1tna~o rUWicn. · ·· 

O principio (;tt.ll~elecldo pelo rr.eu lllcs
tr:ulo collt'g11., si pronlecr&t>, do.ri:>. Jo~r ;i. 

grJ.nd.: nu:nc:-o de conmet .s e tornaria. i:n· 
possi,·ct a :i.'1 :ninlstm~o. · 

,\nD.lyz::ul3. :i primeu:1. c:os pl'l'lposiç~ quo 
o illttstrc 00!11 gn. tero ~11~ii:o êc pn;íerir, 
~obr.l :l.S r.ccNsid11de~ polit : ... -a», l~to é. :t de 
qu~ nós, da. oppo 1~5.o, c!e\"cmos como prov:i. 
d·~ cnnlli;nçn 0.1> Go\·eino t olAr o rrcclit? sup· 
p:e:neoto.r , conflar.ç:1 que :ib.olu·amee;tc nà1J 
temo~. e 1~cmr•nst.n1·1a a ronru~ã.o. real e po::i· 
tiva. tiuc füz o illm;tro ç,.11,.:.;o. uc 11s .umr1to~ 
c!c l1tlrn iuiõtr:i~:::o com ns~umptos polit:cos. o 
que i! muito •'i:;n» 1lc rt:p:.r.i, porque i~to ó 
esta li .lcecr prindi:.io:1 quo ser iam nté p c1 tur· 
bacl ... rt's cln. politicL 1 m ;,;er~l.-cntr:lrci parti· 
cu•nrrt:cntc 11:1. 11.sca~.,f.o ilc cac.!n um:\ 1\:1s 
qu~stüe~ rcí.i:•entcs ao projcdo n. 40. l'c !S~i • 
projecto q Ull cooccilc e> c·re.Jito da impor t.1.n
Li§i.na so:nma de 2D2:tiJ2$119. 
P:ocur:ir~i, cHadt1o Piesidente, na. . xp.;,si· 

ç;lo que vou faz~1', eslabclcce1• u:i:n. con.~.r:i.· 
.:lic~~. queslii? a qucsliio. · E o que nós temes l'isto na administração 

em gera.l 1 
Temeis. -visto que eot.i.o .. os auminislradçres 0 ~H.. ~ILO f'.EÇANilA.- Lembro 3,1) cvltc S:t 

que ne,;;te credito é que <'l>tá. a. immor:i.I id;:llc 
tla l'Ul'rica re!:itiYa á remo.,.:: o ele ca•!11. \·cres e 
.lou~cs •. 

.. que, .·no caso, s.'io . os dir~torcs de repar
tições, os inspectores. geraes c!e sc?r vic;;cs, e, 
em a lguns .ministerie:s.'.os d irecto1 es c!e sc
cretari.ls de Estado, não teem· vindo pedir ao O Sn. TmoTnc:o DA CosTA- Prccuror<'i 
Congresso que haja. por - bem c!o modificar a n:'o3trar que o ch'a'.HiO OcpatidO p'1r .Min:1s 

, clel, ·creando, não só maior. :numero de funé· não destru iu n nbu m <' os n.rgti mento> foi' · 
.. cionarios, c0mo i:nod ifican(~o o:; .co:itractos, mular!o; con tr;\ o·mr smo pro~cct•.1, 11õ.o <ó pelo 
·pelos quaes e<>tav:i.m-sc rea.li7.ando as oh:-as: cidai.l1io Raul F.arrcs:>, Dcput:.ido pela Cap: t.al 
: ·ma.s de moti~·prop1·io, na hypothese que·.fi. Fo·.'crnt, co:no ·p , I J cilla. ·ã.o AlcintJo Guam\
. guro, elles modificam a execuo;;1o <!:i. lo:i, b;i,1·a, Deputado pela-mc:ma·Cap:tai.. 

<la.ndo -maior .4osenvoi~imento au SCl'9jÇ(H~ .. 1:·ei .t!c v:i~u-, ar:aty~at1:!0 cada. u m ·1los ~ 
·llxa.ndo· m·\io1· numero .de fünc..:iom1·ios . E . tilul o~ do refe:ido .p~<·.iecto n; 49. ·~ ····· .- . -
·seria., Cidadão PJ cú;tlcn t.e, um;i excrosce11da, · 1) citladão Pr. s:u('ll!e !i:t de perrriit!ir qUc 

~.-:.um .ab~'!ll'do,_-si. c.;se~ r11nccio.narios viessem; eu füçi~ essa: a..naly~o. po1·.1ue, alem de ~fr is~·> 
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m•ú r1ireito, ella diz r~S1Jeito a um assumpto 
mu_it'l ír:nporttrnte, .cerno ó nte, ele despezas, 
e si a no; out.roo tir<\r·so essa pi:eroga~iv::i., 
podemos alllrm;ir. com segurança, que nada 
m:lis temo: riu o fuze1·. 

O e,ida•!:io Do;iuudo qu~i quo :imoiipu 
aos s1:us c:olkgas da opi;osi,·ão, para quo füsse 
clnccrliuo oct·edito.com di;t:\•lurn. ftnnn<:eirn, 
qt10 :i.•sucnit·ia o Governo oo cas•> de não o 
vot..'1.- o CvogrCS$o. 

Nt)s t.cmos a. fra.nqucz1 de decJn.·•ar quo nüo 
re :em.m0$ ess:t. 11.:ne.~.t. 1 orq11e do facto o Go
ve1·no J 1.. l'~il.IÍ. oxctcendr> 11. dieta.dura.. fiua.n
ceirn. 

E, nntes do untr:i.r nn~ qu(stt'iS do clcUt.· 
llm, e ''l$to que me prou11uci1> por C->h. 
1órm1. dm·o hmu0oll:1.t:J.mcnrn acu.lil• ii. uma. 
11ro1l0$!~'io f.o~to. o~fom C1Jm prova. lmm\l t-i 
n~. e:-. A meu ,·or, lrrccuavel. 

l>cnnl.I' 11:\ ame:v;.' ·~·; citbdií.o D~putaclopor 
~!ili\~. e 1!A sutL dccl.irnção do que a.op1iosi· 
çio dC''º q :innto untes ~'O:lc:eilcr o c~dito, 
<-'?mo ui!~(\ c!cm 1nst.r11:;{i.o do eonll.itnçn. poli· 
l1.::\ (~u J\ dl;:oic que nao ~mos counauç;1. no 
Gov rno~ C!itllm•)s dcsconflaclos}, \'enho arur
n11rt'que ui<> ~e lr.lt.'\ mtil::i d:i. opinHio J1.1 um 
l~i'ut·1do, mns <l:i. nmrm~çà•> clara. e rou. .. 
gorica do Tribanal de Contas. que, co:no 
melhor do> que nós, irabe a maioria g~\'c1•nn, 
mell~:l\ dc.;tn. C'a.mara ji S) ma.nifestou noJor· 
nnl '"' Commcrc_.o cm umn publie:1c;1o entre 
l\~)HS. 

!'do que rc deprehende de:;s.'l publicação, 
0T1·i~Ull3.l ue Cuntlli YCrificou que o Pt·~i
tlcnt~ du. Rep:ihlica drspcn !era. \\ll.000,000$ 
u mn1~ fru.:,~.cc:; tio centc:ins de conto. 

rcrgunlo li() illustrarlo t'cp:·csontau~e ele 
~Iiua~: a que vc:n c:ssa nmeaç:~ de ir o oo-
1·ern:> entrar llCht tlictndurn. Jlnanceir-d~ Pois 
" Go,·erno, <!e facto. não despcm\eu 
J()J .00:00 '$, ou o illnstre collc:;a, fitianceíro 
como à i;upporâ. que estct ci!hi. é muito pa
qu~na ~ 

Pó•lc ~er q uc o collcg:i, ac~stu mado a gy 1-ar 
coíll grandes sonnias. rnppo::iha que essa 
quantia. ain,io. não seja a.volumada. 

Pois cu (1e''º d(cl:m.1r á "C:t.mara que tenho 
muita. contla1H;a na. Republica.,, nii.o ucredito 
t9nha.roos cllPs...i.'10 á borda llO abysmo e que 
a~anhií. a a nlca solução s 1:1 a. rEst.ao;ra~o. 

Nfi:o, esto'.l convancitlo de q uc a folicidtv.le do 
B1•azil é a Republica e que ofü.ctJ rea.lmente 
estranhaYel ê de termo.:; uai governo que no 
a.uno da graça de 1897 chega a fStedesbl.I'ato, 
i.sto ê,despcuu.a 101.0J :~'JO$, notaado·s~ que 
a frente desce Go·rerno cs~11 UiU homem da lei. 
umjuri>consulto qt\e, n~ phr:is9 colliml.m 
de muitos p:>lith'os. é um cas:J.ra. 

Sou civil, mas i·ealmente quem i;rcsente
men te í.em raz:io ~iio os militares. 

O Mal·acllal Florfo.nD •lominou 11. t'e.voit~, 
veuceu os monarchista.s, u[o só desta terra 

coi:no ('e. fóra, porque as esq:.iadras ~st1'a.n· 
ge1rn. est1vemm no porto, e entretanto não 
ccs?en leu ta.nto dinheiro. 
F~ ainda. outras cous;i.s. i'evelando sempre 

em toJ.1s ell:i.s muita. obadiench\ á. lei. 
Elle most1·..iu riuo coavinho. re;:onuccer-so 

qu~ a nc·(ssid11de principal d3. Republie& om 
um i;ovcrno de moralidada e do llel pratica. 
Jo; prii1~ipl1H npublicanos. 

O :irarech tJ Floritt.no, t()nd > ncCEs~i•lo..Je <lc 
ven~r ~ re~<>l~ ~ do ~m~ter o~ inimigc'.l! 
munnrcb~tns. Dtto :li/ bC'ai1\e1rus cvmo cstru.n· 
gelrcs ~o.lliclli:Wcs n 1 Br.izil, e o.Inda. mai~ 
01 fn!m1go1 do Ml'azll, monarchisti&s do ox· 
t:3ni;olro, gastou ultentn. o cluus mil conh~ • 
o. tLh?rlo o r.ongl'l!E5'· mr.ndou di2er·n~s qu~ 
teve ueCC$.;IJad& d.ata q uo.n ti:\. p:m" 3b.'lt.er :i. 
re.,..01111. S1>!~rJin1U1do·se M IJUl!I <!Stà o,;cripto 
n:i. C;>1i.füuio;;i.oJ. . 

E poJl!ro:ncs p )r :wuo dizor o me:;mo do 
Go~crno da c.~c;o.. !lo governo da lol, do go. 
,·orn.o Ms~' olloJiencla. a1)pmnto. mas des
o~, ,~n te 1!0 racto, como a.cabo de cleclanr 1 

<krtaml!utc que niio. plrquo grande p3.rto 
d~t:is uespezas foram reitllS Ulegalmento· 
lat~~v M,iim IJU!l slo motivo d!l conc.'l>s:i~ 
hDJC, pelo Congresso, de crc1lnos. como th·o 
ocrosião do dizer qua.ndu 1facuti1M1~ o Orçt
mmt'.) da. Fn.zen la., n:i. p!U'J.Sll •'o cit.l:ld.:i.o ml-
11 istro Ç,cst.a pasta, ext1•a.-orç.i.menur10!' 
isto é, c:'Cdi tos supplementa.res a.lguns qu~ 
por ~eu turno se rercrem a. quantia.s destina· 
das n. plg:tmcn !03 que for.un p Jr sua. vez 
ohjc~to de crctlitos e.spooiacs. 

Pergunto. quo r1;>gímen é este? Por acaso 
e o Polcr E,;.e:.:utivo compcl.!!nto p:11"<\ l:e
cret:i.l' creditos suppleimintnres :1. obras , u 
se~vl~os, cujo obJecto f11·,•m po•· sua noz 
obJecto ú:i. concessu.o 1le c~e:1il03 C>pci:i:~-::s '1 

Certa.mente que não, e o Go1•e:-no assim 
p:occJcndo está _cre3n~o _di.fílcul·la<lcs à pra.
tt~a. dos Yerdade1rvs pl'1nc1p1os da Rcpubl!c:i, 
como ta.mtem aos verdadeiros priucipios das 
finanças e da Fazenda. Nacional_ 

Nôs tomos necessidade nii:o só de ni.zer uma. 
boa. politica. como tambem de fazer boas :fi
nancas e nµnca ~e1•õ. b)l. politica. desuobmr 
um .credito e5p3cio.l ein um cre<;litO snp· 
pleroen!al'. · 
Jgualment~ não é ra~p~ital' os bons pria

cipios dG fi.n!l.n<:.as, -porq 1JC e estabelecer em 
mataria que deve ~er clara e deftnid.1. a. cori· 
fusão prci1mital,. e~t\b)lecen,Jo dnviàas que 
veem some:lla d11I!cul1a1• a b.J.l. orienta"ão 
que deve. no3 ter: tcdos nas finanças do pai~ o 
tol'oar 1m;m1.t,c;.vel :i. chama.ela. verdaoia.lc 
orcamentari'.l.. · 

Mas, ~íd~i<i? Pres[ .len~e. cheguei ao ponto 
em Que e prcK·1so . abrir um pequano ria.rorr
thes~s pl.ra. da.J.' uma oufra l'e.$p::i~ta · cla!'a e 
prec1za a.o illustre_ D~put<1do por Mina.$, cnjo 
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nome peço licença para declinar, o Cidadão 
Mayrink. 

Refiro-me ao argumento que em aparte 
tive occasião de apresentar, como conse
quencia tambem de uma phrase minha pro· 
ferida quando occupei a tribuna para dis
cutir o orçarnento do Ministerio da Fazenda. 

E' a citação da lei de 1850 em seu § 4°, e 
que no pedido de credito pelo Cidadão Bernar
dino de Campos, Ministro da Fazenda, é 
aUegada como sendo lei capaz de vigorar na 
Republica. 

Cidadão Presidente, com a franquern que 
me caracteriza, venho declarar que, .!jalvo 
melhor opinião jurídica, supponho esta lei 
revogada neste mesmo paragràpho, quanto á 
sua appliração á concessão de creditos. por
quanto esta lei, conforme o illustre Depu
tado leu, refere-:rn a conselho de ministros, e 
perguntarei si temos isto na Republica. 
'(Apartes.) 

Si temos conselho de ministros, teremos 
tambem conselho de estado 'I 

Conselho de ministros, foi aquelle que se 
formou pela interpretação do regimen esta
belecido pela Constituição de 25 de março, 
isto é, da monarchia. · 

Dahi, me parece, veiu uma certa confusão 
ao espírito do meu illustrado coHega. E sinão 
vejamos. · 

O conselho de estado, de accordo com o es
tabelecido na respectiva lei, formava ·se dos 
ministros, que eram conselheiros ele esta,Jo, 
e dos conselheiros de estado ordinarios em 
numero ele 12. 

As suas reuniões eram de duas naturezas: 
ordinarias e extraordinarias. 
. E estas ultimas verificavam-rn ou quarido 
·havia muilança de par.tido, ou quando havia 
c1issolüção de camaras, ou declaração · de 
guerra, ou levantamento de emprestimo, ou 
emfim cousa importante. Pergunto, esta lei 
de 1850, § 4°,estabelecendo que não se poderá 
decretar creditos para o que diz respeito à 
calamidades publicas, etc., sem audiencia do 

. conselho de estado,não deixa claro que esta

. belecia de maneira implicita a consulta ao 
conselho de estado, ordínario e não ao extra -
ordinario 1 · · 

Consequentemente me permittirão os meus 
illnstres collegas jUl'isconsulto!', que appelle 
da decisão do meu collega por Minas, que é 
tão profano como eu nn, mataria, quando pre
tendeu sustentar em fórma de sentença e 
permitta-me c1izer, com ar doctoral, que 
esta disposição refere>se a conselho ele m-i 
nistros e póde ser lei dS, Republica .. 

Desde que a Constituição de 24 de feve· 
reiro aboliu o conselho de estado, está claro 
que esta lei não podia ser citada e menos 
deveria sel·o pelo cidadão Bernardino de 
Campos, que foi propagandista, 

Ü SR. GRANADEIRO GUIMARÃES- Não é 
conselho de estado,é de ministros. 

o ~R. TIMOTHEO DA COSTA - E' a mesma 
cousa ; e foi o que eu disse. 

o SR . . GRANADEIRO GUIMARÃES-Isto, não, 
tenha paciencia; .isto .é um absurdo em 4i
reito constitucional, é um erro grosseiro. 

O SR. TrMoTHEo DA CosTA-Erro, não . Os 
ministros, em reunião presidida pelo impe
rador, constituíam ses;ão de conselho. 

o SR. GRANADEIRO GUIMARÃES - Si tem . 
Pimenta Bueno, leia. 

O SR.- T1M:oTHEO DA CosTA-P0is é Pimenta 
Bueno quem diz isto no seu commentario á 
Constituição. Mas a mim não me importa que 
haja conselheiros de estado, senadores vita
lícios, barões assignalados, condes e viscon-
des. · 

Não me importa isto; como republicano, o 
que faço é uma reclamaçã.o contril. o facto de 
um republicano da estatura moral e cívica do 
cidadão ministro Bernardino de Campos 
apoiar.-se em uma lei revngada pela Constic 
tuição da Republica. Estranho que um minis
tro da Republica tenha necessidade, para pedir 
um credito, de apegar"se a doutrinas obso
letas. 

o SR. GRANADEIRO GUIMARÃES - Então o 
cidadão Timotheo, como bàm republicano, 
não deve utilizar-se de uma nota que tenha 
o r<:trato do imperador. (Ha outros apar
tes.) 

o SR. TIMOTHEO DA COSTA-Não reconheço 
barões, nem senadores, nem príncipes, nem 
cousa nenhuma. De outra fórma teriamos de 
ver ós maiores abusos, e esta Camara os tem 
visto, como o de vi!'em impenitentes monar
chistas peclir os maiores favores á Repu'."' 
blica. 

E discutindo este credito, seja-me permit
tido dizer que já tem havido creditos com par
ce!las para se pagar a monarchistas decla
rados e que apresentarem reclamações ao 
poder publico republicano. 

O SR. MA YRINK-Quaes são estes~ 

O SR. TrMOTHEo .DA -COSTA - O Sr. Dr. Hi· 
!ario de Gouveia, por exemplo. O cidadão ge
neral Glycerio oppoz·se á passagem de um 
credito par~ que fosse pago o Dt·. Hilario de 
Gouveia, mrnarchista confesso, e o Goverp.o 
mandou pagar. 

O SR. MA YRINK-Não foi incluído no cre
dito. 

O SR. Tmonrno DA Cos'.l'A - Asseguro-lhe 
que está em algum~ parcella. 

o SR. GRAN,ADEJRO GUIMARÃES-Mas em 
qual 1 
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o SR. TIMO'l'HEO DA COSTA-Na de exercí
cios findo3. 

o Sa. GRANADEIRO GUIMARÃES-O Cidadão 
induz, mas não prova. 

o SR. TIMOTH r!.O DA QOSTA-Como não 
provo, si declaro que vi o aviso no The-
souro ~ · 

Agora •. continuando com os abusos que os 
monarch1stas teem praticado a respeito do 
poder publico republicano, tenho a dec!ar.1r 
que ainda ha bem pou co tempo foi presente 
á ~amara dos <?i~adãos Deputaios da Repu
blica uma petlçao ·em que o Dr~ Franklin 
Doria, ou barão de .Loreto. professor de rhe
torica do ex-Collegio de Pedro II, pretendia 
ser pag?, argumentando que a Republica lhe 
havia tirado o lagar, quando provei desta 
tribul_!a e .consta dos Annaes, que aquelle 
c .1dadao retirou-se do paiz sem pedir licença 
e foi demittido por abandonei de emprego 
pelo 11oder omnipotente então, que em. o 
Governo Provisorio. 

1 o, é um corpo militarizado, com o fim de 
fazer a policia de uma cidade povo;1da por 
um grande numero de habitantes de di1fü· 
rentes paizes , com gráo de importancia in
dustria l muito grande; 

2°, é o policiamento <le zonas completa
mente esparsas e separada'! e povoadas di
versamente. 

Pela simples exposição destes dizeres , está 
claro que se póde condemnar immediatamerite 
a maneira por que se faz a policia na Capital 
Federal. No emtanto, não é cccasiã0 oppor
tuna, conheço perfeitamente, de se discutir 
esse assumpto. 

Devemos apenas tomar a cousa como ella 
é e fundarmos· a no!sa argumentação em 
contraposição ás affirmnções do illustrado 
collega por Minas, fio sentido, como d isse, de 
distruil-as para que possamos mostrar que 
muito superiores são as neces3idade.s da op
posição p:)rlamentar, constitucional sempre, 
que quer cortar despeza.s e impedir verda
deiros esbanj amentos dos dinheiros pedidos ; 

O SR. GRANADEIRO GurnARÃEs-Não entro tanto ma\s quanto 0 Cida.rlão Presidênte da 
no merito do pedido, mas o poder não era Republica, 0 Ministerio, os di:lferentes chefes 
omnipotente. · · políticos, os membros proeminentes tanto do 

O Sa. T1MOTIIEO DA CosTA-Era omnipo- Senado como da Gamara dos Deputados e ou
tente, era o poder que rasgou os direitos tras corporações p0liticas, emfim a Na<:ão 
constitucionaes, que proclamou a Republica, Brazileira está convencida e acha que as con
era o poder da força, · era a soberania na- dições do Thesouro não são as melhores ; ao 
cionaL · · contrario, a situação financeira é preca.ria, 

O Sr. GRANADEIRO GUIMARAES - Isto é ha grandes difficuldades não só de obter di
gritar, não é discutir. O Governo Provisorio nheiro, como para fazer pagamentos. 
declarou respeitar os direitos adquiridos. Ol'a , si se estabelece , como necessidade de 

o s T · argumentação, este principio que é uma 
R. IMOTHEO DA CosTA~Por fallar alto, confissão clara ·de todas as mensagens do Ci

sei. não incommodo a republicanos ; e o Ci- dadão Presidente e dos r elatorios <los diffe
dadão Députado está fugindo á que;;tão. O rentes ministros dcs diversos departamentos 
que digo é que era mais facil á Rerublica da administração publica, claro é que não 
mandar vir o conde d' Eu para o comrnandó cabe a qualquer dos ministros dizer 0 contra- . 
de artilharfo, porque entre o procedimento r io daquillo que está eni seus relàtorios e em 
do Cidadão Franklin Doria e o 110 conde 
houve muita differença. um sahiu co.m carta contrario ás affirmações das mensagens do 
d t . · · · · Presidente da Republica. 

e par 1mpação a BenJamin Constant e outro Ora, Cidadão Presidente, estabelecido iielo 
seguiu seu amo. Congresso o princi pio de que economia era 

O SR. GRANADEIRO GUIMARÃES-Meu amo, preciso fazer-se na verba-br·igada policial-
·não. (Riso.) sob esse fundamento foram no orçamento 

·O SR. TíM:oTiIEO DA CosrA-Seu amo, lá passado cortados 40:000$00J. 
delle · (Riso.) E o que fe z o cidadão Ministro da Justiça~ 

Continuando di rei que seria preferivel, Em antagonismo completo rião só com a 
Cidadão Presidente , que o illustre Cidadão lei , como com as idéas que afirmou em seu 

. Ministro da Fazenda, com a franqueza, relatorio, vem pedir credites extraordinarics, 
energia e os dotes do sE u talento viesse mais creditos supplementares para pagamento de 
alevantadamente a.ffi.rmar esta pseudo-neces- vàrba.. que toi restringid'1 pelo Congresso , 
si.da<le ao Co ngresso da Republica. isto é, elle quer que nós paguemos a ditfe -

Vou entrar na primeira rubrica dop1•ojecto rença de 16:000$ e qU:e paguemos por outro 
que é relativa á policia fia Capital Federal. lado a verba de 40:0CO$ que foi supprimida 

O Cidadão Presidente sabe e a Carnara, á brigada policial. . 
t ão bem como eu, o que é a policia da, Capital Tornar-nie-hei mais claro, lendo as di:tre: 
Federal. rentes rubricas. (Lê.) 

A policia da Capital Federal póde ser con-J De maneira que elle quer quant ia maior 
siderada sob dous pontos de v ista : daquella que v0tou o Congresso. 
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290. ANNAES DA 0.UIARA 

Si pas...c::i.mos a outras 'despezas, entra.~03 
na. questão, muito deb:itüla, c'.c trnfilporto de 
alienados e de cada,·er<:s. 

Pe\o licença il. · Ca.mar11- 113.ra. l<:r o item 
tlo projecto n. 49, afim de funt!amtnt&r n 
minl'l:i. argumantação de maneira mais c:nra 
e mais conveniento. 

:Vou expor :'1 Camnra .:i que lia :i. c~te r es
peito. 

Havia um eontmclo p:1.1n :i. con1l1:cção de 
cada"er0$, enrcrmos e al:c11:i.do$pt'la quaut!:i 
de 44:000$. 

Ora.. o C!d:ld5.o Minisl1-o d:i. Ju~ti\a. sem 
autorizn~o le~Math·n. que o.ui:mm1a•rc :i. 
''erb&. e sem concur.-euciil pulllirn. clc,·ou a 
qtzaotl~ de..~-;e ~ntl':\Cto n (6:500$0~ o. N:io 
lia maior inf1:\(ção da !Pi. l\.~hn COUHI não (! 
J)llr:\ ~~ei ('D!O!C, Jl~llSO. QUt' so llzcr111n os CtO· 
ditos •upplemt1ntal'C!I. 

Outro irem: (l..~.) 
O q111) i;e deu foi o ~g1.1in :c: 
Na bri1r.1da ~o!ici1l utno S<> füz~n1!0 (';\ · 

pellu, mul'09 do su~~ntitiio par·n. pn~nr o 
1n1n11my electr1ro de ~:1Dtn. ThL'rn.a. c~iiio te 
fazendo pintura$ inutei,i, \•cd:tdt'lr~s obn~ 
de luxo. 

Ora. qu:i.ndo cllcgnmc~ li. ~itu~·) 1?c di:r.N' 
t1ua ó proclso snsp'!ndcr muitos pn.gnmt n:CJ~. 
o que llere(ltto quo !'lcja. um:i. .~p :·ecl1u;ão 
muito menos Yer.l:uloiru. 110i:; o Broz l aind~ 
niio clu•gou ao d ir..• im:, n:'i~ t:H:imri; :du•1:1 
nesta. penurill., oindn h:i, ··orno n1lgnrrn<'n\I! 
!!e dir. muita prat:i. em cn~a. n5.o c>t:i.mos C'm 
periodo do in.solvaLilit!ade e l'sto vr:izor nãC1 
dou 11.C)S mr.narchbtas, -]l')I' r1 ue ra7~io o rn!· 
nititro d outrm1re q uc-r fl\!~1· o~rns úc>'pczas 
illl'gne.~ 1 

O pn.rt!1lo g~veruamentnl , f:·ac~iio republi
cana muito m1~tur:ida com rn.'lragn.to; o roo 
narchisw .•• 

O Srt. CAssu.:so r.o ~.\~C1 .• 1i:;i-:ro- A)lVia.!o ; 
é uma. cold:a de retalhes. 
u~ sr.. DEPCT.\no- cá e lá ... 
O SR. Trno1uEo D.\ CosrA- .. . es':i. no,·n 

~th(dral , na phrase do Cidadií.u D~Ji;:~1· io, nfio 
tem razão de pedir este augrnento que o Con
gri!:;SO não C.eve Yotar. porqmnto niio 1.a a 
menor demonstr-Jç.ã-:i de ficar prc·judicndo o 
progres~o do Brazil o da. Republica, para.ry
sando-se a con>trucção <la ca pe:Ja do q uartcl 
da. brigada policial dos Iln.rbono~. 

çue temos nós com o. ca:>ella. ? 
No emtanto, o coron1:l Trava,sos e;fun;a-sc 

para que seja comegu ico isso ; c> , c'Omo o 
· corço é militar, e com, o coronel coIBma?1· 
dan.te preci~a set· a.gr-.ldado, nffo mo censur-. 
pelas obras d;i capella, e:ml.iora. ten hnm cJhJ.5 
caracter officia!. 

E rs ci<lo.diios g-:i,ornislas n5o to pre · 
occupam com econom1as, o ql.le quE!rem !i ll"N· 
dar:ãguarda. pretoriana do Pi·esideute da 

0

llo-

pnbllca. A briga1la pclici3l ê :i. de1r.ons:t1·eç•-:ot1a 
cor:fbnça c!o C:itla1tiio Prcs:1!1 nteda R<'r.uhlic:1, 
que suppiic injustat~C~!10 que o gtc.riosú lXE-1 · 
cito ltrnzikiro tc nb.:i. iitan(:jculo. . 

O Sn. Gn.\~Al•Emo Gu1:.1.1.IIÃ E:S - Ao con· 
trario. 

O SR. TlllúTm:o ri.\ c.·~T.\- .. . ou h:i.~a 1fo 
pl:l.nej:ir a sua. d<'poskfto. 

E' com 1\, s?r:i.::er qt:c. quando r.:nsarr.os 
pcb ru:i. e.lo Citt.tetr, teuws ,· i~:o. si s:"io rns· 
!ll•l:is n~ G hor:.s •':i. t~\rl!c, que o CilJ:u1.üo l'rc· 
si1l<·r1tc t!n Repul.lic ... ~em n in«'nor rnião, 
prefere !Cr gu:trd:1,.'o pcl11 P"lkill d•) flllt• pcl,• 
gfc.ri'l;tl <':u·rci to l•l'llzi:ciro. 

l'õ.le·5e :\tnrm:ir •ttu! ~I h11t:ws .c pQ:ig,, 
pull. o l'cfürido Cidl.·~ao rn-sí1h:ntc •1

1l l(rpu· 
lilira, por ~cm duvid11 não :;cri;\ a ~ulíci:L n 
ni:iht a;it.' p:i.rn fnz():• ll SU:\ tlcfü~:t. porq110 
lnclo;; ~:1.bf1no$ COIUO \- comp~·Sb. :\ brlg:.~ll l>»· 
lio!illl. 

~U.s t n.bc!mM r. nc h:i nlli e:..l l'•l ni:e iro.a. 1;io 
sú romo '.o:JG•1.i,. iz111s uur:b~m cr·m:-i QalCht'I': 
o po<h·mos •lizl'r. qna!ii ~m errar. qcc 11<> 
(').:<'rdlo, fll.!\'-0 :IS llll.llS P,'\I• ntH. H!m (':tC~P
~o p.'\r.1. :\ glori:i. ila Rl'pu!Jfü-:i.. não h'l u:n 
cítlal!ao qutJ n;lo ::!'ja rcjlublk:iuo. 

o r:Oo·S•) intc~c .. ~c.-. ~li. o ,ll:;:<a 1la lribum1, 
sr·r-.i que o C11'11tlüo Prc.it!~nw Ja. lfop1b:í<'~ .. 
IJr. P:·U1lC'1itll 1v.•I! c!c !lf•)l'l~Ci ):;1rr,1~ . pllr:L 
Fett maior cn..stigo. :ai:I. n. 1:-i i!c n·Jvcml.lro tio 
IS. S. porque C'llt:io é c;ttc a vin~'llO\':I. i:i é 
prs~h·tl . i~c r.t).< cut.rt.i; rlori:i.nl,;ta:'. s<1:·á c,•:n· 
pl..t .. 1. p.-·r.1uc o p:i.rn llclo. o cntY.ntr.1 1IP. ~011· 
t.1s c;;1:mt foilu cnirc o i :t u~lr:u!o c11l:it!Üt') 
Prm!1·11to 1!c M"rat•s e o :'oforct>l1al Fl•)riano 
l'C ÍXGtO. 

O Sn. C' AS~l.\:S•) ''° :\.\~Ct)tE="T > - ::\:"io 11.l 

pl1-a:le:lo Jl ssh·ct. 
o Sn . T!l 101'llEO O\ C~T.\-Um ,ahiJ, CCllllJ 

ni n !a n pupul:içii.o in'.oira 1'0 Hr11zi l o alli rrna 
di! um:i ruanc11·J. incunte>tl•n·J. como 1.<111 
~t-an1lo brr.zileiro. e o cu1ro snhirii . n;tpltro.so 
I-UL!ic:id:i. pu!D. N"ç<To, de S l'aulo (per:o li· 
ccur;a. par<i. rclilril-o), pcdrc:, podre. poi.lrc . 

O S:t FE\<K\Xoo P1:E?;TES - Ifa de s:i.lti r 
acornpnnh:i.1to pelo partido i·epubiicano, pJt· 
que w k·s nós somos rcpub!k'nuos. · 

O SR. Trnornwo,\ Co; r A- Ila •l c sahir ap<:· 
nas to:cr:v'o pel:i. ncmt sc.Jid;1Ti()ua.dc pditica, 
pelri. 1w~s:J. c11e1·gi :i. mor~l. p .. fo :entimcnto 
republica!10, :i.ffirmldo a.iod~ !injc pelo d ~· 
ncdado exercito brazileir0. que se IJatc. ~m 
defc.;.a da Repul·lica , tr .. zendo ao peito a elli· 
g:e <lo M•·r~dia l Floria no rcixoto. 

rsto ve:u r' cmor.strnr que o exercito bn
zi_llli_ro. a.çezsr de p!r;;('g11 ido. n prwr <l e ,cr 
ç-1ct1ma de cle:confia.1.c;a,rnli<: cump1·: r a> ~i.:u~ 
tradiç;õc3 t:: lv;·io~as . 

Sciu <laquelles que affirmam, com s~nti· 
ménto verdadeiramente c1vi00, que a llislo1·ia 
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c!o Br:12il ó uma. atkslnção do elc'l"::uio p:i.
triutí> mo <l-> no~~o ei;;e1·ci t<>; e totlos compre-
1,c111'.em que n Republ Ct\ é u:naconscquenci :i. 
J,,J.:ica e natural, não sj ll:\S tradições his
torie.is do pli7., cumo do (SC.•rço e des gran
des cusinnrncatos que lha deu Flori:i.uo Pei· 
xoto. 

• O meu fl.n ó dir.er que :i. nÓ5sll. 1naio1• s:üi:>
façio sc~â. \'cr o Ci·l.tdli.o Prr~identc da. Repu· 
li! i":1. de,;ccr 1!0 p irlcr • . • 

O Sn. Gll.\~AlJF.mo G1:1).l.\1t!E.~ - Coberto 
du n11;1!:luf~. de lll'nç-l(lj a do glorias. 

O S1l . Ta1\.T11&:0 11.\ Co~T.1.-••• não c~I crto 
de nppln.t1:1f):<, ma.sju~tiç11fo pcl:L opinião re
pulit:c:1oa, quo lia de comalu'11.l·o como o 
unlc.l ~por1ssV'l'I do ter "oltrnt.:ni:imento 
l'l'Unl<lo à cri~c 8 :cia.1 e 1\ cri.'IC tln:\neoira :i. 
r~i'<l p.11itlc:i. p:u'.l pcrturb:lr a m:ird1:2. o n 
11 (lo,:1'0>1ivbfa lc d:1. lll'publi~ll do nrull. 

o S~t. F1~n~.\!°'\l>G PtfEn'l·::I - Ttl Jo :uhit 
~-·ticrto do npj>l:lu~ii. 

(1 S11. c.,~t \!'\o 110 ~A.scou:~1'1)-00:t inat:t.· 
g;,t-.!P, ró!o w·l'. 

o S1:. T tl!OTm:O 1).\ COST.\ - E 11:io tenho 
•!:l\·iJ:\ < ni ' ·ati..:illllr que multes d".15 seus 
~u:tca!:1.•IC1r~ tfo b11ju scriio u$ primeiros 11 
::.t:r:i.r0 lho polr.1<;. p3r:1. d~pois c.!o di:i. 15 tl,! 
n<womlJro •le 18!!3 o c\lm) outro.:1 aliy.;sinio.;. 
btcrc:n p:ilmo.s ao cov<> :>ol. 

o 51:. G rt.\ :-1.\!>ElltO G l,;Dl ,\RÃ~- o collcg:i. 
não fJZ ju;\lça a!l caro.cter de seus nd\"er
::a:-ir·s. 

1) St:. TllMT1i:-:11 n.\. Cosn.. - Kiio me 
r<.fii'-' :~ n in~uem ; •li;;o isto crn demonstr:i.
\'io 111 min:J:\ the:;c, e os meu.:; illustres a•l· 
\·c:·.>ari11.< hà.1> ú.> J'O:)OO hcc;·r q ne :iquello;; que 
hoj~ comb.1tc:n o Goverao fü.zem muito ma.ior 
sacrifido do que aqucll•.s ~uo _ o sustenb.m . 

O Sn.. O r..\:'\AuEmo GunI.\f(,\r:s-Ifa muitos 
1:1odos d~ ver ns c.>:1sas. 

O Stt. PAU!, \ llA~t·ls - Neste ponto cotou 
cm d~s>ccortlo, :>.cre.lit•) que o.nuell~s que o 
su:,t ·ntJ.:Jl füze:n m(l.'o t· ~acrificio do que 
aq uelle; IJ. uo o co!Ilhat.ern. 

O SR. Tm ... TIIE:> DA Co~T.\ - Tenho shlo 
c.ki~ad > a úi v:1.g.1r por ca.us'.I. dos apartes, 
com p:·cjuho da matc:ria dos credites, que 
preciso discuti:·. , 

Tenho de:nou~tr;1.do que não é jus~ificaua. 
neultum:i. 1~cis~s ;-crbas. 

,\gOr"1 VtlU á iru:i.rtla naci:mnl. 
O D~p".ttn·lo por :.tinas. o illu;trado Cido.rlão 

;\l:\yrit?k, 1!is;e que a g t::ml:i n"cionnl não 
t:ra t:ffi'\ cor;io··11ç:io poHtica. Parcce·mE'. mm 
qlf( rer faz.ir um p:i.rallrlo,queo C1d:ulio Dcpu· 
tallO r1ui7. €C a.vronlitar cc uraa. phrrue <!o 
marccll:il Machado Bitt<•ncom•t, Minist1·0 da 
t<u~rra, que, ql1a.ndo empo:sou·S~ na Secretn.· 

ri:i de E,tado desse ministerlo, ltouve por 
bem dizer àos seu!! colle_."lls milit<l.res que não 
vi11h:1. p:i.tn n :i;:a~ta fa.2r:r pol!t!ca.. 

Não comprohendo, Cidadã.o Presidente. e 
Concid~..tãu~, quo se possa ter a responsabi· 
liunde do que se cha.ma. pooer publico, que 
se :iossn. ser ministro. sem que se raça poli· 
tica. Comprchendo que o marechal viesse 
diz'!r que. não vinho. f11ZOr politicagem; com· 
p~ehcndo quo o Ministro do Interior e dr. 
Ju1ti~11. niio quiicsso !a.zer politic:igem com a 
guarda. nac:onrlt. 'Mas, perganto ai este mi· 
nistro niio está. Cu.endo polltlca com a guarda. 
n~on:ll. Pois, nc:i.so. o referido Cidldilo Ml· 
ni~tro do Iotórior uiio nomeou muop.tol 
parn a i::nui111. naclon~ do P~ranii. e niío 
corneou tamlicm 31.iver.wios dos republica
nos pr• o Arnazonu? E por que l'llZÕO &•fm 
pNCCdcu t Porque quC'lrl3 fd.Zer polltl~n o 
b.:llx:1. polifü~gem, eni. pr:clso voocer ai re· 
pulilic:u10~ do Pllnn:i.. ~esse ~rttcula.r, o 
Cldiidão Ministro 1~0 Interior tol cohereDte 
t(J:n a. 1!011trlna. tl~ monarcllill. em 1uppor 
quo :i gU:ll'do. Mcional continua na Repubflcn 
a servir de :irm:t. politi~; mau ost6. perfeita· 
monte OOjC;lD~O. 

A gu1u•tla. na.cfonal, clepoisquoso proclamou 
a. 1tcpuhlic:1., t.P.m un1 outro objectivo, 'IUO 
não tioha no toinpo do. monarchia.; e, sobre· 
tudo. cio pois que ella r~ a. t?IOrio..11,1 campanha 
contra. os immigoJ dá Republicn, sob as or· 
dcos do Marochat Floriimo, hl\ de continuar 
coherente com ~ u(lbre trad~ e ha. de 
fazer um:i politiC'l alevanta.da, since:;i. e br&· 
zlleira, de scmp~e def~ndcr a. Republica. 

O llonra~o De;>uta.do por 'Minas, a.peza.r de 
tudo a. quo so soccorreu, nada. conseguiu de
monstrar. 

Si a guarJ:i nacional tlzesso política ou 
p\llitiL"lgem, teria o Cidadií.o demoosti'ado que 
era necassario para ella mais dinheiro; ma.s. 
desdo que não tlemonsll·ou isso, ell:i não pre
ci1.1. dos o.ugmentos pedidos Ull credito, a. 
menos que n(lo se queira gastar dinheiro só 
po1• luxo, só para. manter-se mais uma torça, 
que poss:i, em dado momento, defender a pes· 
son. c!o Presidente da Republica .• 

Mas, esta a.inda. enganado o Cidadão Minis
U'O ela. Ju!>tiç:i. pois que a. guarda. nacional 
nunca sera uma guarda. pretoriana. 

A quantia que está determinada no o~ça
mento e mais do qae sufliciente, e, por isso, 
não é nece;sa1'io mais a.ugmento de vel'ba, 
salvo :;i o comina.ndantcdeseja dar-se ao luxo 
de decorar palacio e manter carro, porque 
a"'ora a. moda é terem os directores de diversos serviços carros, como, por exemplo. o 
comrnandanto lia brigada. policie.l, o dírector 
olo~ Correios e outros •. 

Devemos cortar o ca.r1·0. (R~o. \ Andem a 
pô ou de bonü, p,1is tenho visto ~illa<lãos no· 
ta.veis d:i. Republica que and:im o. pé e nifo 
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precizam de carro; fazendo-se, portanto, esta isso~ Nenhum, sob o ponto de vista legal; 
economià. o serviço devia ser effect uado com metade da 

Agora, vou referir-me a um ponto muito somma concedida até o exercicio anterior. 
importante desta questão, e essa importancia Digo islo, . para concordar com o collega. 
vem demonstrar a procedencia da minha Mas, a verdade é que não teve procerlencía a 
these, e tambem que não vim occupar a tri- sua argumentação, porque, como disse, el!a 
buna para declamar. foi confusa, quando devia ser clara e termi-

a item a que me veu referir confirma as fiante, não distinguindo administrnção da 
proposições avançadas por mim, no começo politíca, os princípios geí'<1es e os detalhes de 
da minha argumentação, prova que ellas serviço. · 
teem a maior razão r1e ser. Esfa verba de 20:000$, que o meu collega 

Gymnasio Nacional. julga necessaria para o serviço de exames ele 
Peço licença à Cnrnara , para lei', afim de preparatorios, e mais a somnia de 6:000$, 

poder fundamentar a minha argumentação p~ra pagamento_ de profeSSOl'fS extraordina: 
de modo claro. (Lê,) · ' rios, que · não pertrncem a') Gymnnsío, vem 

Ora, pelo actual regulamento do Gymnasio mostrar que 0 cidadão ministro não deseja 
Nacional, os professo1'es desse estabeleci" fazer economias, pois não só poderia respeitar 
mento são os examinadores nos exames de pre- a verba, como continuar a fazer os exames 
paratorios, e estes exam<:s são feitos em duas unicamente com 0 pessoal do Gymnasio. 
épocás: na primeira parte do anno e na se- Já vê a Gamara que 0 que caracteriza, no 
gunda. seu modó de agir o actual cidadão Ministro 

Conseguintemente, si estava vota•la pelo do Interior e Jusliça, é 0 desejo de possuir 
Congre~so a verba de 20:000$ para ci exercício muitas verba'1, sem ser par(]. applical-as bem, 
anterior, mas, si para, o vigente se reduziu a d · 
verba a JO:OOC$, 0 serviço dever-se-bia fazer mas para i:nostrar-se senhor de grau es attr1-
pela metade, porque 0 Congi esso, reduzindo buiçõe~, merecedor_ de muita . confiança e 
a quantia, usou de uma attribuição que lhe é capaz de exercer muitas funcções. 
privativa. Tudo isso vem mostrar que a argumenta-

Desde que se tratava de fazer economias, 0 ção produzida pelo collega não tem valor 
d deante dos factos, sobresahindo, no meio de 

serviço evia ter sido feito com 10:000$ e não tudo, a preoccupação em que se acha 0 mi• 
com 20:000$000. nistro de ser ngradavel, sem aquillo que é 

Ora, cabia ao meu himrado coliega por da Fazenda Nacional, com se lembrar de que 
Minas vir desfazer a impugno(,:ão adduzida, nós estamos aqui, para fiscalizar 0 procedi
não só pelo meu illustre coll1iga, o Cidadão mento dos ministros que fazem parte do Po
Raul Barroso, como pelo meu amigo, o Cida- der Executivo. 
dão Alcindo Guanabara, e demonsmu que · · 

. não era possível fazer-se tal serviço cóm se- b referido ministro tem ate feito presente 
melhante quantia e o demonstrar de modo de doações , recebidas pelo Estado, esquecen
incontestavel e evidente, . para que eu pu- do ·se de que tem de dar contas ao Congresso. 
desse, ao menos, dar~me por convencido. Assim é que deu as alfaias elo Hospício de · 

O Cidadão, i;-0rém, disrn ;1penas que, desde Alienados a urna irmandade, alfaias que 
que o Congi'esso havia reduzido á metade a eram ca!culadt1s em 10:000$. Não me preoc
verba, 110 Congresso competia reduzir 0 ser- cupo com o facto de terem sido d<Hla:s opas . 
viço também á metade. . crucifixos, estolas, etc., a uni padre qual-

Ora, isto é um abmrdo, e a demonstração quer. Mas, para bso, havia os meks Iegaes. 
devia ser clara, frisante e terminante. Eu, pelo facto de não ser catholico propria-

0 meu illustre collega confundiu adminis- mente, não rn~t daquelles que entendem que 
tração com política. essas questões de cultos não devem ser respe:-

fadas e censuraria mesmo que houve8se um 
O SR. CoÉLHO CINTRA'- O oi'ador tem toda leilão para vender custodias e outros em-

a razão. blemas religiosos, etc. Mas, o ministro não 
O SR. T1MOTHEO DA COSTA - Nós sabemos podia dar essas alfaias, pedisse uma autoriza. 

que o Congresso póde fazer economias e de- ção ao Congre:::so. Si quizer ser ministro ha 
cretar as verbas que entender, pois que está de obedecer ás leis da Repitblic!, sem o que 
no uso de um direito seu. não o poderá ser. 

Elle póde dar maior ou mrnor quantia, a 'Agora, a outra questão, a que me quero 
juizo proprio. referir, relaciona-rn cc-m o Instituto Benja-

E ainda quando, Cidadão Presidente, con- min Constant. Es'a questão está aqui ex
corde com o meu collega, em que seria pre- pressa, como vou ler, e recordarei á Camara 
ciso, para se observar alei, reduzir o numero que foi ohjecto ele um aparte que dei a meu 
dos examinadores á metade, pergunto: e ha- illustrado collega por Mmas Geraes. 
veria inconveniente em que o ministro fizesse Diz o item do credito. (Lê.) -
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Ora,999 réis é uma diminuição feita proposi-
.. talmente pela Contadoria da Secretaria de Es

tado, porque não posso acreditar que haja um 
proponente, que, podendo vender a carne pelo 
preço do mercado, que é-meno> de 1$, v,i se 
preoccupar em fazer nesse preço a c11muição 
apena~ de um real. 

Este preço é, pois, artificial. O meu illus
trado collega é homem entendido em finan
ças; admira, com'.!, relator deste projecto, ac
ceitou .tal preço, que de fórma alguma podia 
adtnittir, porque não é preço de mercado. 
(Apartes.) · 

Cab'a _ ao ministro não acceitar este preço, 
porque é ·artlfichl. (Apartes.) 

Não há duvida alguma que um cidadão mo
desto, como eu, ou com pequena familia, no 
ponto <~e vi~ta da reprnsentação, compre 
carne e saiba o preço por que a compra. o· 
meu illustrado collega disse que comprava 
carne, mas não lhe sabia o preço. Sei eu, Vª' 
go-a a 1$ o kilo. Mas isto não é o preço de 
quein compra grande quantidade, nem é .º 
preço de quem fornece para um estabeleci
mento publico, que consome um grande 
numero c~e k1los. 

O SR. MAYRINK- O pre~o no nrnrcar:lo é 
1$100. 

o SR. · TIMOTI!EO· DA COSTA-'-Qual é o nu-:
mero de pensionistas neste estabelecimento 1 
Dizem-me que é de 87. A tabella militar 
marca. supponho, 333 grammas para cada in
dividuo. Mas, não quero · servir-me da ta
bella militar; tomo uma média de 500 gram
mas por pessoa. Temos 43 kilos, pelo menos. 
Veem os illustrados collegas que quem fornece 
43 kilos diarios não fornece nas condições de 
poder exigir um preço de 1$000. . 

Este preço de 999 réis é inquestionavel
mente para cobtar 1$, e quem acceita um 
fornecimento para um estabelecimento pu
blico, com o preço . de 1$ por kilo de cárne, 

· não zela d.evi•1amente os interesFes do The
souro, porque a carne vende-rn sempre poi' 
menor preço em grandes quantidades. Basta 
examinar as tabellas mandadas affixar ern 
S. Diogo pela P!'efe1tura Municipal, para se 
ver que · nellas a carne está pouco acima do 
pr€ço primitivo de 69Gréis dó contracto para o 
tbrnecimento ao instituto (preço que, de uma 
maneira artificial, foi elevado para 999 réis); 
de modo que o preço corrente é de 700 a 750 
réis o kilo no mercado. Entretanto, assigna·se 
um contracto, pagando-se o kilo r1e carne a 
099 réis, para não di:ier-se-1$000. O illus
trado relator deve reformar este pr~ço ... 
(Apartes.) · 

Por ventura somos nós obrigados a mandar 
pagar contractos [lrbitrarios e mal feitosJ 
(Apartes.) 

Camara V• IV 

A doutrina do meu illustrado collega não 
é verdadeira. Nós podemos negar o credito, 
podemos nã? o conceder Eºr ser lesivo. 
(Aparte.~.) Nos poc~emo> ou nao negar o cre
dito? Podemos, repito, por s:ir lesivo aó Es-
tado. (Apartes.) _ 

Si eu provasse que era escandaloso este 
preço, era ou não o caso de o negarmos 1 O 
que cabia ao particular contractante? Re
clamar do poder competente, que é o Judi
ciario. O Judlciario sentenciaria e sua sen
tença poderia negar ao rec!amante razão por 
ter sirlo escandaloso e lesivo o contracto e 

. nós não teriam os de pagar nada .. 
Ainda se podia verificar outra bypothese, 

e é a de, int~o o particular para o Jutticiario, 
poder haver accordo entre elle e o represen
tante do Poder Executivo, visto que seria 
uma demanda, e esta demanda não correria 
á rernlia \.'Or parle do Executiv?, qu~ t~m os 
seus orgãos para tal fim, e nos poc,errnmos 
c1eix&.r de pagar uma quantia, que, na bypo
these, digo, poderia ser escmda.losa. · 

Nãb conheço o contracto ; mas, acho. que 
não havia direito de se vir dizer aqm que 
estes 999 réis constituem uma . unidade de 
preço real, que não o é, como não o era 
tambem o outro preço de 699 réis. Nem um 
nem outro podem rnr considerados preços do 
mercado. 

Finalmente, o ministro não podia sar;c
ciomw um tal contracto. 

Isso é . que seria natural; é uma pratica 
abusiva, que nos póde conduzir aos peiores 
resultados parit a Republica; a d~ se faze
rem taes contractos com approvaçao do Go
verno. 

Temos ainda um outro item: -continua-
ção de obras, credito-50:000$000. . . 

Realmente, Cidadão Presidente, a ma10ria 
governament:•l, é o caso de dizer-se, está 
com ·o Governo, com os ministros, com o 
Presidente da Republica; ella não quer fazer 
economias. 
, O relator da Cornmis~ão, orgão da maioria, 
é actualmente o illustre Deputado a quem 
respondo, mas os seus companheiros de ban
cada, antes da rnisão, entendiam que o Cida
dão Veiga estava mais no caso de exe:cer 
essa funcção, por ser político mais militante. 

Foi depois da desannexação do Partido Re
publicano Feileral, que veiu.o ~idadão M~y
rink, representar na cornm1ssao o p~rt1do 
governamental: E!' ~ carn de eu currw~1men
tar a illustre ma10r111, pela acqULs1çao que 
fez; só lamento que o meu illustrado co~lf_ga 
não fosse mais cauteloso na sua expos1ça0, 
. nem inais severo, quando pretendeu defender 
o pro,iecto n. 49. . . 

O illustrado Deputado, crnfundmdo amda 
politica com administração, disse comas que 
realmente não Eão exactas; disse por exem-

50 
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plo, que o min ist~.:> andou muito lioni.1u.\ tHlo j p rcjent!itlo en tro a Cid:i. lc de Uniii:o, ponto 
é corto quo elle :.nctou mu i·o ra:il; Q•te o · te:·min:tl cl \ vi:i.-(orrea. ih mesma ~om;.i :Ln h:n, 
C:da.dii.o comm:i.n.J:in:e r!:i. i;u:i.:·d:i. n~cio:1:1l 1 e o lo:;:i.r ncrrcm1r1a,!o C:1:in•cte. ltmn o 1les~e 
tem todo. a. r:iziioem pedi!' miisnio s•:i CJU:i.n 1 i::,t·1do com o tlc Pcr~:imbueo, cte. - A· Com· 
tos conlos de r._ii~. quaudu ello n:i.o tem nc· m's.,ii'J t!c Ob1•.1s P ulil :cas. 
nhum:i.: o cit.latliio Dêpa la:lo nii.o demonstt•.i:1 . . 
~u,;o. nlõnmn e. por i~r>. ni'L·J cst:unos ollri · Rcquet 1m ·ntt_i;: 
gado1 · il. r os pr<!:ecup'.l~ com a '.l:nt>ap que D.is :lôj untos do; promotores pnlili~.; 11 1 
flll . tio que o. ~O\'Cl'r._u. s1 o cr<1hi·). nao 1·ns· nht:-iclt\ ~\•,l•m1l, 1>~li11t!J o rcst:1.bc:lcc1mcnto 
li:lsse. 11.~sumn•1:L _IL d1c1:1.1lur.1 li~o.·1~1r:i.. . i •l<> R<';,; im<"ut.l de ~ust:~s. 1lc ldi-1, au;:m n1.-

Eu t111b:i. mul!ns otnr:i.s cous~ 1\ 1lt1.er ; t.'\~l•lr>-sc con\'en il•ntcmcnto :is t:1:-t1l:;. rc:q>~I· 
m:•s. CJlllO j.I. me si:.to f.1tlga.do. ~cixnr~i il!SJ t.n•b q111nto pos,;i\•ul o p:-iucipi•l illl p;•o;i:1r· 
pllra outra o~c;u;hi.o. ~iv1i:tlt-1:11k•.-A' Com1nh1:1:io Ju CuastiLui•::io, 

O S1t. F1tAxc1,;c..1 G1.1c&1uo- V. E!C. n io l..<'gi~l~ão e Ju~tiça. 
dbcutiu nt:itla. irnllicil'Dtcml':itu IL n0\':1 posi· !!e. J. AdJl;illo 1:.,nt.oun l-'Nit.1s por ~u 
ç;io •lo nuliro Oc.;>ut..aJI) fl(.'l•J Es'a1!0 •'li .\lln~~ 1.t:ast:LUt.n p:\);!U!':L'lllr p:-Jin lo a c.11100\S:lo 
G~. p.i.r.t con~truir 11·11 pot-t.> :1.l'linc!:d nn cni:L·ll·l11 

O Sn. Tur 'trllY.•l n., Co~T.\- 0~1:i::1.~i i~t.i• 1lc ~. 0.)min;;o3 •ln:i T":-re" no t·:·tAJv do lli..i 
ao~ cnl1\4do~ •!o Ci l:11!:W Alci11tlo 1;u.111:ilnrJ. Gran·fo Jo Sul.-.\' COmmis·i1o do 01.1!'.lll Pu· 
quo lllC SllC.:c·;krii r.A trl!>lllU c.llll 11\:LiOI' UlÍC'.':\S O 1lo C.1bni1:11,'.iO. 
~rilho a m:i.i.; p:o\'dto 1,:i.r11 o~ que n..,s ou· n., Po1ulino :\l:trtins 1'J1•!1cco. rcit.ct'.u1·l·1 o 
\'mn. (Jfuito btm; 11111i:o be1n . v º''""º" i e,,,,._ :1 ·U :u1tcrl11r r. qucri '.n••nLn. pi!di:ulo p:1.:::i
p.'111tcnt111fo.) rn··ntil do v.·nclm.:at~ :i. quo ~ Jlll;.:a com .!l· 

V<1m à :\J !Sl. é li l •. n11?1.11!a 1! p,,;~ co:i· 1 citJ.-A' Cl>rn:ui~ol·J 1.1': Ol'Ç:\mcato. 
j11n1:~111~·atll cm dis:a~:"u.1 a s.•;;u ~1;te º' ()X t· s.ug-cnL'> A'.lgu-;to Cna•li·~o Pt1· 

reir:1 tle Oliv .. lr:i.. tio COl' (l:.> •Jo opcrarir s n.i· 
lit.i.:-es ·'o Al'$~n.1 ·~e Guerr:i. •'<"Sta 1';Lp bl. 

Ao pr"jedo n. 49. 1lc 1~!·7 ; 

AI) a.rt. t•-nccrc3:c ilt1·sc: 

N. 11 - Jus~iç-;i. Fe-!c~;-.l - Vc:idmcnto& do 
es~1·h·:1.o d.1 Ju ír.o Sec·:·hm:1! de l'l'r::a·nbu,·o 
Ji;1:l.:> Ri.pti~t<L •IJ. S.h'<L Mang11h1u·>. olc l •!e 
lc•·cr<liro 11() l8~1G a :!t do i!cz••m'•N •líl t::Wi . 
11ão indu i lo.; nest:l \'c:·h\ tio.>s or~;1mcnu,s 
p:1~s:it10 e víg• ntc e c·rnf..1:-mc o de.~rl"to n.S l :S. 
dt! 18.1}(), :t.l'L . 3:! § ln. lei de IO •fo Sl!~:ullro 
do 18&1 o ~lc:i::::i.;{c n do Sr. Pr.:sidrmtc tl:1. 
Rcpuu' ica. d;; :)1 dri n~o.>:'t•> tlc 1 8~6, á rnzã.o 
<lc: l :5'.JOS annuaes. ~:87:J$0'JO. 

Sai;i. d;~; ~csçx>~. 21 •l o ag.:.sb LI.e J.'l'.n . 
J~•iu Vici1·,1. - J.1c:r:c io 11.: .{g11i-.11". - ll.:r· 
ctila -•o B 1» lcirtt.-T.:i.ceira d.: Sci.-Er.11i.·io 
c~u!in'i<>.-Jf:il<tquüti Go11~cc!ce.~. 

Fie.\ a disc·:s~o :i.rlia:la peta hora. 
l'as3:i.-s~ ú. uo:a. t!csLioa. ~a ao cxpe ! i cnf..~. 

o Sl·. J. 0 Sc~r0ta1·:io pt·o~o.lc n !ei
t•m.1. do seguinte 

EX.PED!E.\TE 

pc tir11lo :-:1;;:1:111 uto 1!a~ gmLi:kai;w> a q:.io 
tem dirc t·l.-A' m~:.:m:1 0Jmmiss:1o. 

O .S?-. it>r<~ !'lid<~ntc!-Tc:n n. p1l:H•ra 
o Sr. Mcllo l\(.'l:f·' · 

<:;, ~1· . l\lc?li> !l t~ !.:;o - Sr. P i· .. ~ i -
1!on~<'. uw p\:'ecc Ho ~1·a' e ·Cl facto de npp:\
rc~e" 11.:s jol'n:le.; t.les l11 m:inhií, um:i. e 11·t;i. 
orlici1tl , tliri~it!a p·:h> •!:r n. tor da >:1 lknrlls 
l'ublka; ;i. v: Ex. , que m:i j ul;,!·• o!iri~1.1!u a. 
pcJ ir úlgoms (·Sclareci:m•ntu.; :i. c>$C 1·0•;1t:i to. 

Não pr incipi~1·c i , per;.:un t.1.ndo a V. Ex. 
si rcctb~·u es;a c.trUl; P'•rquc e~tuu c~ t·to cio 
rinc \'. E:< •• 7.el:l11 !o tlev íolamcn to o rcs~eit<•, 
que lhe é dc\'i h• 11cs·u. Ct(!cir:t, n~u :cr:i re· 
cebitlO cl~ um c:nprtgaciv su :•nllerno da. a.tmi· 
n í$tl'3:;ilo u:n 1luCU!llcnto de tal or cl em, 1liri· 
~iclo tlixct:imente :io PrC$ítlc:1tc d:i C:i.:11:r1•;t 
,j.,~ 0<'p u~·u.lO$ (opoiar/os) St•tn que tenh:i. 
comp~tencia. p:i.rn o fazer. · 

Acretl ito qtu V. Ex. j il. tcri 1!e..-olvi11o essa 
c:t.:'t~ ou oHlcio. 

O Sn.. EIE1.rs.\Rto ii:.: Sout.\ - Ou n:io ter:i. 
tom·1d.v co:1hc:.:imeni:.:1 úe:ie. 

O S:t. ~le:t. t.'"I J~E:Go-Qu.:ro. porem, sabe~ 
Officio tio G'Fc·::i1 Jll' tio E ' Ldo<lc .1.la"Õ:is ~i o Sr. ~! ! • : i:;tr • da. Fazc!,l ·~ :i. . l.:?Ve co:1hcci · 

r\o J ! Jo c?rN:itc. tinvi:mdo •) rc-;u < H'ia~.·utii 1;e:1t0_ pr'ti\'I J tl.i. llcltl:,c ,· ~o;. •vl rn.1u .llc fun .:· 
em riuc a C•):n:n:1hi:t ing!oi:t .- ll:i:1 ;a' R·tilu;ay, 1 Ct(•n~n·J · 
pctlu riuc ~ : j.~ c11tra~01c á su:i. 1• !mím:;ti·;i.i.•io. O Srt. '3!i:Lt ,:AtU<> DE Scouz.\-:\iio leve C)· 
mediante as co:.i lio;·üc:; que· p:·oplic. o trc~cho j nh(.'cimcnto. O :~ciua.l Minis'.ro da. F11zcnd:i., 
úa E<tra'l.."I. de Fl"rro Sul de Pcrn:i.in'luco, com· pouc) dc.::i:•i$ de ter a.ssa'.J1ld·> o m'nistcrio, 
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fez publicar u ma circular , pr. hibin·lo que os \ tlaquel!e meu rel:1!01•io e do r;u } :ip~1:scnt1:i 
f 1rnccíon:i.rios di:;cu t i.;:;cm so!Jl'e negocios rc· i no S1·. Mi nis~ro sobre tvda.s :i.s alfa.núE'gn.s do 
h•ti~os ti.o scrviço p11Llico. • ·1 do p~i1, ~ tlm de fücilita1· o ~tudo da. com· 

O S1t . B.u tnC'S.\ LB!A <l:1 um :i.p:wtt'. . tllls,;:o.• 
• • A l'cmessn co:i t~m "''focumcnto.; 9'l'a.<sei'l'a-

O s~ L AUltl) Mt:Ll;EI~-:- Es:c Cuncc.~on:ir10 ! lllCHle r..lsiüco.dos, p11rt1 facilitar o c.~~u1\o da. 
tem c~t:i.do cu<!nte e hcl'nc1ar:!o do ecr~ :ç'l, Cor.:mi$s:ic;,., que nlui.s niío os tem do receber 

O S1t . :l.!Er.t.o Rn•o - E:>..~ circums~nci:i. do Prc$id<.>ntc 1h C":i.mara e sim do :'\llni:>tro, 
n:1.<la importn 40 f,cto. Si'. Prcsillcnlc, e~~ 1 quo.udo o:; rcquisi :iu·. 
nnp:·<'garlo dit igc·~e a. V. 1-:x •• rcmcttcu•'u 1 A11 '. cs 11., tu 'o .:.1:1vl!m notar quo o r<que· 
um rrfa t!>rlo por cllc aprel!c11tu•!o ao chC'f~ ! rimcuto ,\oJ rr.c11 i:lustr.i colleb~ r.iio ae rc
dn :l 'ministrn~o 1!11. F111ca1ll\. l'<'htorlo q11c 1 fe1c n. ~te <1U 11.'IUl'llo t.10.:11me1.t<>, mn.s a~· 
uiiu é propric•1;1.1lc dcllc. que 1lcvil\ rs~r pcil' cin que ~$th·or ~t u 11:-mc tn-roMdo. pe
zu-.:hi \';:do no Tb1 ~ur.> P. dahi não p<ldi11. s~r •lindo u j u izo c.!e unia e mr.iissi<> dt!stn l!n.· 
rt·tir.v!o sem orJum J,, Mír:l~tl"\I. zn:irl\ ~b:·o 1\ culp.1.bilidadc q;;e J:i.111 1110 

t;).I S1t. Di::rt'T.\l>O - O orlglmil c~t:'l n<> pus~11.rcsult11r • . , , • 
Thc~ou:o; trata-se de u:1i;1 c:ô11l:1. O tl1r<'ctor 1h"í /,t-n..b.~. porem. :i.utm do 

e: , • • r • . rei~ to1 fo. cvm '1 q uc p:i.• a. 11rcvi11i r o cu.so da 
O ,n . :\(U.t-? RtGo .-Cnp.a. 011 orr..: in:i.I. <' c .. mmls~ii<1 •l~ r se por <lo·perceb:tln. ele qu11eg. 

cmt·~~g:idu 11110 . 1.~1~ fü;cr t1i-o .1h:s_:o do- 11ucr f:llsitlCJCt~ll. z111t.ccli;:i. se :i. a.nnunci:ir 
c111oc!•tO, S<'ln 11ec: 1.~.i .. 11. anlurl•l:a.k ~u,:c~lor. ,111,. C>'~<?il dueum~llto):S \'1\!iio qn>~i:ii'"'11c111, 
quo e ~u1;1,o .tem, C'lm(K't<•nt"fa p1r:i. aj111~ lr l r;i t~jft ,., 41.,~ e ~ubl!nt:i. ~e n.frcrt.io, ~~ 
•la c<111~crm 11c1:\ t o (:&c111tm· ouro •lcllo 11:1.ra ; e\'it:ir dt'kulp.'\.'i ! 
:i <lcfo·:i. tlo mesmo c111prc::"'lo. i ~ 

:O.fas o c:i.·o c ·n qutstão uào é propri:\ll1tnla 1 O :sa. U.\ aim:.\ Lot.\-[~to ~tã <IH.o no 
('~te. l>\•1:1~0 l!:\lx·r -;i o Sr. ~liu l~ tro J3 Fil.· 1 rl'hto:io. 
zc:a1.\ deu lic:ou~ ;i. :io il\rrctnr d:u ltcn !as l O ~ll. ~ll::t.!.<J ltE(l >-PJdi& C:SC íuacclo· 
jl:lt:\ diri,l?iNlO :lô rr<-sit!t'ntc . da ~un:l.1'& d:- 1 n:il'lO 1fo The~~ ti:•o 11iri;!Ít"S' p:ir sem1Sll.1:mt.o 
i·cctmncnt1.1, ~<'ma mterrertnc:w. •ll'.' S. E~. 

1 

m•i1~0 no Prc.•1 lt•n!c rl.1 Camal'U, como H c~lo 
O ('.,ct.1 d ispen~:i. l·m~a~ c .. a sl•Jcrn•;/ics . dcvc•~c iu .iic:\r â. e •mmí.o;~ão a. norma t~ 

1~1,t· \ ler :i. c:i.rt.'\ om : i"l diri:;i•fa a o 1'1·es: · segu ir n:i }yndil!:l nci:i. qc.c \·ac füzcr '{ 
i!t'ntc t\ a.<":i.:n 1 r:i. . · • OS1~. BET.tHrt:o llE Soc.:i;A-.\ pofu;lo. e a 

O St; . C:.\~~• \:-O l•l ~.\Sc1~1E'.'\TO -Acho que i Com:u :~~ib jà n•s::.l\"cu o que dC\"(: f.i.i.cr. 
•·llc p<J'li:i ciri;: r ~ :sc ; :L . qucst;'i.o .6 ·'~ t_ermo: 1 o S:t. Mt:r.r.o [h:co-Admltt..1 riue ( 1:c, plr· 
c;_n qu1! ~ f..-z. l':to :i:lm1t10 na. v r.l.i c 1n l cs,~ l ticul:ir:nmto, ni nr!n p-iJ ~se •'hgi:·-sc à Com
h1cr:i.rch :n . mhsi<~, solid' ando ser º ª '' i1fo para prestar 

O S1t , Mi;:1.1.I) 11 Er.o - Fi1J U.3 rt'gi~lrado o infor;:m{ric , , \'isto o seu nome acllor-sc cn· 
np1rt~ do> nobre Dcput:t•fo pelo Rh) Gr:Lnrl.i vol 1 ido na IJª~stiio. 
tio Sul: s. t~:c. foi Mi11bt1•0 1fo F'a:u:mfa. e é Qno cnti•lnlc, Vl lóm, ó ou reprcst>:nto.. elle 
m<·mbro ,':t Cumrnissão qu~. :i. 1·~q u('rimendo pa r" d:rigir -se ao Pres idente da C .rn nrn, cn
uu n •s;o c .. lk·g;i. p;)r ~hl~to G1os.o, tem v ian•.lo·lhc- 1'0~\1me-mos, no~ tormo:; cm que o 
1:studti.r o !ucto :ir;,: uiilv pclv nol.irc Dep:i ta.do fez. com o fl u11fo mcnto 1fo facili tar o estudo 
por Pcrn:imbucu 'C 1' a1· pa.:eccr ,;ol.l:ei cllcto. êa Co:i:missão? 

O quo r«sult.i. <lo.s ter mos tla. co.: t:i. cm rc· o Sll . ltA ttlY.·SA Lrn,\ - Qual a. prohi!Ji\ÜO ! 
la ·.~o :\ q ucsliio '? O ad., está ~ l t i q uc probi lia. 1 

O SR. C M SL\ ;>(O i.o l'i o\~Curn::.;TJ - Niio o s a . HEr.lSAnzo p:,: SouzA- lfa uma. c!r-
eutr o na :iprcda-;:.<l o dos termos d:i. cart:i. cu tai· uo ~tmi$lerio úo. Fazend:i. . 
. O S1~. ~l.EJ.1.0 Ib :o,o - Eutiio porq ue me o S!L Il.\ T:llOS.\ LDu-C,tc n circu l~r . . 
rnter rompc V. Ex . . o~ · 1\J · , R·- :\.e · ·, .- ·, • Vej:i. a. Camo.r :i. 0 CJ.ue diz a corta: «I:lm. . . ~ t- . 1.E!.I.) """GO -. o .mm.s,10 :n~~!n 
l~l.'.m . Sr. Dr. Arth ul' h its. dig no PrNidente / ~1dl; ~;. c~tu.dar .<~_.r-locument?s º1; ~ue,, t.1?, 
tlil c a mar.i. t!os Dcput'lc os - Designada . como 

1
.e tl 111 0 1ru a > 1M1~1,,.ro (L .F~7jend: , .intes ue 

~e acl1:i. a. Commi;são do Par lnrnento que . L11 c!o, cvrno o c.1clc da ~.d :ni ms.mç:10 .. . 
t~m i.le examinar e> 1JJeu l'elutorio e c'.ocumE>n· O Sn. . C.1ss1.1No oo N.\.SCmE::.;T,) -J:l se d1-
tvs re:crcntcs ás rrau lr-s p1·uticallus r eto ex· ri;;iu. 
servente d::.s c:ip;itazi:lS da. AHaoc!eg"' do Rio, o Sit. ~IELr.o REoo - E11frct :i.nto o · cmp:c· 
no a1·maz;:-m r.as bag~geos. e i:or cuL1·0~ in-· gã do p<m:'cc 1iue fcs~cnfiant.!o .. . 
di\·iduos cm <le;pa.chos •'e va1•io.s :nerc:..'\dorla..'1, 0 SR. BBt,r:i ... iuo DE S:>uz.\- ,\!loi:\<.io. 
1net1iaa te documentos r1r osseframc1lle f'al:_;ifi . • 
cados por emendas, .rasuras etc., C!tc., apre;;. O SR. ~Ia.Lo H.i::co-. •. que ~ Com:nl.:;são 
so-me a otrerecer a V. Ex. dous excmpla.res nii.o !eguis~e o mclhr1r caminho, ocm J•rO· 
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curasse examinar os documentos que elle 
desejava, antecipou-se e remetteu os ao Presi
dente da Camara. Fez mais; desconfiando ainrla 
que o Presirlente da Camara fosse capaz de 
occul tar a remessa do relatorio e c1o3 ditos do
cumentos, assignala a importancia delles no 
seguinte trecho, para que o publico o fique 
desde logo sabendo : 

« Tão claro e preciso o meu relatorio como 
evidentes os documentos que o acompanha
ram e constituem 16 annexos, inclusive os 
de ns. 1 a 3, q u11 são o processo e relato rios 
da commissão de syndicancia, estou certo que 
a vel'dade de quanto affirmei áo Governo, sal
tarit aos olhos dos dignos membr03 da Com
missão parlamentar e a justiça se fará, etc.» 

Vê-se aqui a patente suspeita de que se 
possa occulta!' a verdade, e por isso el1e ad
verte, e o faz saber pela imprensa, que ao 
relataria acompanham documentos que a 
Commissão não póde deixar de ver, pois sal
tam aos olhos, sendo,· portanto, inutil dbsi
mular o que é claro e patente. 

o SR: BELISARIO DE SOUZA-Apoiado. 
o SR. BARBOSA LIMA-Não apoiado. 

O SR. MELLO REGo-Vê a Camara que ha 
dupla offensa neste trecho da carta do dire
ctor das Rendas ; o.lfensa á Commissão por 
suppor que ella não exam'naria os documen
tos que devia examinar ; offensa ao Presi
dente da Camara, por julgai-o capaz de oc
cultar o recebimento do relatorio e documen
tos. 

Continúa o director de Rendas : 

«A Commissão da Camara, que terit sem 
duvida na mais seria attenção o disposto nos 
regulamentos da Fazenda, no Codigo Penal 
e nos ar.ts. 120 e I l5 e seus paragraphos da 
Consolidação, referentes ao desempenho dos 
deveres dos funccionarios publicas e princi
pllmente dos empregados e coaferentes das 
alfandegas na fiscalização e arrecarlação da 
receita publica, não se esquivará certamente 
de apreciar os talões de· receita da bagagem, 
verificar a authenticidadedas avaliações etc.» 

Eis ahi as instrucções que a Commissão 
deve observar, com indicação das leis que re
gulam a materia 1 

Haverá, senhores, insinuação mais gros
seira, mais offensi va e mesmo injuriosa ao 
caracter dos membros da Commissão, do que 
esta? 

o SR. FRANCISCO GLIOERIO-Pela Constitui· 
ção da Republica, pelas leis, pelas disposições. 
da Republica, esse cidadão não podia dirigir
se ao Presidente da Camara como fez? 

o SR. MELLO REGO-Não; porque saltaria 
por cima do Ministro da Fazenfa, seu supe-

rior, e mesmo este não por1ia remetter ao Pre .. 
sidente da Camara documentos não requisita
dos por este, visto que havia uma Commis
são nomeadtt que directamente os pediria 
quando delles precisasse. 

o SR. MALAQUIAS GONÇALVES-Si o proprio 
Ministro não podia, quanto mais um empre
gado subalterno. 

o SR. MEL LÓ REGO- Que entidade repr.e
senta esse empregado? Em que caracter se 
apresenta elle, a reclamar do Presidente da 
Camara a sua intervenção para «facilidade de 
estudo» da Commissã.o? (.4partes.) 

O SR.MELLO REGO-Admira, Senhores, que· 
homens publicos da estatura do Sr Glicerio 
ponham em duvida certas regras d.CJ admi
nistração . Pois o nobre Deputado como Mi
nistro admittiria isto? · 

o SR. FRANCISCO GLICERIO - Perdão ; um 
amanuense de secretaria não impugna di
rectamente um despacho do Ministro? 

o SR. MELLO REGO - Mas qual o símile? 
Que paridade ha entre uma e outra cousa ? 

o SR .. FRANCISCO GLidERIO dá um aparte. 
O SR. MELLO REGo-Aqui não é uma ques

tão de llierarchia, é questão de falta. de 
respeito, da desautoração ao superior, de 
desordem e anarchia no serviço publico. 

0 SR. FRANCISCO GRICERIO - Si V, Ex. 
mantiver esta regra tem de levai-a muito 
longe. Todos os dias ent.ram neste recinto e 
confabulam com os Deputados jornalistas que 
os insultam cruelmente· 

o SR. BELISARIO DE SOUZA-Isto de lado a 
lado. 

o SR. FRANCISCO GLIOERIO-Mas o recinto 
é da Camara. 

o SR MEI,LO REGO-'- Isto não tem relação 
com o caso de que se trata. Si ha abusos e 
excessos por parte dos jornalistas, faça-se 
uma lei para corrigil-os. Más não é disto 
que me occupo. 

0 S1~. BELISARIO DE SOUZA e FRANCISCO 
GLIOERIO dão apartes. 

O SR. MELLO REGo-Póde um chefe de Re
partição, com licença ou por ordem do respe
ctivo Ministro, entender·se com Deputados 
ou com as com missões da Camara. Isto acon
tece muitas ~ezes. O Ministro, occupado com 
os negocios a seu cargo, incumbe os chefes 
de certos serviçoo de prestar esclarecimentos 
ás Comm:ssões, etc. 

o SR. FRANCISCO GLIOERIO - Uin fuúccio
nario do Thesouro já c1iscutiu os actos do 
Ministro da Fazenda, o Sr. Rodrigues Alves. 

O SR. MELLo REGO - Si elle tolerou isto, 
foi um ministro fraco. 



SESSÃo EM 21 DE.AGOSTO DE 1897 397 

b SR. GRANADEIRO GUIMARÃES - Sou in- Ui>r SR. DEPUTADO-Elle não precisava por-
suspeito; admiro o Sr. director das Rendas que não é militar. (Ha outros aparte.~. ) 
como funccionario, mas acho incorrecto o seu o SR. MELLO REGo-E esta? ! v. Ex. dá 
acto. licença que eu reµita o que disse 1 Elle diri-

as SRS. TIMOTHEO DA COSTA, MALAQUIAS giu-se ao Sr. Presidente, remettendo o rela· 
GONÇALVES E OUTROS dão apartés. torio acompanhado de documentos que havi::I 

o SR. MELLO REGO _ Vamos ao fim, tião apresentado ao Governo, ern desempenho de 
pretendo convencer os nobres Deputados ; uma commissão, relatorio que não era pro
mas quero fazer 0 meu protesto contra se~ priedade sua, e que só podia sahir do archivo 
malhante procedimento do director das Ren- com licença do mesmo Governo. 
das e saber do Sr. Ministro da Fazenda si O SR. FRANcrsco GLICERIO dá um aparte. 
o autorizou. (Apartes.) Visto que os nobres o SR. MELLO REGO-Nem mesmo dessa 

. Deputados não me querem attender e eu não cópia; que era trabalho executado por ordem 
teriho, repito, a pretenção, de convencei-os, superior, podia se servir. 
vou concluir. 

o SR. CASSIANO DO NÀSCIMEN'l'O -Nós esta. UM SR. DEPUTADO-Em virtude de que lei? 
mos ouvindo-o com muita attenção, apartes O SR. MELLO REGO-Em virtude das leis de 
ha em toda a discu.ssão. administração, que regem o serviço publico. 

O SR. MELLO REGO-Diz elle: «V.Ex.,Sr. Os 8Rs. VALLADARES, BARBOSA L1MA E Tr-
Dr. Rios, como todos os Srs. Deputados, MOTHEci DA CosTA dão apartes. 
reconhecerãq sem duvida a contingencia em O SR. MELLO REGO (dirigindo-se ao Sr. 
que estou de acompanhar com o maximo in- Timotheo da Costa)-Lá vem a monarchia en
teresse e zelo da dignidade de meu cargo, trando nisto! De maneira qué este ernpre
a questão que o conferente Sr. Luiz Adol- gado não fez mais do que sustentar a Repu-
pho levantou no seio . do parlamento ... » blica e combater a monarchia ! 

E por fim, declarando que, por inter.media Sr. PresHente, vou terminar. Quero que 
do Presidente da Cam!lra põe·se ao despor â.que averiguado si o funccionario de que 
daCommissão, quando V, Ex. nada intervem nos occupamos ajuntou ao desrespeito com 
no trabalho desta, conclue : que se dirigiu a V. Ex., nos termos que 

acabo de notar, desautoração ao seu supe· 
«Fico, pai!', ao dispor da Gamara e disposto rior, de quem, antes de tudo, devia solicitar 

a prestar mais um serviço á moralidarl.e da a precisa permiss:io para servir-se de do-
administração publica entre nós. » cumentos que não eram propriedade sua. 

Dahi deduz-se que sem a concumitancia do Quero que :fique patente que, entregando á 
signatario da carta, é bem dê receiar que . a publicidade a carta dirigida a V. ,Ex. tornou 
moralídade da administração não fique bem clara a suspeita de que V. Ex . a occultaria; 
s"ervitla ! · · quero saber si foi acobertado com licença do 

Ora, senhores, em qi1e caracter e de que Sr; Ministro que elle veiu traçar as regras 
modo pretenderá esse funccionario acampa- que devia observar uma Commissão sabida 
nhar a questão no seio do parlamento 1 do seio da Camara e composta de caracteres 

E' sem du viela um fiscal que a Commissão 1iistinctos,que não precisa de insinuação para 
vai ter, talvez para não occultar documen- · bem cumprir o seu dever. . 
tos! E' isto o . que quero, e não convencer os 

Elle já disse quantos eram os que remet- nobres Deputarlos. Pelo menos, :ficara regis· 
tia, mas não basta; pretende ser o fiscal trado que o acto do directo1• das Rendas, alta
da Commissão, e indiqar-lhe os documentos mente des1'espeitoso para com a Ca.mara e 
e leis, que, no pensar delle, ella deve consul- para com a Commissão Especial e até para 
tare · estudar, ao que chama «facilitar o es- com o Sr. Ministro da Fazenda, não passou 
tudo:.! · sem o protesto de um velho educado na escola 

E os nobres Deputa<los acham que isto é antiga. (Muito bem.) 
um facto regular! Eu talvez por ser velho, Vem á Mesa, é lido, apoiado e sem debate 
por ser um retrogrado, um homem atrazado encerrado o seguinte 
em ma.teria de administração, é que venho 
ainda manifestar-me contra actos · destes e 
invocar principias de ordem e respeito que 
deve guardar o funccionarío para com o seu 
superior. (Trocam-se aparles.) 

E' por isso, tambem, que quero sabei', Sr. 
Presidente,si este funccionariopediu licença ao· 
Ministro para se didgir directamente a V.Ex. 

REQUERIMENTO 

Requeiro que pelos canaes competentes se 
ergunte ao Sr. Ministro da Fazenda si o 
director das Rendas Publicas solicitou de 
S. Ex., licença. para enviar directamente ao 
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Presidenta de~fa Camt\ra o re1'1.torio quê r.prc- .,. AH. 2.• A iJadc p:i.ra o. refürmo. compulso- • 
sentou :i.n Governo ~obre o C!X'1.mc de 9uc fo i r i:i. de qu e tra.tii o _ucct·ct,, n. !OS A, de 30 ile 
c11e11.rrt>g-:v!o, na Alf;~:alega tlcs·a c.~pHal. tlcze!l'liro 1'e ·isso. seril regul:id:i. pelo me.d i 

~:>1:i. d:t.~ scs'ue~, 21 .te ~·-~o~to •'e !S'.17. - srguwt•·: 
Jfd-ib &!JO. -

•UI S1•. l~l"<•)<.i1h•ntc .' -Dc\·o .t~cl irar 
ú Cn~:i. qu(\ ll :•:tt;,m ao ter:ni:1:i.r n ~ !S$àO e 
quHlll-> 1:11~ r..:tfnL'·~. C.·i-mc cntrC'guc u:ua 
c:1.r1:1. e •ln um ,-.. 1·:mc. l\5o p~1dc n:i. oc..':lsl;in 
tom:\~ <"O:!llC'cimc:ito lll!· t:i. c:u•t.a. o que 11<i 
Si? •!cu 1i. 1111'10 Er;\ n. cn.rt.'\ •I .• ~r. dil'('o, to1· 
J:is l~<'nil=•!' PublicA~.hnjo p:1blic:idn no Jor"'"' 
tio C'1m1•11trcio • .\r.ilei·:i. cm tt·rmo~ tiío <h•sm· 
ltidl\11 IJUll entendi n:iu Jc'l'rr dclh tf'm:u· cJ · 
nltccimrnt '• nem tru.n~:11itil·:L ;\ C.imm\~·i\· • 
11ome1ub. p:tni. o nm 1\ rtª .• 54' fl!ll.•rl li o 
Sr. dim:ior !?:is RrnJ:i$. l.-'11i o pr .. ~i:r.cn:o 
que 1.i\'o. 

A Co:nmi~ r1.1~ li:\ Jc pcrréitll:r.cn~c, fC:11 
rtctlio!r ln~i :rnai.~·..,s de 'JUt'm '}Iler •1•1c 5'>j:t., 
clrec:n1-cnl11r·l!O do> trnb;il o l}tlC "('..'lm:u-:1. 
!bC C:Oll !<:l'ÍU (.~/ Qi1tt/OS) 

P:u•ect• mt'!. p<>i~. q111 nuii:1 proce<ll!n lo, 
z<:ld n. prop:-ia ir.depcndcncl!\ •'a. Clur.oru e 11 
Hl:I. •ligni•llli.!<'.(;\f.oir1cfos.) Oc\·o llccl:u-:ir que 
li!(O •lu Sr. llircclot' geral 1Ju:,; ncn•1a.s o m:iis 
nlto concei lo comv fonccion:irio publico, 
(n}J dndo$): mas no c.'lrgo de Pre:;1dento iln 
C·1m:1ra. cu n!i•l p ~!ia. pro00t\tr de moJo dif· 
fcrcnt.e daqu~lb i·or que pruc~di. ( .·lpoiad~~; 
muito bem.) 

O Sr. Xch·n-Scr;~ sncc"nto. Pedindo 
a palaxra. o hoara.do Dcput ·1do por Per· 
nambuco. o Sr . Harhosa. Uma. o ora.dor. 
obcJcconllo a um imp·iiso de dd icadez.i.: 
deixa-Ih:i a precedt:'ncia nn tr ibuna. 

Assi m, dei xa de justificar o prc.jc.::to l)Ue 
a p1'CSl:nta. como lho cc-rl'ia. o dever de fa
zcl·o, fl i:rnando-:;e o Sr. Presi<len:e enviai-o 
t\. Commissão compcter.te. 

Fica. sobro a mc:;a, o.t~ ulterior dclibet•.iç:io, 
o ~eguinte 

PROJECTO 

O Congresso Na.cion:i.l decreta : 
Art . l.• E' o Governo o.ntorízado n. alterar 

o a.ctual quadro dos officü•e& tla armada., sub
;tlt.uindo·o pelo seguinte: 

.\lmir:i.n~c •.•••.•••••••••••••• · •• • , • •• 
Vi;:c-:i.lmit'<lllte ••••••.•.•.•.••.••. , .• 
Contr:1.-:ilmir:.1nt.1.1 ••.•••.••••• ••••••••• 
C:apilii.o •'e mnr < ~ :;u<:1·r;1. ••.•• •••• • ••• . 
Cu11ítlo. de fm:.."lltn ......... . .. . ... . . . 
e t pit:'i.o-tencnlé .• • - .••••••.• •••• •. ••• 
1° t••11cn~ •.• • • .• • ..••. •• •. • .•••• • • •• 
~ tent~ 11t<-•••••••••• • , • • •• •.• •• •••••• 

o; 

,\~t. 3.~ lle\'•~tl\ ·SC :l11d i1'p~i ... •11.-s cm CMI• 
Lt'. tl'!U 

s ., I:\ ~~ ~·~~~. :!I t!o :1;;('5\0 do 1~7.
J . 1l. ·'•·am, 

. O ~r. ltnrbo":' 1.linn -Pc1le n 
11:i.l:i.vm 11.'\r:\ svlidtar do 'ir. Prctldc11lo a ~e · 
;:tuntc in:C>:•m:u;;•o: ~i e, li j :\ •ln !tV"Jcr ·~:' 
~l~:i. o o·igin~I ou et)(tia a.uLhcnt'ei. Jo t0<!0:1 
os <lLJCumc11t• s qu.~acomr1.'t11!iar:1.111 o rot:LLur:o 
en viar!u 11.-1 Min:stro d:i. faZ••m!:i. pelo S1·. •lt· 
rt'ctor gcrnl d:t.S llen tao; l'ubfü·n:s c.:rn cvmmis· 
sio nu. !n~pectur:a tb. Alfan·1e;;& c!csta ci· 
<l:i.•!e. 
. Quanu1> PJ !iu o ori:;i:illl ou cópia. :iuth\ n

uca ~kst~ ducumentos. p:etcndia o º " tdur 
füzcr füe> J~ll• s cm •'cre~a d(.IS crcditos •!cs~o 
h~nr.:do l'unt'Cionai·io,atacado 11:irum Sr. Ot<llU· 
t .ido 110 imer,·.:..Uo (liJ. ~es~'•O ou rm 111a.~ 
antcriv i·cs aqudic em que lhe í;ii conCt!rido o 
m:infato. sendo entãoconfcrent<! ola.Alran i.-ga 
de.<t.1. e~ p!ta!. 

!\·~º SJIJC si h_o.:e a Com!_lliisão c;pecial p:im. 
vcr1hcar a. p robt•ladc do :sr. co:ifür eu\c Luiz. 
Adulp!Jo C<:11'l"êi• c.la Costa. i!e a! ~unl'l srd.c ri r. 
fe~twta pelo rel:i.tor io do Sr. diril.!tor gerul J:ts 
Rendas Publicas, ficaril. com e,.tes do:;umcuVJS 
por t..i.nto tempo, que ao ora.dor não Sl':ia u<>tll) 
pol' sua '-·ez tràzel·Os pes .. oalmen te á bar ra 
desta tribuna , p:ira, no direi to q ue o ~cu 
mandato lho confure, exam:nal·os ó. luz das 
suas p~·op1·ias imprcõsõc,; e, sobr.itudo. sem a 
mínima condcscendenci:i. que t~m a certczn 
que a Co:ntni~são n5.o Lera. 

Sej.a.-lbe lic~to rec0rtlar que est a. CJUC$lãO 
surgiu -co se; o d:i. Camara soli a fó, rna ele 
accusações füib.s pelo Sr. Dep:1ta<J o Lui?. 
Arlolpbo :-,o Sr. di1·e~to1· geral dns ron.!as 
publicas . .. 

Almirant e •.••.••.... • .••... • .•... . . • 
Yice·almirantes •...••.•..•..••... • , .. 

1 O SR . CoELI!O CrNl'RA.-Scu chefe . 

Contra-almirantes •.•• . •.. •• •• • ; .••• •• 
Capitães de m:i.r e guerra. ... . .. . .... . .. 
Capitães de fragata .. .. . .. . .. . . ...... . 
Capitães - tenentes._ .. .. . .. .. . . . . . .. . . . 
. 1•• tenentes • •• . . ... .. . •• . ...• ..•.... . 
· 2•• tenentea .... . . . ... . . . . ......... . . . 

3 o SR. BARBOSA LDIA.-•.• seu cllefe. 
12 
20 o SR . A UGUSTO Cu:m:.H IXO- Ni r·gucm ó 
35 chefe d;;: Deputa<los . · 
70 O SR.BARBOSA LrnA-0 co:ife1,ente Sr. l.t: iz 

160 A_?olplio C01·réa. da Costa. note a. Ca mara 1111e 
120 r a o fü.Jlo em Deputa.do, tt'1rlo funcci.om1tlO Clll 
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varies desp:ichos dcmercaclorias no armar.em 
de bagngrns d:t AlfanuPga. d~sta. C'npi13J. 
d('ixou IJ<'r im1d\0<'Tteneio. t:or mnacmiH5o, 
por hso QU<· nc·nln:m outro n:"tivo ao ura1!ur 
t! ·'ado 11ttriLu1r a c·stc l:on:-ado íunrcionari•>. 
llc cumpr r fürrnaliJades rigc.rmn.~ d:ts in
~ll'Ul't;tc·~ q:.c rc;:iarn •vjUtHc Fcrvkn e cm 
cons~q11cnc1a •la Cnl~o. 1'.e cumpriin~nto r'r 
1ar:I iustrU<:"ÇCÕC'S POl' J•a.rto OC~tC runccionnriO 
forr.o p:'lr parte de n11 io~ t"lutros da. ,\Jían· 
1lr;?:i.. li:i n. l'";i.:r.rm!:~ l-'nkr:1I lezaca rm cerrn 
1fo il.l <' bntOS COUt(S d!! rc:s 

Trntlo shlo, P' lo li••nr;1do Sr. ~!ini~trõ •'n 
r:.:i7.rr.ua. o ~r. L11i7. A1lol1·ho uomt'l1\ln 1>4r:1, 
•·m c...mmi@~il··· cx:imln:i1• :i .\lfnno!<'i::1 d1.1 C'11.· 
!'i:a.I F'Nl~ra I e verificar n vcr:1,..i•';i<ll• 1!<! nll; • 
i::~.oVeS qul• cm 1chu:fio :l. t.:lt'.~ rr~u1!c:;ro f'.ll.iUm 
ll;l hn{'rt"11r.a. o Sr. •lir~·f.j)!' g1·r.1l dM lten•;u~ 
PuLllCi1.i1 c·cu~·u SI! J1·,~a rotnmissoio, o.lim 
de outros mol i 'L"cis. i;clo 11H"t.l •'e quo. 5"1:t10 
lirectilr ger:.I 1las Reud:\S l'ui:lic:i.s, n4o lhl' 
cnL!:i. ir o,•cu1·ar ~:1.ri;o rlo lns~\·tor J;i. ,\l
rnn·ll"gn Jul.IL Co.pit:.1 011 \!o q:::dqt:l!r d"~ 
out~:i.s ói. Rl'pulill• :L 

A~ in~tund~s do ho.nr;r.do S~. I':oJri,:t:l'S 
Ah'e$ o no&·u.Jamc-nrc 1!u bo11r:i1!0 Sr. 1'1c· 
.shlrntc d:1 l~C'publ:c:i. for;im dt! tal n:iiurc·Y,1, 
:.Jh•;;ou-:c (!OI' tnl m:incim fillC c~o tlistin· 
cti>~imo !uncciouo.rio p{;deri:i pr('~l;ir um 
;::ar.de ~er1·iço nos crc<litos d:i. :ulmiuistr:i~·no 
r~pul>li·•:i.n3.. ciu;, o Sr. Ltti'T. Ro 'ol11hl) C'n· 
,·a.k~uti tlc AlbUCJUc1·.1t1t'. niio mids ht si Lt u 
:i~~um1::'em tom111b~iio :i. iri>pector ia d:~jt:<'li:1 
r.lfüui.lt'g:'L e Lrat, u de e:xo.!!, ln:11· CJm o maior 
rigor t · d->~ úS M·gocio:; que :.lii ~e tirJ1nm 
p:1$ ndo, WlkS OS d•.cumrnt-0s alíi ;irclrirn.<lv~. 
p:\: a o tiin úo ·rnrifka1· ela rrari,!~r.lc C.e focs 
t.c~·u::m~Llcs. 

foi no correr 1kstc exame qcc c~te distin· 
dis~imo funcciona1 io \·enlkou p<0nw 1 or ponlo 
rur.i·c e;ut1·:1s n·:•u•l<~. cstn. t!o nrmaz~rn di: 
l•:tg~grn~ Conl!~ce<lc•r d.! todas as c1i,pu>ir;lits 
~!a. ('011~~ ./idaçiio da lcü das a far.dcga~· t: }1}~:,o~ 
rle Rc11(/M. funrcionario anL!:;o q tie tem cxer· 
cido com~llissücs ni!o mc~o:; espinhosas e 
01liosn~ do <)UC esta, S. Ex. ni.1 tevl' [1, mfnor 
1\:llicuhlo.de para i!emoni;Lrar á. sacic<l.11je ate 
n nftlma <:vLicac;a. n:l.'1 ~-ô a c::d~rnmi:l do 
cl<drn.ud:1mrnto e tfa rnal·rtr,;:aç:io an11ur.cin.!:i. 
1 cl:l. imprcr.s~, mas ainl'.il. o grào de re:<pOn· 
stuilic:i:le t!írcct..i. on i!ldirect:i cm que ti11_lnm 
in ·ç.rrido o~ vario~ fur.c~:o:i::i.ti,.s !i~caes que. 
funcc·on<lrnm i:c-ses <lrspachc-s. 

E~arnin:i.ndo to:ins as guias e li1·r~s 1l~ 
l~ ](:rs coi•J'fspon·'entes :\ ~.;;te sei•viço, o in-
1 p clc•r cm comrnissiio p:.l:(~e nr·nrar ató o 
111umo real ;~ r~s;:.ion::ab!Hdadc 1!e (";~(la l!m 
li s cs furei ·111wios l:;cac~. p:ra cli~tribnir 
"lll 'ma cr1n:a ·~nf •]'~!l(C l]l:C (•flViC;U ~o SI'. 
lllinhLn1 <h 1-·az('ndn, e fe!-;i a~ompanl1ur dt.s 
:;<1 !~s qiJ·ê llic t'nham scrYicl0 de tase p:>ra 
i:)C.ume, nÜL' iiabilmEnto f.dsiJic:uhs mas mui-

tas dc·llas emendadas para o ·fim <la fac:ilitnr, 
ccrr:o· fhcilitarum naquella época a frau1le. 

Em con:>'qnench drs taes dccumcntos e 
ilcHe r<·la1or io. o Sr.l\linistrod:i. Fazentl:i. que 
niio pó ie _sn titio 11a conta tlc meno.> circum
specto e lll' rH .. ~ cn u t<!l< ~o. o ccim ccrl~:ta não 
wl:~ n:cms o credito Ul·stc fu;;c<:iomirio, ,J,) 
<Jllt• qu:itqncr <le- 11011 ou~:-cscnl'olvir'º' nc.lc 
•'•·l:at('. t:1uto [:ezo e liiuto ,.:;lc,r <!ou ãs :is:;e· 
~·c.:101,;ü1 ~ coinproH1d:is Jl"!o in~pcct<ir 1 m 
commb~io qui:, bilixou loi:o ,•arios pvrturi:i.~ 
>ll~[ltnJc: llo :i. u11s o rc,.rt'hendui\Jo u. t•Utrts 
tlr·~S:!t' vur~CH tmpr~~a.lo~. 

\\!·sr, f.l'rt:u11.o. que ê o p:-oprio Sr. Mi· 
ni~tro tio. ~·u.m:Ja qu1-m dn n. u.c,. d~umcu
ks Y:•l<>r rapaz do niio fax.-1-o huitnr nn po· 
:;iç-Jo que 111 leis tl.'!Cllcs p:C\"CC:n ~ro. f11l1u 
cvll10 C'!Ol:l. 

Mc~c'ic<' qt:e o Sr. lii:. i~t: o d.'\ Fn1<:nJa. 
rnnr11lou pul!Ucno rc:11.torio.mns nilo M·o n:J. 
111trgt:1.. ar.rnaa (:ublf()(.U :i. tmrto prclhnlntlr, 
Jdx101do t!o o !:i.~cr cm rela~·iio n t0<~oe o.' 
nnnc:iw .. ~ 111111 ª"'mp:i.1.l1A:a111 0'1> o que c~dt1.-
1«ii1m 11 •!U~tão tal\'\:t de u::1!:1. 

Cõmo nilo hOU\"c.;ta fi-IO publica.do etrcs 
11rmexo:>,t'"' tan.Jo cn \"OI Yil!o oes~n.s accusn çõe.t1. 
por rcr o ..cu r.om.i <'n\·otrido n:i. relaciio a. 
que o oro•!o1· ~o referiu o por ter. S"l;trndo 
V. l~x. mt:~n:o c'cdarou <·m :\f-llrte, d1~0 Cri· 
\'Oh"ido t:imbem rm purli~âo, daqucllas que 
o S1•. ~linistro ir:fiing;u 3 .:h·l'isos <!mpJ"t!g:>..
tlo$, o ~1·. cor:if':reute Luiz Adolpbv Corren. d:i. 
Cr.~t.:\, j:i. não mbis r.o e:xercicio des;e 
~a.1·1-"'o, já n:'io m:1.is rntortlinaco a. :. utr.ril~i.!110 
·'o Sr•. dir~c:or da.~ l!cntl~. u·~m do- Sr. :\li
ni~tro c!a F.1ze11da, t·atou aqurtl:i. quc~ti'io 
rdc·rineo rn : o JJ(lnrado ir:spcctQr qu-0 b:i.\·i:i. 
<lr~ccbcito t::cs rr .. utlr~. c:m termos lx-m 
p .. ucos füongfiro~ p;:n com este dignofunc
cionario, o.1:1c;c1;cl .-o JK>r tôrm;i. que o orador, 
sim t~r a h •nr:i. cto conh· cel-o, nüo púde 
rkixar de protc.-tu.r. 

l\e;sl tcc,i;ião o hcnr:itlo D<)pufaco por 
~iat'o di;,e nqt:illo q1Te n Cuma:a Ji Si:bi:i 
rc:o. l~itara. l!e u:u rc:ator io do ministro o 
dcs :inncxcs em que co:1$t:lXa a l'claçiio no
mind t!c:s cmpr~gac'c,s de alfanclrgas enYol
\ iL'.os nnqueIJ::i. rmil wr:;aç·üo. 

rcrguntJU o orado:· f'm :iparte, que La de 
ccmst~ r do dí<cur~o do noL>re Deputado : o 
n<mo Çc S.Ex. ni.io e~tã nest:t rcJaç;io 1 S.Ex. 
11fto quiz lel-o tolo sob o fumlamcnto ele que 
c:n rnuilo lo:1go, rr.as não hc,Hou cm re
::pondc-r-ll1c que o s u no:ne f:ffcctirnmrntc 
alli se r.c~a\·a.. 

Em vi,ta dr.s increp:i.,·õcs feitas pelo l;ún
r<t·'O L'e1rn t;v1o q11e as~im procurava c~efen
t~er·~C, u oradrn· r~digiu um r( querimcnto 
~lIC n Cum~1J"::t <ipprovou. pçdindn que s~ rnli·. 
cit· ~~e do llli:.i~tef'io 1!a fazenu<t o crigino.l 
ou tópi;t antl1ent:ca. uos annêxO:;:, pJrque 
que-ria. csmer·ilbar a questâo, u111a vez que o 
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honrado Deputado havia feito as increpa-1 
ções que motivaram o3 seus apartes. 

Quando esperava ter estes documentos 
par11, examinando-os, fazer a defesa de um 
distinctissimo e antigo funcciona.rio de Fa
zenda, que incorrera em taes odiosidades, 
ileu-se o incidente que provocou o requeri
mento do nobre Deputar1o por Matto 
Grosso e a consequente nomeação de uma 
commis~ão incumbida 1!e tomar conhecimento 
destes mesmos documentos que, por sua vez, 
o orador queria tambem examinal-os. 

O honrado director das Rend 01s Publicas 
não mandou taes documentos, que foram de
pois enviados á Commis.;ão, naturalmente 
por solici taçã.o elesta. 

Rudemente atacado, o que fez e:ote distin
ctissimo funccionario foi correr em defesa de 
seus creditas e procurar, não fazer insi
nuações, e não é capaz de tal, mas trazer 
esclarecimentos á honrada Commissão, no 
intuito muito louvavel de que a mais plena 
Juz jorre sobre este incidente. 

Assim, rspera. o orador que, examinados 
todos esses documentos, mais se arrepen· 
derá o honrado Deputado por Matto Grosso 
lle ter provocac1o a questão, do que o distin
ctirnimo director geral das Rendas Publicas 
ter cumprido o seu dever, até o pcnto de 
incorrer em odiosidades, que aqui vieram 
explodir pela fórma que a Camar'l. conhece 
e que não abonam os credites da repartição, 
em que pese a quem quer que seja. 

Era o que tinha a dizer. (if.foito bem; muito 
bem.) 

O §r. Presidente - Em resposta 
á pergunta do nobre Deputarfo, dern dizer 
que a Mesa até agora só recebeu aquelles 
papeis que foram entregues a V. Ex. 

Vem a Mesa, é lido, apoiado e sem debate 
encerrado o seguinte 

Vae a ímp1•imir o seguinte 

PROJECTO 

N. 78 -1897 

Aiitoriza o Poder Executivo a re~e;· o 
art. 34 do decreto n. 806, de 2ü de 
jdho de 1851, para o fim de redw:ir a 
quatro o numero de membros da Ju nta dos 
Corretores da Capital Federal, eleitos pelos 
correto1·es de mercadorias e de navios, na 
razlio de clous para cada classe. 

O decreto n. 806, ele 26 de julho de l8:S l, 
que creou a Junta dos Corretores da praça 
do Rio de Janeiro, determina que esta se 
componha de cinco membros, eleitos annual
mente, sendo tÍ'es corretores do fundos pu
blicas, um de mercadorias e um de navios. 
Ex -vi do decreto n. 354, de 16 de dezembro 
de 1895, que reo!'ganizou a corporação dos 
corretores de fundos publicos, tornando-os 
dependentes do Ministerio da Fazenda e da 
Gamara Syndical, ficou a Junta privada de 
tres dos seus membros e, portanto. impedida 
de funcciona1• normal e convenientemente. 

Neste sentido foi presente á Commissão ele 
Constituição e Legislação, com o aviso do 
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, 
de 25 de junllo do corrente aimo, uma re
presentação do presirlente d::t Junta Com
mercial da Capital Fee1eral, reiterando are
clamação feita pelo seu antecessor, em officio 
de 27 de dezembro de 1895. 

E, como sejam attendiveis e procedentes as 
alluclidas representações, e o assumpto re
clame prompta solução, a Commissão propõe 
que a Gamara arlopte o seguinte projecto: 

O Congl'esso Nacional resolve: 
Art. l. ° Fica o Poder Executivo autori

Z'l.clo a rever o art. 34 do tlecreto n. 806, de 
26 de julho de 1851, para o fim de reduzir a 

Requeiro que, por intermedio da Mesa, o quatro o numero de membros da Junta dos 
Sr. Ministro da Viação e Industria informe: Corretores tla Capital Federal, eleitos pelos 

J, 0 Qual o resultado do exame procedido corretores de mercadorias e navios, na razão 
na Administra.cão dos Correios da Victnria ele dous para cada classe, devendo a nova 
em principio d~ conente anno. junta obser~ar, em, tun~ quanto for appli
. 2. 0 A natureza das faltas encontradas e .cavd, o capitulo 3' do c1ta'lo decreto n. 806, 
quaes os funccionari os r é·Sponsaveis por de 1851. 

REQUERIMENTO 

ellas. s. R.-SaladasCommi~sõesdaCamarados 
3.° Cópia do relataria da commissão E'ncar- Deputados, 17 de agosto de 1897.- Julio 

regarla do exame referido e elo relatorio, offi- Santos , presidente interino.- Mendes Pi
cios ou informações, que sobre o caso tenl11 mentel.- Vergne de Abreu.-Lui> Domingues 
recebido a Administraçãn Geral dos Correios - 'l'rinr/arle. -.1raujo Góes. 
rln ex-arJministraelor dos Correins ela Victoriri. 
_1\ u gusto Carlos Grey Ta vo.res. O Sr. Presidente- Não havendo 

S:i,la elas scssiJes, 21 ele ngostu ele 1897.- nacla mais a trafar, designo para scgLmdU·· 
'l'org_Balo Jioreira, , feim, 23 do conent.0,::.. seguinte erdem do dia: 
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Continun<:iio do. 2• di~cus~ã.o olo pro.kclo 
n. 49. dll 1897. aut\lrl.:o.n1to o G•we1·no n. ;\\.ir;r 
ao Mimste1·io c.h .lu~ti1,:a. e Neg"11cios !11lc~ílll"•'S 

' o ct'edito de 20~:882.$110. supplemcnl::i.r o. \';1-

1·ia.s verlx\.s do ;1:rt. 2" d:L Jei n. •12P, de lO 
de dezombro do 1806 ; -

2• fücus.."liio doprojecto n. 00, •le !Sni, nu
torimnrto o Gi:iv<-rno n. :i.brir ao ~li n isterio d:L 
.Justiço. e Negocio~ lntel'il)rt's o cre-Hto de 
00:000$. supplementa.r il. vc-rb.i.- llilõgenclas 
policia~t-n. 14 do :i.rt. 2.• .11~ lei n. 4~9. de 
10 dot dcwnbro do 180&; 

2• •ll:scusllli.o do pr.~~to n. 64, d!) l*-l7, 
tlnndo n. cl~~,... do :'olini•tcrio d:i. Guerrn 
p:i.r.\ o oxer~ici11 do I~; 

:!• discul!Si&odo projcdo n.-17. de 1897. pr.>· 
\' idonciando llObro o prl!encblmento elo~ ela· 
roa oxi~tontmi na. r .. ~ nn.val ~ 

2• (l\ec:11~ do pl'l>jtlCt.o n. &&. do 1897. nu· 
torl:r.a.ndo o Ooverho a nbrir M ~llnlsterlo d11. 
FW.oncla. o CNdlt.o do .&.'i0:000$. 1upplement.'Lr 
:i. TOl'l.a.-Repotlç&s o ~titui\~-n. 21> do 
11.rt.. ,. (\0, lei n. 429, do 10 ele dl>zembro de 
)$96; 

COntin1lllçliO di\ 3' discussão do projecto 
n. 1;6, do 1800. l'êrorm:uido o Cod!go Pc· 
nal · !!-' discu~io do project.o n. ;z;. de 1893. 
Jispnndo sobre conscrir~J.o militar; 

l• disau;;são do projeeto n. 174. do 1896, 
autorlzanclo o Poder Executivo a abrir um 
credito especbl de 583:512.$300. ~ra J'Af.'3.· 
mcnto <lo qu<'. por seutcoç;i. do Po:lc1· Ju1li
cinrio. e a fi!.Zeu<la. Nàciooal devedora â. Com
panhia Brazileira. de Phosphnto de Cnl; 

I• discussüo do p1·0,jecto n. 63, 1le l89i, 
permittintln que os alumnos da E>cola. Poly
techniea. que se matricul!lJ'am de 11.ccol'llo 
com ns exi:<encio.s p1·eparato1·ias do regula
mento de l 874 c:oncl uam os ros pocti vos cu r~os 
p:lo dito regulamento; 

l" lliscu:;são do projccto n. 27 A. ele 1897, 
declarando isentas de contribuir com um dia. 
de soldo, mensalmente, para o Asylo de In
valitlos. a.~ pr-..i.ças do batalhão rle infantaria 
de mariuba. do corpo de ofliciacs marinhei
l'OS e do de marinheil"os na.c:iona.es ; 

l" dlscus•ilo rlo projecto n. 19 11, de 1807. 
dispondo sob1•e ::1 contiigem da prisão prevan
ti va quP. o official ou pi·a.ça. de pret do exer
cito tiver soJirido antes de ser. condemnado, 
no cumprimento 1la pena.; 

Discussão unica. do projecto n. 167, de 1896, 
autorizando o Poder Executivo a conceder nm 
anno de licenc;a., com ordenado, a José Joa
quim de Negreiros Sa.yã.o Lobato, chefe de 
secção da Secretti.ría. da Industria, Viação e 
Obras Publi~as, para tratar de sua sa.ude 
onde lhe convier; 
Di>c~ão nnii:a do projecto u. 55, de 1S97, 

autorizando o Governo a concede1• um a.nno 
Cam~m V. lY 

de licPnç:i, ~em 'V1~ncimentos,ao telegro.pbista. 
de 2• cl;L!'Se da. Ropartii;;ão Geral dos Tele
g1·aphos Syl~io <le Oliveira.. 

Le\·anta-se a ses.são às 4 boras e 45 mi· 
nutos. 
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/>tcií./er1cia. do1 • .::,., •• -ll'llntl' Rioi \Pl't1iàcnte), 
1'imsc.-~ Pori1ma. (~· Virc·/•rd#ckrre), Ai·· 
111«1" R!41 ( l'tti~idtJltd) o Jtclio do JJello 
(1• Sc;:1·c11u•lo). 

.\o ml'lo"'1i:i. procodo-scl'iL chamada, á qunl 
resliondom º" Srir. Arthur RIO!!, Jullo Jo 
~te lo, Alvam ltubl"-o. Siiva Mariz, .Albu· 
IJ.UeZ'(IUt'I SO~. Tll~tonlodo Brltto, Roilrl
gut:'S Fornandet, Guedelha Momio, Henrique 
\'alia-lares, PMro Bories. Beurrll Fonte· 
oetle, )(1Lrinho cio And.rade, Trindtlde. José 
Mari11no. Teixeirn do Sà,fferculano Bandeira, 
Joi1o Vi4'irn, Ju~11cio de Aguiar, Rocba C.· 
vulcnnti.~Araujo G~. Geminltu10 flnzil, F'e
lisbello Freire. Scabni. Milton. !\la.noel ca.e
t.'lno, Ve>rguo do Abl'tlu, Adnlberto Guiina
r.1es, Paranhos Montenegro, Jeronymo ;.fon· 
teiro, Jose Murtinho, Oscnr Godoy, Alcfndo 
Gu;1n~bn.1~. Ra.ul B:trroso. Belisario do Soo:r.a. 
Fonse~:a. Portella., Nilo Peça.nha, Leonel Lo~ 
reti. Silva Ca.s•ro, Paulino de Souza. Junior-, 
May1•iok. AhneídrL Gomes, Mentle..i Pi· 
rncntel. João Luiz. ~Ion t.eil'O de B!l.rros. 
lldefonso Alvim, Luiz Detsi, Gonçalves 
Hamol:', .racou ela P~ixiío, Francisco Veiga, 
Alfredo Pinto, Lamounier Godofredo, An· 
tonio Zacbarias, Rotlolpho Abreu, Augusto 
Clementiuo, Theotonio de 1faga.Lhães, Manoel 
Fulgencio, Lindolpl10 Caetano, Eduardo Pi· 
monte!, Rodolpho P.iixi1o, Olcgm·io MacioJ, 
Moreira da Silva, Galeão C111·va.llwl, Grana 
dciro Guimarães, C'1Scmiro da Roclw, Oli-
veira Braga, Aclolpho Gôl'dO, Fernando Pres· 
tes, Ceza.rio de Freitt\s, Edmundo da Fouseca, 
Paulino Carlos. Francisco Glice1·to, Arthur 
Diedericksen, Rodol_pho Miranda.. Alves de 
Castro, Alencat• Guimarães, Brazilio da Luz, 
Lauro Müller, Paula Ramos, FrauciscoTolen
tino, Pedro Ferreira, Francisco Alencastro. · 
Pioto da Rocha, Vespasiano de Albuquerque, 
Py Crespo e cassiauo do Nascimento (85). 

Abre-se a. sessão. 

O Sr. ~T()sé~l~u:·iano (;)ela. ordem) 
-Peço licença a V. Ex. para protesW.t· contra 
a declaração que acaba de fu.z1ir. e devo di· 
zer que {ll.ço este :protesto :por conta. pro· 

·51 
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pria, porque ueste ~aractcr é que fRço oppo
sic;.'io, e <1ind:i. porquo o lcacicr do. oppO$iÇ io 
não cuidou de reclamar. 

Ficou resol'\"i•lo e foi acc,'ito pol' V. Ex. 
que.n:io se n.l•ririam as ,c::~<ies sem n.•1mr.ro 
sutnciPnte d e Deputa.do~. e nii n YC\jo pl"<''iCnte 
na Cnsno numero reirímental p.~ra :i.bril-:i. 

·v . Ex . hn 110 se lcmbl':\r que rC\sul\"mno.;. 
e V. Ex , tc:nb~m r.••ll \"c:in. que não R•' 
:i.hriri:un mm.is a.s ><'Sllii ·~.cm ' ' irtndo •la r.h:i.· 
m:1:l:i. nqui r<!it." jll'll.1 f,\1"t•:l por que :li! fü7.. 
nem 1hL fot.'I. 01T'er«1dn pe!•• port.cir.1; mit~ l'Ó· 
mc11te de Rccor•lo com 1• nume!'flc!P. O<•pu1:11!0• 
pre..r.entet n•) rt>cl11t11.p<)rqU:\1110 f>IÍ<!I' ~e "chnr 
p~n~!I numero m1i.tt1r do qU\'! <'"'~"~rio 
)13.l'U M l'O"''.'ie:i. o. rntr .. ll\nt•o, º' l.>cput:1•I"~ 
nüo qui't.·~nt cump:tr<'<'··f'. cn:t•o ~" •là nr.s 
CIL"°" uc \'l)fô\.o;:i o . ~UI ljUI• u l.l-. •ptlt;ulo ~: l'Clll';• 
p:a l'A niio w1tàr, 

Ficou •'-t.\h.•lrciJ·• quf! .., !Jt>purAA!o •lUt' 
qui:r.~ r~r tlll~l'Q l'<!:'jll)Jl•h:rfa :'L <'llll· 
m:\llA, lllM o Sr. I" $t!Cl'l't.'lrl" (~7. ... IC1llll'I\ 
l.la ll~ta. muito pouco~ rci<pondc:-;1111 •• •• 
()Ue PStiio no re~lnw n~ot 1\~:r.,rn num •. ~ro 
sufficiemc-. 

Protesto. pol~. l!Ollll'à i~lü. o l~t:l) !\ V. Eic. 
que. d .. llcennlo com o compt11mi!'i..'f<.• n~'<!ito, 
procf'J;t a. norn. chnm:11fa, alhn de \'Orith:nr 
ae h:i. numero. F.~tê rnOt!o rlc prorel<'r f:1r:i 
com qnc nma.nhii o~ :unigns ,,., c; ov<·rno r.os· 
s:i.m. querendo. fazer ou não num.,ro. e o 
mf!Srno SUC•~··dorá. co111 n opposiç:io, tr:lh:\· 
lho.nilo se n.•sim illri.r:i.lmente. Si nós cornhll· 
temos actos talsos e outros a.lm~os: não <lc· 
,·emos <lar o exemplo <lc faz<'r ses~õr·s ~cm 
numero lel{al. E' ioto que denuncio, princi
palmente agora que està ~:.:ot>ido o pr11zo 
dns setosões e todos os Deput<trlos tw rn o rlever 
de est.i.r p'·e•entP,~. :\ pp••llo para n conscicn· 
eia de V. Ex .• fiara. que aiga. si ha real
mente nu mero. 

( Comp1wec~ o Si·. CfJ.i'/OS tlc so~ae.;;. 

O Sr. "Pre~Men.le - A Mesa pro
cedeu de :iccordo com º" p•eccdcntes. A' pt'O· 
porcão qne o Sr. I" SePrerarJo füzrii a clla
ma.dn, e Sr . 4° Secret.<trio ia moncionando o 
numero dos que respondiam. 

O Sn.. JosÉ M A.RTA!\"O - Protesto; nik h:i 
t!ll. Eu estu.va presente e Yi bem o que se 
passou. 
· O Sa. PRESID~'\TE (fu:;cn.-1.o soar os l!JWJ!a· 

nos}- A ttençã.o ! 
O SR. Jos1': MARIANO-Si houver numr>ro 

depois de nova cll:im:i.dn, bem; m:i.s nppllllo 
mesmo para V. Ex. Isto ó um cscandalo. 

O SR. Pn~~IDRNTE-Hll numero, r, o nohre 
: Deputado P'·' 'e1·::i. v1critir;ci.t-o, dopois <la app1·0· 
.. -:vação d<t acta, com qualquer votação. A MP-S<t 
··nã.o tem o minimo iuleresse em impprit• as 

falt:!s da. C:i.mn.t'-'· O nobi·e Deputndo sabe q1t0 
r:~ros :'iiü os Deputados quo nestes prill_leir os 
mom"ntos da sr:ssão. respondendo :i. cha.mada., 
come1";a.m-i:c 111> recinto. 

U)t Stt. Di:ruT.\Do-Estii:o na sal:i. J.o c:ifc. · 
O sr.. J~t; :O.fa1uA~o-Não ~i disto, nós 

n:"io ~st.n.mos :i.qu i l':tl'IL w m:i.r co.re. mns pn.r:i. 
\'ottlr. (T1'UCllr11°sc ou11·os apartes. Soam os 
r:1m]'•IKO.~.) 

o S1l . P1~-iu~:.,-,,,; - Atttoçiio ! Attcn
~o ! A ){lo& uâu pó I~ 11.ltf,n 1er no ~ 
•locln •lo nvb9'~ Oe11uuiuo • .\ cbnmn-ln. ~t:i. 
f«ir:\ o:\ ~xl:.<tcuci:i. d"' numero piu':I. :\~~~o 
C;<t;L \'~'rlt\C:\•IO. . 

\"ae l)C prOl»lur á leitUN d:J. nctA. 

(> toô1• • • lo•~ ~liariuno (tl<l/4 11rr/fff1) 
-Sii11 pos.'lo. Sr. Pre~•tlf'ntc.•. ~Ili pro1rsro, 
ttubml'tfA'r-m.. à viOl~nci:i q11e V. F.x . com· 
mctw l\ltõra. lo:iio 11a. nnmcro no r•-cint.o, e 
l\flpPllo p.."\111. 1' p:-opria c;;ns.:iorici~ de v. Ex. 
::;1 l1ojr a.br.i-Mi :L ~os.Mo. alll'1111.11do·i'Cl quo hn 
nllnM·<•. ~im1iloi<11umt .. porque o $r. I• Se· 
crotat·lo f:u; n lo1turn de uornc.~ cio lletlllt.&t 'otl 
que não T">'!k'11dem. amonh:i.. m•-sino si:m 
e.,t:~ rorm"lili~de. ~e po~r · ú. l\brir n :ôCS.•iio. o 
que serli. um cs.·1u1•t:ilo. (Soam os 1!1111p1.rno.<. ) 

o i-;!t. PRE.Smf::\·n: - Attc· ·~o ~ O nolirc 
D~pu t:1·lo nãu s•• pôtle raf,.rir m·~t·• to:·mos 
:'1 Me~11.. qu., esu.\ cumprindo o s~u tle,,.er. 

O Sr.. .. Jo~ F: \IAr..r11:-:o-:'l!ão csl~\. cu mprind o 
o Sl'!U d•we·. E •t-'11 d r?:1u ncian•lo que no rc
cioio toã.o lia numero, e V. Ex . teima cm 
;\bi'ir a sesslo. 1:\;'Lo ha numero. Prot1•,.;tl) e<1a
t~a est:1 viool encia. l~to oito e uma. mnsc1tra.•la. 
( 8011111 os 1 !Jll11"'nos.) 

o Stt . PRESIOE:\'l'E - A ttcnçiio ! Atten
c;;io ! 

O S1t. JosE \lAmAxo-E~ton no meu d1rcito. 
Toque "s campaiuha.s e fat;i nova cliawad'1.. 
(Apurles . } 

O SR. PRss10E:-;TE-A :\Tesn. resoh'cu·, cotno 
dcvfa, a quc$Lilo dt o o-d cm levantado. pelo no
bre DepufaJo por P or·nambuco. Vae·se ·pl'O· 
ceder a leitura da. acta. 

O Sn.. JosÊ . MAIUA~o-A Mesa. é sobe1·a.na., 
mas oão puderá. cont)lr sempre com o respeito 
d:i. C;1m:i.ra, procedendo ~~sim . 

ALGU~S Stts. DEPl.ITADOS_;~las ha numere, 
Y. Ex. conte. 

o SR. JOSÉ MAR(Al'\O- Ago1•a., porque ent.r ::i.· 
ram po.ra o r !'ciuto va1·ios senhores Depu
t:uios.r~to é \llTI:l. m:i.scamda,é uma relaxação. 
(Svet'?l os t ym7ianos.) 

o ~Jt . PHESir11!:r-;TE- ,\ttrm<;Sío ! Attenç5o ! 
0 nobn1 Di-ptota.do rião T•Ôde us:1.r <lestes tor" 
mo~ para com .os seus collega.a, 
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o SR. JOSÉ MARIANO-Si quizer, defino o 
que é relaxação. (Trocam-se muitos apar
tes. Soam os tympanos.) 

o SR. PRESIDENTE-Attenção ! Vae-se pro
ceder á. leitura da acta. 

O Sr. Presidente-Vae-se ler a 
acta. 

Comparecem mais os Srs. Silverio Nery, 
Luiz Domingues, Thomaz Accioly, Francisco 
Sá, Francisco Gurgel, José Peregrino, Ermi
rio Coutinho, Coelho Cintra, Cornelio da 
Fonseca, Arthur Peixoto, Olympio de Cam
pos, Rodrigues Daria, Neiva, Jayme Villas 
Boas, Tosta, Francisco Sodré, Aristides de 
Queiroz. Paula Guimarães, Torquato Mo
reira, Timotheo da Costn, Padua Rezende, 
Lamartine, Hermenegildo de Moraes, Mello 
Rego, Guillon, Marçal Escobar, Apparicio 
Mariense, Rivadavia Corrêa e Aureliano 
Barbosa. 

O Sr. ~º Secreta1•io procede á 
leitura da acta. 

O Sr. Pr('lsident.e-Está em dis
cussão a acta, (Pausa.) Si não ha quem faça 
observações, vou dal-a por approvada. 
(Pausa. ) 

Em seguida é approvada a acta da sessão 
antecedente. 

O Sr. José Mariano (pela ordem) 
requer verificação da votação. 

O Sr. Prel'lidente-A Mesa não 
tem verificação a lazer. A votação da ar~ta é 
feita ele accordo com o Regimento, com a se
guinte formula: si não ha oliservações a 
fazer, rlá-se a acta por approvada. 

A Mesa proc,,deu de acc01•do com a fórma 
legal: n.inhuma observação se levantando, 
não podia pro:.:eder sinão do modo por que 
procedeu. 

vada, porque na contagem dos votos que 
tenham sido dados para a sua approvação, 
V. Ex. bem póde ver si ha numero ou não. 

Mas estou vendo que V. Ex.lança os olhos 
como quem verifica préviamente. 

Somo3 vaqueanos velhos. (Risos.) Conheço 
bem todas estas cnusas. 

O que me parece regimental é que se veri· 
fique a votação da acta, não porque haja 
maioria legal para outras votações, mas 
porque por este meio se sabe si e:ffecti vamente 
ha numero na Casa que determine a aber
tura da sessão. 

O Sr. Presidente-Não posso ac· 
ceitar o requerimento do nobre Deputado. A 
acta e~tá approvada de conformidade com o 
Regimento. Uma vez que se annunciou que 
estava em rliscussão, e não havendo quem 
sobre ella fizesse observações, de accordo com 
o Regimento foi approvada. 

Quanto ao segundo ponto, a Mesa não p0de 
conhecer da questão que o nobre Deputa.do le
vantou, porque a ses,;ão foi aberta, segundo 
declarou a Mesa, com 85 Srs. Deputa.dos. 

O SR. JosÉ MA.RIANO-Póde passar adeante. 

ORDEM DO DrA 

E' annunciada a continuação da 2ª dis
cussão do p"'ojecto n. 49. de 1897, autorizando 
o Governo a abrir ao Mini:-<terio da Justiça e 
Negocios Interiores o credi10 de 202:8~2$119 
supplflmentar a varias verbas do art. 2° da 
lei n. 429, de 10 de dezembro de 1896. 

O Sr. Presidente - Tem a pa
lavra o Sr. Alcinclo Guanabara. 

O Sr. Aleindo Guanabara
Quiz o creador dos mundos que fosse a vida 
um contraste per·petuo, que rle continuo se 
coritrapuzessem a satisfação e a ma.gua, o 
pr~ zer e a dor, o riso e a lagrirna. 

Não será, pois, para surprehender que as 
O Sr. José Mariano (pela ordem) suas primeiras palavras nesta tribnna, onde 

-Eu podia ignorar, mas sei o que V. Ex. a Camara o vê p ·la muita consideração que 
diz-para fl.pprovação da acta, ba8ta que e~- deve ao honrado deputado por Minas, o 
teja presente o numero que comparece para Sr. Mayrink, sejam de cJngratulações e de 
a aber~ura da sessão. Ma.s,como eu impugnei condolencia, de parahens e de pezames. Con
que nao houvesse numero para se abrir a g1'atulações com o Governo e com a honr3da 
ses-ão e como V. Ex. me disse que, por occa- maioria, peta satisfação de ver nas su.is fi
sião da approvação da acta, podia veri- leiras o nobre Deputado por Minas, a qu'3m, 
ficar. , . muitos annos ha. o orador está acostumado a 

o. SR. PRESIDENTE-Peço a V. Ex. para ver na mais completa neutralidade dos par-
tidos. 

rectificar este ponto. Eu rlisse que depois rla E bem merecido é o cumprimento que dirige 
approva<;ão da acta, podia V• Ex. ter 0 en- á boPradi maioria d.a Cc1.mara: ella vae en
SeJn rle fü.zrcr verificaça•), 

• . 1 contrn.r _em . S Ex. um su~tentaculo, um 
O SR. JJSE MARIAHO -~ 1Jo1s bem; peço 1 apow, na.o ~o hnr.ros,i como ut1lissimo. A sua 

a. V• Ex. que ve!'ifiqu" si ;,, acta. foi a,1pro- . alt;i. ca.padaade, 03 seus re<.:onheddo::> taleLtos, 
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lhe assignalam no partido eni que 8e alistou de Dit·eíto, outra para augmentar a. eontri
o posto de general. Deve por isso a S. Ex. os buição de alimentação ao Instituto Benjamin 
mDis sinceros para bens. Constant; outra para a guarda nacional, 

Era ate o gora livre desrn onus pesado que ainda outra para o corpo de bombeiros, ser
se chama-l igação partidaria; tinha livre a viços todos que não são de sua natureza 
critica e a analyse; e quantas v~zes, ao tempo urgentes. Ora, si o Governo está autorizado 
em que se conservava n'L posição neutral en· a reduzir despezas e supprímir serviço" adia
tre os partidos, não mereceu S. Ex. do veis, claro é que não deve crear outros que 
orador e de seus amigos votos para membro não ~eja(Il urgentrn. O Congressso, autorizando 
da Commis~ão de Orçamento, em preito á sua ao Executivo a reducção de despezas e sup· 
reconhecida capacidade. pressão de serviç.os, fel ·o por não · poder 

Si se deve tomar as palavras pelo que ell8s entrar na averiguação detalhada da adminis· 
valem, o orador não póJe deixar de estra-1 tração, füi uma delegação do Congresso, 
nhar a linguagem de que, em seu discurso delegação a que se não oppoz o orador, porque 
ultimo, se serviu o nobre Deputado,destoante no anno passado os orçamentos quasi se fize· 
da de outros tempos, quando da tribuna Ee ram ~em discussão. O Governo despendeu, 
apressava em declarar que era neutro nas pois,illegitimamente, excedendo as verbas que 
lutas partidarias, ao passo que hontem de- haviam sido prescriptas e despendendo com 
clarou exactamente o contrario-que susten- outrós serviços para os quaes não bav.a 
tava. o Governo. dotação orçamentaria, como por exemplo, a 

O orador só tem que congratular-se com a verba de 4:600$ que o Governo pede para 
maioria ; ao honrado Deputado dá pezames. moradia dos medicas e officiaes do corpo de 
S. Ex. vae ver quão penosa, quão difficil, é bombeiros. por não poder publicamente con-

. a situação em que voluntariamente se foi fessar que qu'z augmentar-lhes os venci
collocar .. E a primeira das difficuldades j<i, de- mrntos. A um aparte do Sr. Belisario de · 
parou-a S. Ex. na defesa do credito ora em Souza, responde que a opposição dará seu 
debate. voto a todas as red.ucções peclirlas e, mais 

Quando, na sessão de sabbado, poz S. Ex. em ainda, propol .\J.s-ha e as tem proposto. O ora
contribuição todos os seus recursos para de- ·dor affirma que, sejam quaes forem as eco
fender o indefensavel, o orador . comsigo nomias que se consignarem nos orçamentos, 
mesmo pensava: alli está o nobre Deputado os creditas rnpplementares eliminai-as-hão, 

. por Minas soffrendo os primeiros agrores da poi:;: que o Governo acha sempre meios ele 
posição em que se foi collocar. illudir disposições claríssimas da lei para 

E e:ffectivamente todo o esforço de S. Ex. gastar dinheiro illegalmente; . é assim que 
na defesa do credito synthetisa·se em um contra a lei rn teem pago gratificações extra
perfeito syllogismo: o Congresso votou deter· ordinarias. E' curioso que o Governo demitta 
minada verba para uma determinada des- a fuuccionarios por economias e illegalmente 
peza; a verba não chega para a despeza e o a outros gratifique. . 
Governo gasta mais do que é votado e tem d.e O orador refere se tambem á deliberação 
pedir ao Congre~so que dê supplemento da tomada, relativa á receita e á despeza dr 
verba. Estrada de Ferro Central do Brazil, su.iei-

Porque a verba não chega .para fazer a tantlo-a, como a outras repartições, á entrada 
despeza? Simplesmente porque o Governo não de receita para o Thesouro e á despeza ser 
reduz a despeza proporcionalmente. Esse erro tambem paga por este., depois do processo do 
de Iogica, eis toda a argumentaçã.o do nobre Tribunal de Contas. Entretanto, isso não se 
Deputado. faz, frauda-se a lei, de modo que por esta 

Vem aproposito lembrar a opinião de S.Ex.: fórma não se dá a fiscalização do Tribunal de 
o Congresso reduzia as verbas, mas não a Contas; o mesmo se da com relação aos Tele
despeza correspondente, de modo que, em graphas. Essas irregularidades não mora'
dado momento, o Governo via·se obrigado a lizam um governo. 
pedir supplemento de verba, a menos que não Allude depois a um engano que se deu na 
paralysasse os serviços. verba 19ª do orçamento da Industria, que o 

E:ffectivamente teria razão S. Ex . si o Sr. Ministro fez cor·rigir como lhe aprouve, 
Congresso, reduzindo as di:fferentes verbas, entendendo o Tribunal diversamente, o que 
não houvesse simultaneamente armado o Go- obrigou o Sr. Presidente da Republica a 
verno dos meios necessarios para reduzir os mandar registrar a despeza sob sua respon~ 
serviços a ellas correspondentes. sabilidade, recusando-se ainda o mesmo Tri-

continuando na analyse do credito, o ora· bunal illegalmente ao registro, o que im
dor apura a opinião do honrado relator da portou na paraJyzação das obras nos Estados. 
Commissão de Orçamento. Veem· se nesse cre- u curioso é que depois dessa recusa do 
dito verbas extravagantes, quaes sejam a de registro tem-n'o feito parcelladamente o Tri-
4;000$ para premio a um lente da Faculdade huna! e por meio de avisos do Ministro. 



SESSÃO RM 23 DE AGOSTO DE 18!)7 405 

O orçamento consigna a verba ele 8.000:000$ 
para garantia de juros ás estradas de ferro, 
e como muitas dessas emprezas teem sua 
séde !?-ª Eu~opa, os juros são pagos em ouro; 
q!Ier 1ss_o dizer que a verba não comporta o 
d1spend10, razão pela qual o Sr. Ministro da 
Fazenda impugnou o pagameoto que fôra 
mandado fazer pelo da Industria, por cuja 
conta devia ser pago o exce3so, visto como 
c~da um dos ministerios tem uma. verba para 
drfferenças de cambio. O que acontece é que 
os credores estão á espera do pagamento. 

Outro abuso que convem ass.ignalar é o de 
fazerem-se pagamentos de gr,ttificações por 
conta rla verba-Eventuaes-e ainda pela 
verba reservada, que escapa á fiscalização do 
Tribunal de Contas. 

Passando a rfücutir a opinião ·do nobre 
relator rnbre a vigencia do § 4° da lei de 
1850, entende o ora'1or que esta parte foi 
revogada pela Constituição, por ser essencial· 
mente monarchica, attribuição do Poder Mo
derad~r, parlamentar, contraria, portanto, á 
essenc1a do regímen, e quando não a houvesse 
revogado a Constituição; as leis do orça· 
mento ha cinco annos successivos teem-n'a 
i•evogado; essa medirla, pois, em lei annua já 
_tomou o caracter de disposição permanente. 
Os governos re\mblicanos mal se teem ha
vido, utilizando,se desta lei. 

Tudo prova que ha urgente necessidade de 
uma lei de contabilidade. Nem é a primeira 
v~z q~e o orador pede isto, porque sem Ie
g1slaçao de contabilidade os abusos continua
rão e havemos de continuar a ficar sem sa
ber ao certo qual é a nossa despeza qual a 
receita e até quanto devemos, porque'os reh
torios não dizem a verdade, estando o do Tri
bunal de Contas em contradicção com o do 
Ministro da Fazenda. 

O relataria do tribunal diz faltarem sete ba
lanços mens:i.es da Alfandega dà Bahia,ainda fio 
anno de 1895, bem como balanços e documen
tos da Delegacia Fi~cal do mesmo Estado da 
propria thes::mraria geral do Thesouro, n~3ta 
Capital, etc., tudo do exercicio de 1896. Por 
esse processo, certamente que ninguem será 
capaz de dizer quant'J gastamos, quanto arre
cadamos e quanto devemos ! 

O proprio Ministro da Fazenda confessa que' 
excedeu a~ verbas votarlas e diz que «a limi
tação nos orçamentos e só para os governos a·r
.bitrario-' e descomedidos na ordenação das 
despezas. » Está visto que S. Ex. não se ha 
de considerar arbitrario e descomedido· Ioao 
S. Ex. julga que para o seu govi:r~o ;ã~ 
deve haver limitação orçamentaria. Dahi o 
excesso de tantas verbas e os creditas supple
mentares pedidos ! 

Mas o orador não quer acompanhar o illus
tre relator na sua argumentação verba por 

verlm. Quiz apenas deixar hem claros es>es 
dous pontos: 

1°, fica o Governo autorizado, sinão obri
gado a reduzir o serviço desde que o Con
gresso reduziu a verba, de modo a que esta 
não seja excedida., visto como a desorganiza
i;ão só se dá quando ha incapacidade do admi
nistrador encarregado da reducção; 

2°, que a disposição citada da lei de setem
bro de 1850 não está em vigor por contraria 
á natureza do regímen e porque a attribuição 
que ella conferia ao conselho de ministros 
está entregue ao Tribunal de Contas. 

Si o Governo não fez a reducção e abriu 
creditas supplementares, foi porque delibera
damente a•sim o entendeu, apezar de estar 
apparelhado para fazer economias. A ficar 
em vigor a lei de 1850, todo e qualquer es
forço do Congres:;o no sentido de füzer 
economia será inutil, porque o Governo fará 
o que agora está fazendo, isto é, abrirá cre
ditas e virá dizer ao Poder Legislativo que 
abriu porque as verbas foram insufficientes ! 

Bem se vê que ha absoluta necessidade de 
restringir a faculdade do Governo abrir cre
ditos supplementares, porque pelo processo 
que vae sendo adaptado o Poder Executivo 
constitue um novo orçamento sobre o que foi 
votado, mas escapando á analyse do Poder 
Legislativo. (Muito bem; muito bem.) 

Comparecem ainda os Srs.: Carlos Mar
cellino, Amorim Figueira, Pedro Chermont, 
Augusto Montene!iro, Serzedello Corrêa, 
Matta Bacellar, Urbano Santos, Anisio de 
Abreu, Marcos de Araujo, Ildefonso Lima, 
Frederico Borges. Augusto Severo, Coelho 
Lisboa, Affonso Costa; Barbosa Lima, Martins 
Junior, Migm1l Pernambuco, João de Si
queira, Angelo Neto, Castro Rebello, Eugenio 
Tourinho. Leovigildo Filgueiras, Rodrigues 
Lima, Toleutino dos Santos, Eduardo Ramos, 
Marcolino de Moura, Pinheiro Junior. He 
redia de Sá, Irineu Machado, Agostinho 
Vida!, Campolina, Calogeras,Antero Botelho, 
Cupertino de Siqueira, Nogueira Junior, Ar
thur Torres, Matfa Machado, Xavier do 
Valle e Leoncio Corrêa. 

Deixam de comparecer com causa partici
pa.d.a os Sra.: Vaz de Mello, Eduardo de Ber
redo, Elias Martins, Torres Portugal, João 
Lopes, Tavares de Lyra, Apollonio Zenaydes, 
Euclides Malta, Amphilophio, João Dantas 
Filho, Augusto de Vasconcellos, Felippe Car
doso, Erico Coelho, Urbano Marcondes, Ponce 
de Leon, Leonel Filho, Ferreir11 Pires, Ur
bano de Gouvêa,Luiz Adolpho, Plínio Casado, 
Possidonio da Cunha,. Victorino Monteiro e 
Azevedo Sodré. 

E sem causa os Srs.: Pereira de Lyra, Ma
laquias Gonçalves, Moreira Alves, Galdino 
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Loreto. Xavier da Silveiro. PerPira •fos. 
Sa.nto~. Alvns de Brito, Ern,,~to Bm7.ilio, 
Julie Sant~s. Dcoclecianü de Sc1uza. Barro:> 
Franco .1unio1·. B~rn;Lr tes Dias. :arvutho 
Mouiio. Oct:winno dP. B1•ito, Ah·n1•0 Botollw. 
Telles de MenPze:>. Luiz Fl11•1ue<. Dnmmi;ut-s 
de. ~-tro. (',U!;ta'\'O Gc>dO)'. co,t:i, J11n1or. 
Bttl'DO de Arirll'àoi:~. Luc:~ •l(' B:Lr!'I)~. Al!'rdv 
Ellis. Ovidío '' hra.ute•. Cnraee•o!o, L:im<>nha. 
Lins. Mo.r1h1s C..isti1 e C:Jmpos C:i.rL:~r. 

O Sr. Rnul Bn.r1'0!'-lo-Sr, Pl'l'.•i· 
dl'ncc. quando. em N1m1i1·inwut" de um •hn-<'r 
lrntl('rl··~o. wmel ~obre mim n r<~pou~1bi. 
lidl\de do romp~r o ·lcb.lte ncer.·1L ••o pr .. j...:r o 
n. 19. qm1 nl•rn 1to Pvlk•r Exl'<'uth'O urn crt~· 
diti • supplom"nt:ir p.'\r:i. nc<'f·rrw n v:U'fas eles· 
J>07Atl do ~lini~tz>r:o Jn. Ju~ti.,:a ,. N,·goc10~ ln~· 
riol'l.'S. bem s.1bin.q110 n meu ~u. '.0111.1·0 h:\ vu1 dt• 
aah ir o lllu~tro relato Ja Cumm is..~:.o ti!! 
Orçumento. cuja p.thn•r1• f."\dl o ll.l»ori1;•dn., 
00 ~e!'VIÇO de \Jm t.'l.lento cl~\'Úl':IS hl\'~JILl'el. 
dc;:truíria por cer1.o ll nri.,•tlln~nta.;iio qur e11 
estn~I eccs!ie no intuito ele da r :i C'~-. mar .. 11 
l'8.21o do meu voto contrarlo úquellc pn1er.to. 

Da.Ili prov;nha p.1rn. mim. ::ir. Prcs:.icmtc, 
um certo acanbnm. 11to. qul.' n. certc:-.1. d:i 
pr<'pria inco1npeteneíiL a111d1• a,\!'grav:iva 111·i<J 
a1wiadasl, e que ~ubsíst!) :itõ a~o1·a. 1-ccfa. 
ma.·1do da C•tmn.1'8. to !:t a c·o11,res..:et1dcnci:i. 
quto ella <'ostmnn. flispe0";1r ª"~ t>streitrntes. 
P~?zou·se o qu~ cu i:re'l"i:t.. O honr:vfo 

rel:,.tor d3 Commis-ão d1: O:'Ç•Lmento c1Jr1•cu 
effrctivamente em defesl'. <lo proj~cto e p:·o· 
duziu um excellente diS<~Ur:;(I, em que mní~ 
11m1. vez se revelaram o; fin•reis r<cursO• 110 
nohvel orador que tem uma inque.•tionavel 
CO!tl petencia. em matcria de 6 na Dç:k;. 

Por f.lir,ir!ade minlw, porérn. S1·. P!'e.~i· 
der te. a causa de que Sf' rez patl'l•no o nobre 
'.i)er•utado por Mi1111~ Gornes é da na1u1·~za 
daquellas que nenhum nd\."n;;ndo pMe s1~Jvo.r. 
JJOl' ruais llabil que SPjlL. Poi- bso. e p-0rque 
s. Ex:. não conseguiu c.•n\•encei--me, conti
nuando eu a pen;:a.r como p1>nsava antes de 
ter ouvido sua. 1 rilhante or11çii.o, ha ile S.Ex. 
Jlerrnittir-rne que eu tome a liberdade· de 
apresentar rnio!Ja réplica., com a. qual sô tenho 
em vista sa.füfazer o compromisso que con
tr&hi ·perante a Camara, qu::..ndo me an·isquei 
a fa.zer a critica do projecto em cliscussão. 
·. Pensei, Sr. Presidente, e commigo natu
ralmente toda Camara, que o di;;no rele.tor 
da. Commissão de Orçamento, acompanhan1~0 
ponto por poo~o as accusações formuladas 
por mim e pelo meu (fütincto companheiro de 
bancada, o S1•. Alcindo Guanabara, apresen· 
tasse uma refutação c~paz de convencer·nos 
de que tiollamos sido injustos no modo de 

.. apreciar as :razões com que o Governo i>re
.: tendia. justificar a necessidade do credito 1>up
. "plew.e!l tar. · 

Abei•ta e J'P.soiut.a.mi>nte, com ·a imperf.tu•
b:i.vel ~lll"Crii(htde de.> quem cumpre nm dever, 
nnuJy.ilmo~. nquetJ~ ruPrt born amíg1J e eu
os actos (la._ a.tl.1nim~traç,,o JHtbltca. e fize
n.ol-u pm·qno 1!4!LY:\.IU•'S e :Li:l"!l. ('S!:l.IJ\OS 
pcríi·i~ment+' pe:·s•.111rlidíl>< •le quo sú MJ pocfe 
cun••N1+-r C!'t'•lito !illpplemPnt.a1• '':u·t· e5te ou 
p.ira :iquc.>IJc• rim d~P"•S qne 'l' tiV•·r <lemvus· 
tr:1.1l" il 6VH!t·nc1.t qo:e a ,·crb;~ v-Owcb no Ot" 
C"IDl'lllO f 11 f~c·rupn O·:trn .. lll(> 1l1·~pll11•1 irt:\ 
d<l11tr<1 cfa lei. s' m '"'!> ;ujnm1m!ôr;. e i.e ti >'l:'r 
prn\'!lrlo q1w. aµc:-mr ilc IQ<la :i. ":l.11td1L por 
p11rt-- do Gm•1•rrw nit :.pplk:~~~io dr.•11:1. ''er m, 
ell:i. .\ 111anllt•st.it11iN1!(• iu~utnci1•11U• pra :L 
pl'rrrit:• i-at1~fitç:•o ri('S C'ac:nr;.:-• $ n que " de~· 
tim1dn, 
~õ .l1·:>oi" di!I.~·.• ,\ qu·~ n~~i~tc M ro11;rl'!·AA1 

o d11'C'i•u •lc· ouc~r:•r ('8 rurr•·il 1mbh1"Q1; r.0111 nm 
n11~1<11•11to •1t' d··~pt·v1, ll Titulo di- l"t!li.•l\'O. :1. 
~~rbllS tb:!ul!l.~ n•l c1~:1.mN1~0. 

O ~n. TmoTIW•) CI.\ ;'.:1•:·T.\-:lpoi11•lt>: comó 
t.nml<Cm 1•111.1 :i.•"i'tc> no Po•for t·:x .. cui lvo o 
1l!re1to •le µe11ir nugrr:cm!o t!c> veort11s smu a 
de \·ida ji11;tiftca.i.;1õo. 

O Sa. R.\1·r. lh.ttit•)~)- E uv e1i;o ,-crumt.c 
<'~sa t)\le>-!;io é t.:•nt.o m~h imp<1r1,n•1tu, qu:i.nto 
f ci;rto 'tUP. o fü,\·crr10 i;11st:1. O• c1iabo::iro; pu· 
blico> 1'1s mão:; cltc:ias. se-m •l:u· ~:1fo:f:1.<:fo de 
~eu~ despt·rd1cio·. c·mli Jl't1 :•prl•;t1".c ,bm1tk:i,-
111ent0 um·• 1·~.1;:1}mh1 •1uu n:i.o ub~:~!'\'o,, PD!'C· 
ctindo llc~~c' particular füzr,l' sl\:t t: <'l'lebre 
•:on:;cllto: - fü.1.•~ o que te digo, nã.o liiç:is o 
q1m eu füço. 

De fllcto Sr. Prc~idente. '!\ão se tr~fo do 
nenhum ~C'rviço novo de que o orç •lnPuto 
11Ü:(l fr11e~St< eogi: aclu, mas ~im de ~-Or' içus l'S· 
tudados pcl<> Co:i;;r•·s<o. qu'! J!~lril. c!les con
~ti;:nou os meios precí~o~. 

Para que o Pud"r Legisln.tivo f<t'.'~ "l!Ora 
pubhc.· coatlssâ•J de seu en·t•, v~·is"' tanto 
equiv11le conc~d1~r o c1·r!dito SUJ1pl,•mcmtar, 
!1iio b~sUL que o Go\·erno p.:>ça. o l'i,fo1 ço da 
ve1·ba, aUegaiuio uma ru.ziio quulquer. é im
prescin·Jivd que dernoostre corn factos inriis· 
..·uth·e1s :.i iu~ufficicncia da Yerba. e prove que 
J'Jiio houve o~b11nj11 mentos. 

Aõmittir o comrario e p1·etcnder· annullar 
o Congres;,o. transformando.o em nma. cllan .. 
cella1•ia do Pode1• Executivo. 

Foi por assim pen$ar que procurei esmc
!'ilhar os iictos da administração. com a. anu.
lyse dos quaes supponho ter. demonst.ra.do, 
embor•;r. muito desalinhava.damente (w<o apoia· 
dos) que si o Governo ê~ Republica quizer 
respeibr a lei, não tem necessid().(1e do cre
dito a que se refc~e o projecto n. 49. 

Entretanto, o il!ustre re::Iato:• da. Commis· 
são. rir.· 01·çam(;nto fugiu complet:i.n~i;;nte do 
assumpto e apenas limitou-se :i. defender o 
:Parecei-, cu_jos considerandos baseiam-se prc· 
cisa.mente nas razões allega.das pelo Governo, 
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as qui1es p<1r sua. vez carc:>cem de provas e ventur:i. en alter3.r o sentido de· suas pa.la.~ 
c~ni"ltitu·1m o ponto es,encla.1 do 1)el~"lte. vra~) rlii<.':ie S. E:x:. que uina ele duo.~: ou des-

Dfs~ti turmas. Ex. de~locou a. que~tão. c-. ot·gani~.,·nt-~e o ~~rvi~.I) co111pli!tn.roentc ou. 
corno aiuda ba. p(Ju~o fez nouu· o Si·. Alcindo d;1v:i·sl) o :iugm~nlo pet.lido pelo contrar.ante •. 
Gua1rn.b:•l'U, S. Ex. f~chou-a. em um C'l"culo o SR. MAYHI:SK - Eu nüo disse que 
vicioso q1ce pó1h.! sei.· cx11resso Ll.'l. !;C~Ullltti .J<1sorgo.11i7.l.\'a-sc o ~('l'\'iç-~. disse apenas que 
m\rnc11'1\: o orcdito é ue;c..'<S:1riu porQUe a 0 Gov.:t•no ou pa~ria. m:u:i caro esse ~erviço 
Wt•ba e iosuffic·ente i !l. Vc!rbu não C SUlfl- 1>U deilt<~\U. 1iu füzOl·O. 
cfontu. lor:~ o credito ó p1-ecL<:0. o SJL RAta. B.umoso-E' ::i. mesma. cousn. 

AjqliJll, 1t :i.r~ume11taçfü1 ,~ impussi\·ol. ou 0 G»verno ~11 .1eít~vn·se ao auginento 
O qui· ~ Cur:í11u·n proci1o11 subt•r e c11m•1 e •I<' t->.:i;,1.do r·u u ~t:rviç, niio se li4:•ia. Foi cuulo 

(ll>c mo lo t'\Õtl\o S<'mlo ;;as~ 11R '~1·bas 'iO•:i.· quo pedi ix•rn.i•Sii.o 110 n.•lil'ú Deputadu 1ia.n1. 
1h<1 plll'IL as ll&O:C%1>S llo Mrmsterio cJ:I. fo~· mt~rro:1;pt·l·o o lll!i•lbo uu1 tlJ)lltlO nvll '$C• 
ti~11. e Nl~OCi°" lr•t<>.r1ore.,, ui1111. "''~ QcJu" .:u111 tt·I'> termoa. 1113is vU 111euo~ : bu. ainda 
<l11\'.::rn11 i.c!•'11 Mtppteme11to ~"\.l'lt. eBr..~. uinu INllf.'ll'I\ hyp• tbtN!'. 11. dll i:l111m11r o Yl· 

C: $)bro i"80 mula. nc)S ade.1ntou o n11hrc <ll<4U'~ <..'Ulh:UTrt:l'l\l.•s pu.ra. !:nlttr ~l bavia al
Dt•putAdo por MIMS G~r-.~s. qun •hi. Cútnc• ;:t.wm quo 8{l pr..-wr:uBtl :1. f:1zor -0 1rab:l.lho de 
p1-0\'ticfos as ath·"'11.çut.<i du Pudtr Ex'~~ut.i v1,1 e rr muo;:1o de elltlll.l'Cl e~ p<.>l<> preço rnar.!ll<lo no 
!Ido qu .. r dh.1cutU·11.1<. or~amet•t.o. 

Em r<•lai:1lo, l"l" exemplo. a<> ~cile!M'nimo 
C' n·~to p11.rn n. cunclt10,.to de c11d~\·er1.-~ e O :-n. lt~Ytu:o.:K- E nté 10. quem llirhi. o 
u.!it-n~.fos.o l1P11r:ul1• rel11toi• du. Commis·ào 1!c ~cni'..~> 1 
0;<çll1uentt'I d1·si• 'lUe, tf.0110 o GO'"l'ruo nuto· O ~1:. lt.wr. BA1moso-Si o ~!inl:>tro !osso 
ri1;1•!0 o ~r~i"·' pela. qu1unia 11& G6:0111·$oov. r.nutclv..,u e tum:is'o ein tempo as provi•lt"n• 
uó.~ 11i10 tmhamos •-Omper..-nci11. p:i.r;i. i1ulaj:11T c1:i.s. n~o !111.•u~ rnl!!rrapciio no ~crvko. Foi 
d .• ~ mo•h···S quti 1lote~111i11arllm 1:1. ace6i~c;:i<• Ju;;tnn;cnt.1; porqt1t> ... ne ;le..o.cmdou~e qu~ •. no 
ut~ <ix.ig<.'D<'Íll. uupo,.:.a. pelo ... untl'llcta.ute. nt·1h 1\ía. ~~·guinl.t' 111• ri~ termiu:i.,:ü.n do cm1tructo, 
l•l'OCUl:'br saber ,.j o Ministro h:.v1a ou.nfü• :wre~1·11t1.u·~1J-'he o co:1tracta.ute. ga1·auti<lo 
c11:.m;ul.o C;•ucurr.:111Cill, JJ••Íll m1da. ttom .. ~ c;u• p1-h1 ~!ta cfo cu11cu1·1'<•nteit, e impoz o au
~ür c:Q:ll 's acto• tl•· imm ll.1.!m1n•~tt'll.~àn, s<•1 ~mt-ni.o que o G1JVt~rno foi obrigado a 11ccei
Cf•lllPetm1r.o 110 Congl'~o. nPssc ponto, to/lJa• t •t'. Quero e• misso d1zr·1· que o ~r. ~linístro 
e ·•1hPC·1t1 .. nto do podi.10 •lo Go,·e,·no e <lur ou do llHl:J'ivr Io1 apa.nha<lu em &Uil. imprevi-
11~11:1u· o Ct'<'dit suJ1cita.·J(l, ,1,.nc1<1. 

Si o feliz con~mc anre ~oubesse que encon· o SR. M.'>-YRINK - [levo dizer quê não se 
t?"aria. t:;.ata. radlid,.d~ por parte du M•rnst.ro rrata r1,, uiua qu«ntia ruo gr·a.!lrle que levasse 
e ti.manli:i. coodesccndencia. por µ~1rte da. Com- um bOmem a reaícres coz s:dcnçõ~s e a. <lei· 
ruis-ão de Orçamento. é l;ern provaveJ q11e. xi•i·que se pal'a.lrz<lsse 11m ~ervi~o impol'tan
ern voz; c!c pe 1ir um a.ugmt>nto de vinte cun ti s.~ 1 mo e dP 11rgente oco·~sidade. 
t·•~. pe1.li~~e 11igo o de cem ou de tluient• ·s. o angrnento é de 1 :700$ IJ<'I' mez para. 
~atu1·:dm~nr.e. o Ministro concordaria. e:~ 11 fi. er-se um l\(,rviço que r.,rçó~arnente tinha. 
lus~1·., C:ou1111issão de Orça.uwrJto, que nâ1J .i., ser reiL•· e cujo ru!lte"ria.l exige um capital 
q:ier ín~iigar duil ne;:roci<4H1e t-Xclusi 'l'i> com tJii.o 11eq~eno. ]ltit.·ncia d1J Pvder Ex.,cucf,·o,viria ern um pa-
r~c.-r :>t-cco, como e~te que precede 0 projecto O Srt. R.-1.UL BARRosn-Si o serviço tinha. 
n. 49, pedir ao congi·esso IJUe llom.,log-o.s~e 0 rlr. ~er re,to f.i·çoS<<meDte. a.o Governo cum
act(l do uovemo e conceoe~~e 0 1.:re dtu. ~il'ia tornar em t.-mpn as provideocif\q neces-

sa.rias p~ra "11ão fi.:ar na cootrngeucia, em 
O SR. M~YRI:\'K-Perdiio, V. Ex. P.Pro. que ~e viu, de ac;,it:.r imposições qu~ tal"e~ 

~untou-me em n.pa.rte si o Governo tinh. uiío se <1eSSPID si huuvesse o cmdttdo que e 
f~ito concurreacia. e eu respondi a. V. Ex- de exigir em uma ª'lmmbtrai;-.ão criteriosa.. 
que tra.bva.-se de uma. questão to.C!_a 11-~mi- Tendo o orçameot,o consignado a. •erba. dG 
nistra.dva, com a qualo Congresso nM trnba 45:600$ para aque!la despeza, não devia. o· 
que o:êr. Absolutamente eu não disse que Governo c1eixar que o contracto expirasse 
V. Ex:. nâ:o tem esse direito de informar-se ,;.1m dm• uma prova. public:i. de que fazia. 
do assumpto para proceder com inteil'O co- todo o possivel para niio exceder a· consi:na
nhecimenw de causa.. ~ ção votada. E, si assim houvesse procedido e 

o Stt. RAUL B:1.R.Ro~o-Peço licençan.o meu t.len;.onstrasse que nínguem querh~ e~car.:e-
. - <>ar-~e.do serviço per aqu~ll:i. quantia. JUSt1ft-

distincto collega p:i.ra por a. questao nos seus ~ada fi.cai·ia,· in.-o rac1o, a necessidade do .cre"'· 
>erdadeiros tét•mos. . ,. , , 

Fu.lb.ndo a. r~speito llO cônfr:i.cto, fo~mulcu 1hto supplemeutar. · 
S. Ex. as duas seguintes !Jypotheses (peço O SR. MAYRlNK - O meu illustl'e collega. 
ao nobre Depu,tado que me actvirta sl por avança. urna. proposição" que o relator não 
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t1:va.nçou. Estou certo ele que o Goveruo 
la.nçou mão de todos os meios afim de 'l"erifl· 
car si podia. fazer o servi~o pelo mesmo pre~-o 
ou mais b:wa.t? ainda e de que, não o conse
guindo, curvou-se 8. necessidade do mo-
mento.·· · 

o SR • . RAUL BARROSO - Mas ê justamente 
isso q11e niio Ell provou e pro,·avelmentc não 
se prov~;·~. 

O SR. !\fa '\"JU~K - Que 11:1.turcza. de prova 
poderia o Go\"<.H'no ~pn!S4?ntar ? Tratei tam· 
bcl1\ do informar· me sob1'C o nssum jllO e s.~
bendo que o Go\•erno Linha füito o J>"!sivtl 
pl.l'll \"er !e coo~uina o SérVi('O pelo mes~ 
mo p~o. niio h~tel cm pedir ~ 3ppro\·~•o 
do cred.I to. 

· o iissumpto foi larga.mente debatido na 
Camar~, e, como já tive ensej? ~e di1.er 
llou ve uma eme~da. do~ Sr. Deputado Me(l ei • 
ros e Alliuqucrque pro11on1lo o augmento cJn. 
dota~ão para 20:000$. conrorme pediro. o 
Go,·erno. 

Essa ement!n obteve parecer favora.v.el do. 
Commissão de Orçament...•, nins. :i.pemr 1lisso, 
li>I nojelt.;~·la. 

Foi ru:sim que na lei <'.e meios ~e c(lnSiltnou 
n \"Cri.ia ·!e 10:000$ Jlaro. os e:r.ames 110 prep:1.-
mtor!o11 no Gvmnasio Nar.ioul. · 

O Coo~rttio e•t&\~ 1~r5U11dido. o com os 
melbortt fond:une11t0t. do QUO a. d~pe%11 pc>
dia !Jel' Cti1a com ~ quantl~. 

E' que Dio contav:\. com o cnprid~o 11H
reE11elto do lioverno. 11:1r:i. quem o orçatnerito 

O Sa. R>.m. IM.1uto.-o-O nobre rel3.to1'<l11. 6 lettra mot"ta. 
CommiSSãO de O~mento teria n~ i11für- Com etreito. Sr. Pr~idente. o crcc\ito sup. 
m~, que pôde <01hor. <JS dl\t!OI preci"ll plNno?nW ago~ J>ecliclo 5Ó tem ex1itl('S(iO 110 
para ~ler a.vrui3r até om!e (oi o Go~erno no modo por quo o l'odcr Executivo lnCringe u 
tocante uo mpeito 1~ lei ort9mantaril\: to- ltls orçnm(lntarl1s. 
do.vi~ como no puectr formulndo :r;or S. Bx. l':lm justlftcar o augmento solicitado . r.io 
niiQ vêm C<>nsignadas essns raWe.,. nem ne· v('jo M\~iio al;:umo. nem i;a. ex1uii;ão dt> ino
nhum& outra, :i. opposiçiio estíL no ~u direito th·os quo deu origem:i. MenE:11,rem do Sr. Pr<. .. 
de oommentar o f.'tet.o e dizl!r gue nega. seu til.ente JI\ Rt>publica, nem nos consitlor;1ntlos 
voto a.o projecto po1· nií.o estar demou:itrada. d~ llonmda. Commissão do Or~mento. O quG 
& necessidade do credito. ba é sómente u 181 petir;:io l!é principlo: Nilo 

E insisto nesse ponto. Sr. PresidenU>, 1>or- se di:i: porque e insutlleiente a verba. a.mrma.
que essa questão de credito supplemcntar se apenas que rlla o e. e com isso prctenda·sc 
tem uma. importanciu. mi:ito maior do que a pl'Ovar que o credito é necessario. 
primeira. vista pó-le parecer. v isto como ella. 
envolve sempre a idéa. •~G um dei?-:i.ccordo 
entre o Congresso. que vota. as verbas. e o 
Poder Executo. que alltga. a insufficiencia 
della.s. 

Para que se ~sa. portanto. conceder su p· 
plemento, é preciso que não tique entre o 
Governo e os reus amigos da Camara. as rn· 
7.ÕCS que j ustificam a insufilcienc!a das con· 
signações orçamenta.rins; ê indi::pensavel que 
essas razões seja.m trazidas :i.o Congra:so 
com toda. a. clareza. :para que elle. no exer · 
cicio de uma. funcção que lhe é printiva, 
proceda. com pleno conhecimento de caus;1, 
resolvendo como llle parecer mais conve
niente ao interesse publico . 

Em r elação ao Gynmasio Nacional, llis~e o 
· mustre relator da Commissão de Orçamento 
que .o Governo, ao dar execução á. lei, ti
riha.-Fe visto emba1•açado, :porquanto· a "erba. 

. d~ 1~:000$, votada para c!e..•pezas im:prescin· 
d1ve1s com exames de preparator1os, era 
manifesta.mente insufiiciente. 
". Tenho .necessidarte, embora correndo o risco 

.. de iricorrcr no desagrado da Camara., (ruio 
. apoiados) de repetir pelo menos em parte. as 
·· éonsíderações que ilz sobre esse p9nto,qµa r.do 

· -· ::occúpei. péla. prírr.eira._'vez a tribuna. · 
· . N119 · foi _sem motivos. Sr. Presidente, que 
. o ·Congresso ·fixou para. aqnelle· servi~o a. 
verba t~e !0:000$000. 

O Sn. MA.Ym=-r;:-V. Ex. argumrnta de 
fórma um pouco esuauha. O Gc.•erno apena.s 
pe~c ~upplemcnt.o de ~rc-dito para f:mr face 
as 1lespezas orc!enacl&s pt!la propria lei do or· 
çamento. Essas despezas eram feitos com 
~0:000$. O Congresso reduziu a \·erb:I. :i. 
JO:OC0$. mandando fica.1• • entret.a.uto. ns 
mesmas gra.tillc:u:ões estab<!lecid:is _para o 
corpo docente. além das gr:i.tillcaçües e t~os 
ordenados que cal'f:m aos e:ir:amin~dores e a 
todo o pl'Ss;..al. 

O SR. RA"CL BAnRoso-S1·. PrGsic!ente, pnra 
dcmonsu·ar á. evidencia a. maneira is·regu la.r 
por que o GoYerno procedeu i:es~a questão, 
não posso succorrer-me d B melhores al'gU·· 
mentos do que os cc.ntidos no aparte com que 
o.caba de honrar-me o nobre DeJ>utado por 
Minas· Geraes . 

E' ex:i.cte.mente porque o GovetUo tendo 
ap~nas 10:000$ para gastar ccntinu ou a. fazer. 
as <!e;peins como si tivHse vinte, que eu cen
snro o seu procE.climrnto. O Congr,sso vottu 
lO:OOC.$, ~o 10:000$ podin o Governo despen~ 
der ; col't:Ls: e as g1•a.t ificações. deixa~se do 
roa.ndar proceder a exames, ·füesEe o que qui- · 
zesst>, comtanto que re~peita,ese o or~a.mento 
e circumscreresse as · despezas ao ertdito 
votado . -. 

O mrus é violai· escandalosamente a lei, é 
desrespeitar o Pcider Legislativô~ : 
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Bevilacqtt(l., pouco direi à. Ca.mara. . desse instituto, ;1.llegou o a.u~m~mto llo pl'eço 
Qltanto ao ci•edito pedido para o premio 1 ve11ba. destinada k alimen~o dos t1!umnas 

· O illuistre relator da. Commi!são d4! Orçá- .~n.ca.rne veri1e que era rle 699 rêis, .quando~o 
ment(\ pllrece ter visto em minhas pnlav1-as . füz o Ol'çnmento. e é nc:tua.lrnente de m 
nlgumo. cousa. que puJ.es~e de qualquer fórma réis. 
siguitlc.'lr mâ. vontade com relação ao prt-rnio J(~ demonstrei o nenhum valor desse 11.rgu
concedido, porque. limitou-s~ :l: elogiar o meuto. que. a pl'e\'11.ll'eer. devia. ser a.ppll· 
vnlor d:J. obra., d.iz:endo qu.c ora. de lH?S40&. ca.tlo e>. m11itos outros ~eneros nlitnenticios, 
competente. cujos pr,~os tem·ae t:levado ultimamente. 

·Nio contestei, nem contesto 8$!0 ponto: Provei quo no. verba. c;inc<!did& pela. lei 
cnU:nJo Até, iior informnçOO,, de l~l>lioa& di- o~füMLria. b11. mo..rizein sulllcitnte pi Til. atten-. 
::rnn$ do roi;peito. que :i. obra do Sr. Clovis der 1\ C$~a 11iaorom.:a do y1r.:ço. e ftl o co1n 
8el'íl:1cq11a é mn,1:111/lca o bonr:1. as lt-ttrn:1 ob-~r\'"-':iíes lncon~àt.Wol.$ qul! a Cnm&r& mo 
pMrias. e:itando multo no cmro d11 sor pre- portnitt1n\ ~pr00U%ir am synth~. 
miada: o que Jltl'.í ;i. C&ma.m, o roitoro ni;orn O Con~• ctSo nlio ~uno Go\-erno a verba 
o pedido, roi r111e aill:i~ um pouco o poi;:t- quo õ.41tc · podll'4 na propose.i de 0~1100nto 
mcuto deac piemlo a que poder..mos atten- p:i.rn l~Oi ; o que negou to! ve'l"ba para os 
der no orç.imento do ls<J:l. <>m cuj:i. conf~'\o novosalomnos quo o P~ler Executivo 11uorm 
ICrâ lhc.l ~hnr uma. lirccl11L por oade se con· 41111111.tlr n$JO oxo:clclo. 
sJgno 1\ dosprin.. O Governo pediN51:t.4G$ paru.timt'l1~ 

· ~:io impugno o.. conCOJfio do premio, norn 1!e 156 pesm,,sen•lo 6S alu1nnoa <1 38 &?Dpre-
o pagam•nto dcllo, em ab~?uto; :i.penas tn· gadns cxlstentos e mala 50 aJumnoe quo 
tondo qi:e. ii. Yfata dM cr1ti«J.S condições viessem asa matricular,c&lculllndo·iio a quota 
Onaneeinis ·cm que noo achamos, 1\e\"einos dlnria. em \.lOO rt:is JJa.re>. e&ila. um. 
evitar 11. todo custo :i so'brecsrp do orça- A. Commlss:io de Orç111montodeeat.ão propoz 
mento. · . que a. verb1 rOSl>c reduzida a. 3i:449$. o qu6 

O nobre Deputad\) por Minns Gero.es tem importo..va t>tlldimiouiraquotll. pa.ra 658 reie, 
com corte7a presente à memori:i os conceitos npproxlmadamente. 
h:.i. poucos rlins emittidos ncst.:i. c:.i.sa pelo A' vista. 11is>o, o honra.do dírector daquelle 
illustre lr:ntlr:•· da m11.ioriu. govcrn:i.mnt~lal estabelecimento entendeu--se com a. Commis· 
quando, a. proposito da necessida1le r?e. f!IZE:r são <?e Orçamento. e csta,actendendo ãsrazües 
economía.<:, s. Ex. dí~e que · era. preciso que lbefo1um apresent:\du, pediu. ememecda. 
cortAr a.té n:i. e&.rnc vivn. • as!'ignad:i. :pelo relator. que a. verb:i. fo.ti;c ele· 

O adiamento. portanto, 'lUC proponho. con racha. 45:000$, isto sem prohi bir & a1Tmis:ão 
suita muito melhor os interesses da cccnsiiio dos 50 a!umnos que o Governo 1tesej:wa in· 
do que a a.bérturo. de credito!' suppltmen-. cluir fütrante o exercieio. 
fures que Dilo são urgentes. Essa emenda, foi approvada e para o Se-

0 SR. F.1tA:"C1sco Gr.1eE1t10 - Mas o Con- nado scgu.iu o p~ojecto de lei consign11.ndo 
gre9so não supprimiu a. verba. intencior.nl· pa.ra. a ahme~taçao dos ~umoos J empre-
mcntc ? gados rlo Instituto a quantia de 4<>:000$. o 

. . . que d:wa. uma dia.ria de i90 réis para. cada. 
O Srt. R~ut B..utncs? - ~uppr1m1u. O uma das lrn pessoas a que aHud!a n proposta 

Governo pedira. na propo8t:J. uo orçam.eoto a. do Governo. 
YC1·ba, para p;~~ento da()Uf!le prt>mlO ~ tle 0 S~Dtt.dO , porém, que1-endO a Um SÓ f.emJl(l 
o~~ro.., e 0Con.,_1es"o nego~ completamente.:-de con~ervar a quota. tle 900 réis que 0 Sr. Mi
fo1ma que, s1~apurn.rm~s bem a. questão, oistrofixara J'l<'.lr.'.I. base do ca.lculo e:reduzir 
ve1·cmos ~uc nao se trata de um c.1·echto l!~P· t:l.lltOAusnto fosse 'Possivel a despeza; emen.: 
ptemcnt&:1, ~as ~e u m _verdadeiro . credito dou 0 projecto da. Caruai'll. nesse ponto,. como 
extre.ordmni10; pu:9ue n~o ba n~ orç-auteoto alias o fez em muitos outros, e· orçou em 
nenhuma cons.gnayao pa1a. premios. 35 : 000' :i. verbs. para nquelle tiro determ i· 

O SR. FRANCISCO. Gu_CER.lO - Si nos está na11do "1•i~ 11t>il1itliL. alttmno fosse' wlmitticlo 
preoccupando a necessidade de suspender .o além do.<.~ue e.:,;i,-timn. 
p:i.gam,ento dos juros de nc•ss11: di~iL1a externa', Ora, :15: 000$ di.vididos lJOr 106. numero 
como e que vamos d!lr premws ~ . de pessoasa.11limenta.r, conespondemã. quota. 

O Sn. RA.TJL .l3.1.n1t0so -. Relativamente ao diaria de 900 réis para cada. nm, com um. 
ci•edito perJido para · o InsLituto Benjamin r·esto. apenas da cento .e poucos mil réis. 
Constant. continuam de pó as. considerações E~sa emenda 1~0 Senado mel'eceu a appro· 
que fiz na p r:imeira. vez em que tiYe .a honra vação da Cllmara. e ns. lei em vigor está. ex: ·· 
dé me dil'ígir â. Carn<Jra para com batel' O pro: pressa.mente C(;.ntida. a prohibição de ser nu· · 
jecto. . ~· · ·: ·.. . . · · ·. · · . gmentado o numero de alumnos. · · · 

'O Sr; Ministro do Interim\ iia1•0: justificar O que o Congresso negou, pol'tanto, (repito 
~ nece5sidade de um reforço de 10:.000$ na para tornar bem· claro este ponto) não 'fui a 

C:>.1".!~n V •. IV ·:· ~2 .. 



Chara dos Oepltados • lm(l'"esso em 21/05/2015 12:46 · Página 10 de 16 

.. -· 
~-.-~ · 

. -vcrb:_i. padida pelo Governo, pa.1°.'I :i :i.limcn- 1·eJator da Commis~ão rle Orcamento. qui1ndo 
fação dos ntumnos de entilo, !Oi \'erba pn.t•:i. é quu M l'tli(ie~ du Sr. Mí nis ~ro 110 lntet·íor 
novo3 nlumnos. vnlom perantP S. Ex.? E. quon1I•· elle diz qno 

LOJ!'O. si o Sr. Ministro cio Jutr.rior til·e~so a quota do ooo réis riii.o ó sulilcient(', corno 
observado, como era de s~u dev~l'~ · a lei •'o n:~ JU!':ltificnç.;o do cri'< l\to. ou qunndo nm1·ma. 
orçnmeu'° ·e nii.o :1.1lmit~isse m111s 1u~11hurn que o:i>'a mr.sm:i. QU•otn Q bnstt\nt•> C<'trlO na. . 
nlumno. o~ 35:000$ ~eriam sutlluienle~. ~· I propo~tn p:n" 1!1\>81 Qunll''o é •1\le o 8r. ~n
uinto é :ver<fndciru. e.•s:i ll1"0P'l$içiio que na nistro do Interior dl7. :i. \·erd,·dt· ? E si o nnbre 
in'(lpo;;ta. parn IX!·S. q11e o illu~trc 1•ol:lt.)l' 1h [1Pru1.ndo não tt>ru duvid~ em di»prl•Ztlr a in· 
1 ·om1m"•ii.o de Orçn.m .. nw d,...,,. trr l'ffi miiott. rurmaçiio tio Gr1vcrno l'nra. a propoi.tn. por· 
:i.inJ.:i.. tlg111-a n qu\•t.i. de 9()!'1 rél~ que o quu 1;.: I!~ 111114 1.:ir.1. o pedido 11., crc1füot 
Sr. Mlni>·tro con..a:-w1u,111)('1. 11• d••trr 1llto no 
ptdi•lO de cr"'hW que dlu. n:lO ê b:ilt:lnt1.~, 0 SI~. )l.\l'l:IXK dó. lllll llp&ri.o. 

· O S1t. ~fa Yia~K - MM o q •1c ~ Go·:t"rn(\ O Sn. R.wL B.u:Rôo'O - Cotno é. pois. que 
pede ó apco~i< P"~ atti<n·'cr ~ •iill'urtur;o. tio V. fo:X. tlh: que uilo p~lc a minha :rrgu-
pre.,'1> ® carne quê t! do :"il> _ ,v• n1C11~<1. •i etm tll "'-•l:i. SÓID"D~ w 11u1íelf 

R , . ;. 1. do Sr. ~flni11tro tio lntl!rf(>r? 
o. Sa. .\l.:t, tf.\.,;.:o•o - -,.:omo .. , C'Xf' ••:!\ 1-: olud:. nAo é iu•lo. Sr. Ptc!!Sl•lcnto. 

d~~~ q~$c:lc p!.'Çll. p:a.n. l89S ª !llMID:l •tllt>\4 N:a. proprlfl':t pa.l'll 1~ o sr ~tlnil!tro dis$.e 
· Nilo. sr. Prc;idenk•. o aulrtnento •h 'Pl'ee" qu•~ h11.\ ln 110 l11>t1tulo Hf11~inl11 Con~tant GS 
_.)~ carne e :•rA'm•S um pretexto. N6o é por nh~ft!nDll o 3il CllllfJtt~dOP. !o é, IOd ~llOO.S 
quo a C'll"n" sub:n de J11"'ÇQ 'JU& n Gi.l~crnq ~ _.ll~(·n ar. _ . 
prcciil.i. do mal~ dlnbelro. (: 11ur.~ e !liUll•le.or-1 ~·1 vamos Jl!l" que P~#O !> Sên11o1?0 ~u~IU 
m<-nte porque iof.riugiu a fo: 0 11ugml!otou 0 a. \Crl:n P!'°hibm~o a v.c_ lmis-110 dt1 11ol<1~ ,ª u-
nurow-o de aJumnos · mnos. Pou~ hem. n • ll\"l•P'l!Ot:\ p.-trn. 18 .~ .o 

l!:•s:t é qut• ó 3 V<.'l'l.la•1l'. <;o~··roo pt:1fo "'"th\ pai;i. 1'13 nlumnvs. lst-0 I!, 
m .. 1~ l~ ,.i.., que o 11lJ.:t111:0 tb:i.du no orço.-

O Sa. ifaT1u~i;: - E5s:i. t.ibelln. pa.r:i. o or· nwnto , 
ç~mento •lc lb"98, bn de J>t•rmi~t:r qun 1li;:n. E', port:rnt.?, ti prop,.io Sr. MinisLN do tn
niw. ~erVG :i.osolu!amente der~, 1:orq1u~ de teri1•r Qllem $1\ ineumbc 1h ro'L'U•'<li't·lltO O tl.t'
Ord1u11r•o as t:i.bdt.s quo.s1 que ~ao copiadas acul'llPllt.) de qut- c,.tou 1oe sPrvindu pll.N con· 
um:is das outras. te>t.1.r a nlle~'llciío de :-;. Ex. s:>hro a insuf· 

o Sa. Trnwuc:o DA. Cosn. - I:!So é uma ttc111ncia do. YerOO. ~nsi::11ada. na lei vigonte. 
Quer o nobre> !'elatur da Commi~ão de Or

ç:im11nto ma•s oi..tra prova. do modo es<r.1.nóa
lo:;o por q•.o a lei c:-tá i:endo violada.? Tetn· 
na c.,mplet.a ua c:irf.I\ quo o rli~ti ncto dirPcwr 
•lo Instituto B..-nja.min Constant d ir igi u à rc
dac<.;i10 tle u rn do» jornnei: desta capital. 1--arta 
•·m que esw bnr.rn.do runccionar10 a m~ma.vo. 
quo no lnstitutn 1111.viu. 87 alutnoos. Porta.tito, 
eut ru a v .. u.ção do orça.iuento para 1~7 e a. 
:1.pre.•ent1t.ção d:i. p1'<1p , ,sr.:~ para. l><!JS. enti-aram 
15 a.lu unos, ll dal!i :i.t.~ o d1n. em que for e~
c1·ípta a ;',llrt:i. íot'::i.m aclmitti•los ainda ma.is 
q1mtro. Quem ~;lbe ~t a estas horns não hu.· 

accusnção. 
O sa·. M A Y1a:>;K - Poderá ser hoje. mas o 

qu.1 é. ci:~rto é QUP. tnrlas as t:i.hi-ll:i.~ de des
pe:ros copiarn·~e de um p.i.ra. oütro :tnno: pm'3. 
o b ':I rolho i!a.~ e>•mm issõcs ellas se1·nm ::i.pen:1s 
<le frUii\ . Cunse!!ui nt~rrll'uLe, o :ll"'JUmo11t0 de 
Y. Ex . niio $el''t"e para o Cll>O- A~orn. ~i 
p(>de p i-ovar qoe querP.m o aug1nenco d 1l 

verba por cauÕ>ll. do au:;m~nto do numero de 
alumnos, e outra. CIJU~!\ . 

O SP... SER?.RDELLO Connt.\-0 noi>re Depu· 
to.do füllon sentado. 
. o SR. MAYRll\K - V. Ex. "quo.ndo dá' 

a.p.1.rles falia sGutado. · · 
· O SP •• RAUL BA.RRoso-0 ·nobre rela.tor da 

Commissão de. 01'çameoto póde esclarecer o 
dehate com quantos a.partes quiier. Nilo 

· tenha . aca.nhamento e.m interromper- me. 
; · :Ap1'oveito sempre em ouvir a r,atavra. :i.ut9. 
~'· · .. ;, .'l'.iza.da. de S . ·Ex. E agora mesmo _posso da.1· 
. : :.---·-'.·disso um exemplo bem signifka.tivo. : 
:: ·:'· ·'.-~'"':''Do long o apa.rte com ·que S. Ex. me honrou 

·• · -. deduzo u m a. considera~ão. que .peço licenc.n. 
. : .-~ ao nobre: Deputado pai·a sujeifar â suri.:apre· 
.. : ciação: ·.,.:· · · ·· . , . : · · 

;):: .. _· ·:. :ni9se S. Ex.-que ·as -t:i.bella.s :na.o servem 
~ .:: .. , .. pa.ra o caso ; ·ma.s então, pergunto a.o illustt'e 
.... .... ·.~ . . .: . . 

vel'ã. 100 ou :200 ? · 
E ã vrs t>1. disso, é licito perguntar: Sendo 

tão flagran t-e a violaçlio r1a hi1, póde o Con· 
gresso 11ot::i.r o Cl'edi~o suppfomonta-r? Basta 
que o Min stro venlia dizer que :t .verba não. 
cllega para ser iro.mediatamente votado o re
!'orco pedido 1 · 

O Sn.. ?.-fam1Nr.:-Nõ:o é isso; elle j usti.fi
cou pelo preço d:.i. caru:3 . 

o SR. RA.UL BARROSO-Acredi t.O que eSsa . . 
justiücação seja. "a.cceíta.veLno. -conce to: do . . · · 
n_obrc Deputu.d(); para mim ella rião procede, 

O SR. MA riú..-.;i;: __:&)u obrigado a 'eonfia.r na. 
·pJJa.-vra. honra.da; de s. Ex. ·, ... . . : . .· 

· .. · ...... - . ·.- . : 
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SESSÃO EM 23 DE· AGoSTO DE .lS97 41L .. -. 
O Sn.. R1< 'CL B.m1:oso..,-Pe~o no meu illustre Entendo S. Ex:. qu~. quando rlacl!ll"eí d:i. 

collPfn~ que nito tr(l.;;a a que;;tão pa.r.i eofe t r-iliulln. qne vot:ni:i. contra. o credito pedido 
te1Tcno. . p:1.1·.i. .o i;ervil;o dess.> cnrpora1;à·1; de.n<lo c"ruo 

o s1i. Mi\1·m~rc-Fallei em meu nomo. principal moti\'(l o nüo estilr <!isposco 11 for
nocn tlO Sr, Pr?.<ütente ela. ltepubl·c.'l os 111eios 

O Stl. RAUf. li.1-m~oso-Be111; mas si o nobre ,1ue 0 i:~b:\\tem ~ cont\11u:1.r o io::ra.to tru.· 
Depuuulv fü7. l!uas 11.S m.i:õt'!i ilo sr . :\fillilltro balho •lo dC'sruoralrzar 11 gu .. rrlo. nnclo1llll.que 
111.• lllt'!rior. ~- Ex.. tulho-1n~ <!·'Ul!llet.>meu\" •a r(J~t1-:i. just·1in~11te lncllgnaJn ooin llS 
o.1lirc1to d" çritic:<l S•ibto o v11fo1• Jt:1•'1S r.L oon•i:l~c;.:i<·s •t<i ~W:\S i;u~peiw.s !40~ p<1.triot.ad 
:Wl'S. . quo 1lOP11l.1111u·11111 :i.-tt san;ru1• o '<:t~r1llcsrain 

O Sn.. '}f.o\Y1u:-;K- NNi1 ml'-mv .hlloi com.· i;u:.:s ,·1.::i.c: n:~ rc.í~fe!li"i11. c"ntra llll ro,·otw.os 
Ol'put.·ufo, !ltllc• em rn1:u nomc- íu4.i1\':chml, ,1~ <i tlé ;i,Ct()1ul1ro, hi1c t.:"io a=tlc:lru\c>J: tl"lo 

O Sn. F1tA:o-c1seu G1.1ct:mo - Pt>I' C<JtaSó· flowrno. ontcn•!o s. Ex. quo. quarv!o 
<JUC'llCi&&, C<•JnO LiepllllLliO ~·lllO rua~mi.r .. da 11~~1rn me cxprlml!L, d1:1111··1 11 <1u~rii.o p:ir& 
t.:õ11mu~~ d-' orç., 1netitO :t\.'<.'.l!lta M vb!tc!'\'ll· 11m lC"l'CtN 1•ul' .. m~11~ 111~ll<\4=0, ê, ~mo o 
~ •l<> omdur? nol•r•• lK•put..>tdo ~ <IC oplniüi1 t}Uo aoro 11. 

ru1lid:1 ch'ie:i nln ~ cf··~u r<1ze1· pohtir-a. ·.K~. 
O Sn. :\l.w1uxK- Cc:r.o t»p•1t:Wo :tponA· ·~·•rluU r<m1u :i. l\rguu1t\nt.i-~ 11no ''u ~\400• 

f:\llo do ui....iu S•,r<tl, não 1mi lianlto a p11rd· 1~.!C~l'a.1.1d1""l~ quu 11cl111. n11.,..u. lt:~v14 a ~b:&ter. 
t>lllarid:1.tles . o ~:t. !>lA\":u.s1c - r~Jt lk'ê:t\':I. & v. Ex • 
. () Sn. lt.AOL tl,\ltMl"l -·S\·~ P~hl~!1tc, 1;1 p:iro. niu> t·ntr.1r :m qut·.~tão J1Urn1m:nte 

:-JI obS('r\';•Ç<M!.!>' que :1e11b11 do f .• :c•r 1Ji(I b.1.stAltl p-•1tdM. · 
))(tr;t' 111\ISUl\r i\ J1::j1lV<. ... rkn~1a da. r:u:l·• 11\· o :-:n. n ... vr. t:l,\IUtoll() - E' is~ m~rno ; 
~l!nfio, 110 l\Uf(lllento dn pr~o> •1:1. ~··n<• "~l''O \' _ Ex. er> .. :uu r9oro. mi.o l!otrotl ua qtJe.~tlO~ 
llC\'O :i. C:lm:ir:• perm1.,1f!io JlO.:-A lcrnhrar um p.;,i,i; ll~l;s.N ~ 11111~tl'e relator da crc-. 
:i.r;.:umeuto de que nae s~rvi 11uau1lo me oc •l•to qn<'. JU•tamuute porque out.to:ido que não 
eu~i d~'IC cre : lto, 11'1. ~cs..--iio 1~c ::o u\l l:'>l'· ~e .icvu r:-.wr politica com a gul\:ifa n•cional, 
ronto. . . e 'i\\~ n"go me\\ \'Oto :w er1:~1ito. pois qut'm 

QllE'l'O i-creriJ'-me r.o cnnrronto entr!' o quo (J U.-I' fD.z"r e c~t;i tuzeor!u P"liti•a com llsst\ 
:.;,1 g11sr.11o n•> In~titutu !:1<~1\jamin C"ou~tll11t e o 1.-0l"Jl.'lr.'lÇ;~ é 0 GMeruo. e nao ó só potitíca, é 
que ~e r.e.•1'4\ud~ a'll idt'ot.icvs e:st:i.IK'lr.c1n,outo.• po\iti<'u;?r.m. { ,\iwimfo,,) 
'l cargo rta. Mtuiicipalidade tlo Dlstricto Pe· ,\~ ullirnns nomr·:ições para o Est .. do. do 
<lcr:1!. Paraná provam-o á c1u~or1cia. Estou. por-

Nestl.'S. como j i1 d1>monstrei. a ciuot:i. p:ir:i ll\utu, n" meu direit". e cumpro ate um •lcv~r 
alimentaçiio é muito inf,,rior :i. m:. l\!!ltla parn recusnn•lo ao Sr. Prl.'sideote <la Republica os 
a:JllClle lni>tituto. · rneios rlu que S. Ex . pro.,isa 1~ra essa ob~ 

CO:n dfeito. ll3 Cnsll. de s~ .To~é 3 dinT'Ía é rle baiXI\ po\itie:1gem com qce tanto esta. 
de 700 r·é1s par:i cada pc~soa e n.o lnsLiLUto .. ,ffeii·!endo os bi·ios dn. ruilici~ c1 vic:1.. 
Profi!l!'iomi.I e cl.e 841> réis. 

·E c .. se sub$idio que forneço :i. consi 1eração O Sn.. ~fa YIU:"iK - Faz muito bem, com-
<l11. C:im:ira tem um duplo valor, pob ollt- t:io to que nr10 deixe flca r este pesso:i.I, que 
se l'<·!~re :i. ct1s.1S de e'lu•·0.1;uo comJ.>lct1imentP. gast.11. mui.to roais do 'lue :1. verba. .. · 
nnalo;:as. p:i.t·a. · o etreito de mint10; demon O ~r.. FRANCISCO Gr,ICERIO-Que :pessoal? 
s trndl ... o.o Instituiu· Beoj•mín Cocstanl , e o sr... M,n·1~J~K-O comma.cdant" su periO!' 
assenta. em dados for ne..iidos Jl lo exan1e d~ que p1>rcebe 15:600.?;.' e oito o~ .aove offichl.es ... 
nrn .orça.mr,nto feito 1·m 1895, em ép;;ca. poi .. que estão conf."!nip_Ladus nessa.. mesma _pro
tanto muito ancerior iique.lla. em que se deu po:·ção. A cohere11c1. ruunda. que, reduzmLlo· 
o augrnento do p1•eçc. da ca!'ne. a.u:;mento se a. de,:peza a. ~5:0 0.5. se reduztt tamliem o 

.. que, assím c·•ruo serviu de motivo par.a. o pe. pes.oat a metat.!e . . ·-
(!Ido de crcdi to __ supplementa.1· por ~rte do o Sr;. RAUL BARUOs~Si u. despcza- tem · : 
.Governo d.a Uma.o-: <:1c,•er1~ .. tc.mbem míluu· ·:;ido rei'u eomo d'autes, a. verbll. evide.iite· .. 
1i~ orçamci:t~ m.u nzczpal, que, .. no ·,?.mtan t~, mente não chega, e'. :oi a verba ó ~nsum~i~nte, 
nao t~m ex1g1do reforço algum ne::;.e·pa.rt.- 0 crerlito é necessarlo; ó 0 tal circulo v1c1oso~ 
culal'. · ·o·sn: 'f\.YruNr E' uma logic·a. · · . .. ·. carece, pois, .. de flind:1mento a» al!egação · ' . · _. ".' . ·.·· . ·- . : ··• . . 
com que o sr. Ministi·o elo Iucerior pre ende O Sn. . RAUT. R\R.Roso-A .que3tao. ~~ta em 
. ustilicar a neces3ida•ie de çredito su pplemen, provo.r s.e que po~1t1.,,aroei:-te o S~. M1~u~t1·0 de. , 
Jtar pzril.:\ "erk• àeEtfóiirla á alim!'nta~iio elos Ju.stiç:i e Negocios Interiores nao pocl e fnz~r· 
alumoos Clo fo5titut.o BenjA.min CoM!;;:im. . o !>arvi~ .<:om a. v:~rba .votada. e qu~ p_or ma1~ . 
Pas~emos :i.gor:i. 5. p~rte do.discu1·so do que s. i:;~. reduz1s~e a d~pe2;< , n_açi . l~e . ro1 '" 

nohre .. relatot• ela. Commisslio · de Orçamento possível circumscrevel~11o a · coasJgnaçao :do . :-·;; 
rela.tlvo.ã. guar~a nacional. .. . . ~r~mento. ' ' : . .. . J_ij 

,. ·. ·.-;.t'· 
•.. . : . . _-. . . 

.. ·.·:'.- .· 
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·~ .o si: M.-.:..:~I~!-- ll<i. 'um aparec. r :n~ncio:rn.o.ln.~ (:onsí~::ia•:õcs. lha.neto ostns con· 

O Sr.. RAUL B.\Rt~osJ- Eu · nã_o ~ei. n<~JU te-1 seguintem_a!i!e .':.;;~i :l: ;t. J• e· '_'11 1 ~6~~!:i;~íl76, 
nho ri. 11retenç:\o ue ensin:-.r ao. S:r. ~liobtt•o \ ,~:n ·:.i?. •le 20.i:.1rp~; r. '.!" co:n Hl:t~l.,)51"'' ern 

· do Interior. ~ ! b;!íl.!' d,! Zc1:11r>~1~ e.~ :1· com 7>l:4til$-53!l em 
o - M • • • .:._ • · C· . r • I ·rnt. de 100:0 t'!.-:- 1u:l->• , :s~., .\11.:~'l:K . ,~qut .na_ a..~ ue::,a- .JJ. \"C. pJ:~. :l. •}i:nar.i. qnn foi~ l•Mt>rio 

'clt' quem satua, p:ir.~ qu6 .~ let S.tUl. l~~l r.1t.:l.. l Sr. ZIC1nístro .i ... latc~riOt" q11o:u .'f.l l!t(!llrllhtU 
.. O Sij..· RAUL BAltW•S•)- Em ne;;oc10 ~•)n1.-.: ~l•) ro:·r:;.rii• o 0:1:.!:Ln~ e umwl,.,11 !'C:.!'i!:t~·~tl' no 

este>. ·a lel s:r.lrn sl!mprl! prrrdlr..i.. poiS.QXl)!'iU1 • 'l'rdrn.1w 1!11 C·n:l•:oin!: 1nre~11:~-: da l'~~":''h~~
a vont."lile so >el':i.n:i. do Cüo;.r1·c.~o. tllllc'tl p:•·l~r Obn~-e ·:ti as :~ltl:'r:1 .. •i.-.~;t c.~tt'l.'t::rtierit1~5 • 
.. ~mpet.ent-: p~ro.1l~::rc1:\I' .M ilc.i;p~z •• publi. tJ11 ~lt D"1•erwo _ 1.• o 1'r1hu.,:i.I •k• Gouh.~ 
CILIS. que nao [JOtlom th:.i.r ;t mcrC(~ •h• c~;·r•- , · t · . · ·-, · ·• • 
ehos do Governo. cuj..> princ:i1.1;tl •!1w1~r é til•· 1'•';..•!i m.i 1"'·1 • • • 
~\t.'\r e.s lei~ o~L1nenta .. ia.•, 1i1nit..'\n•lo · :1. \l. S1t. l-;1m7;i::•K1.1.o Co::m: 1 - Altor:m lo " 
e!ln.Ul$ JP.$pezn~ qu .. tiver dl'! (:11.er. \'CNJ. ..-oh,t1? 

SI tl.l'!l!D nà•.1 r~~e. :1.i111iqnil111!11.' ~!'ri rn~ 11s ! o S:!. !t.w1. B rn•t<i:>ll- o~ix:J cs.ia 11'.1Clàêi
prero,,"l\t.iYa-3 Jo Congresso o b:irl:i·lo ll.:lr111 u 11ho :w• cui·la·I~ ri-.• urnu 1ll•t!li:\: ç.>lll';t.i.. 
a~tcrna. . Dt1m~I<> l>i:1l•1 l'l\.r;t. qmi C'!!ll;Jllri" •. 1•·.i~,:s .! 111· 

Pa&ie1n~ 1\ p:u•te •ln pr.~1lt!tO qll'l ite !'é n• 111 ·llv•r •!o 'l'I•~ <lU. 
fal'6 ao snppí.,•nentu peJi,lu !l:\r~ a \'1•1·b:I.- () r.u:t·; u qn!! o c'.l'N 11,_, ~o>;n:n \ <1u' "'"' nr.t1\ 
Obm.s- o q!lo par ser a. 11ub1 cur1<1s."1. oxti;" no or.;.u11onto f->I c;>rr•~Ho P•'IJ. 1-.;1·1n.1 roi1>· 
t.oda. ~ aetendio da Ga11u1.n. rJ li\ 11ch1 ~r111ist!',) ~10 J11•C!l'itir nn..; p:\hlV1·1~ 
· O $n. .. Tl)IOTIIP.O l>;\ C>srA- E' bo1n quo o •1uc a.~J>.) t.!~ lo:•. · 

~l!Ojl:l so occulle ·· da~-so assmnpto de i}.ue o S;~. ~rA ,·,;1:-:ic- v. Ex: •.• 1.1vi"' :n:i.L Ll' 
DiO tlve tampo' e tr:\t:l.r. Cu.ion•lo 11m ··lQ;t1Q "º Min1s~ro llo lut::1·i~;.o, 

O Se.. R\CL IJA1moso- como V. Ex. s..tl>G, por «e!' Sl.1•i·io. a;,i :llenos tni:-i \".!%. d:tr cum.· 
St. P.rcsi•lente, o or~a.mcnto con~ignou para pt•ime11tt' ÍI. ld. 
as 1Jbra.s do ~liuistcrio do lnteriQr a. qu:mti:~ o S!~. R.wr, R\IU!-)SJ - V. Et. f;u mLtitó 
de 255:000.~JO. cmpen!n ni~o? (lfü-:i.} 

Oro, . d:i. ~xposiQ;1 o Jo motivo~ a ue d"u orl - , .. '.l.f • • • -D~ • r: 1 ,.. · • 
ge:m ó. Mens1gcm '.li) Sr. Pre;;i.1.e::ite tia. J~:pu.· q s.,.. · -~ ~~r~r. ~v~ ~tz<)[' 0 e 0.,10 , o 
bliC!l. pe•Und~. 0 credito ~m dis :ussáu, r;i:i.d e b:i.1:~~;,1~:i.·.fc •• ~~r·1~u~ po tenrlo vi~ ~C>!• 
consta. que :.\te JUOl>.:l o Sl'. :>.:misero g~~to11 ~u:~nte ~~ i:• ~1~;?2J., _a.i;.;:.0!0 ªP?~:i.~ f,rro 
p;)r conta. dessa. verb!l 21l3:!Ml$325, rest-.lllll<), IH :,~~n;i-~ ·lu o • ., ·.Himt•>. 0.1:;1, "º.,. en ~t7. u ~·º· 
portanto. apen~ .::S:03S.~475 _ 1hstr;_~u~u J;'~po1:~1?n""~01e.nt~ ':L t0tbs a-; ver· 

.Apezar disso. pol'úm. foi•am nuto.-izn.da; ~:is Ih~$. s 'l.?J?-'? ~ r.ois ~~10 com,;~d~ :i. 
pelo Mmisterio do Intc1·ior o!ira.s uo Ylll<J:- de 11;i!lq~~z:i. 0 sin-.erid~··c p~dn a.o Co .• ºre~s'.l 
sessent:l. contos e ta.ntv. de onde rcsttltou um u.u c1ud1to snpplo:nvnt:i.1. 
defioit superior a 2.2:0C0$000. O S"· RAuc:. 1.H•~R.OS:)-Poi-> bem ; uma ,·cz 

Que justillcacã.o póde acaa.r e;;so neto do qua o uo!J~·e Nla.tor d;\ Co:umi;;~ib tle Orça.· 
Governo. que om sei~ mezes gasta mais de mento faz b.nta qu-3stão de um elogio :io 
20:000.~ além do que lhe era p)t·mitti•b ga>- Sl'. Miuistro do lnter:or, pol' pri.rte d~ um 
ta.l' em doze ? membro d:~ Oflposiçu.o pi\l'la.meri;n.1., vou fazer 

o Sa. j\Ln:mNK- o not•re Depubd1J es· a. vont .. 1de a S. Ex., eaqui deixo con~igaa.d;is 
quece. urn ponto l-.a:pi tal. '= é 0 eri·o a~ s::.:n m 1 as expresc;ü"s ue um rr.rnco !ou ··or· ao ret'~rit.lo 
no proprlo orç.:1.r1ento, 70:0JO$ de meno;. ~1iuistro, p~lo acto que S. E~. i>ra.ticou f!Cs

fü7.endo a 1lilreren·~a do 70:0Wl$ 1n. ~·e1•ba -
O S!l.. R..-1.UL .B..\.ltH.Oso- E11jâ CQO.t'.l.\'3. C(l:tl Obra.,. atirn cte ob-erva.t' os pri11q1pio~ de eco

a objecção, pois foi só ~om esse enga.iw que o uomia tã,,; ap ·egoailus 1,e[a uo"erno a.ctu:i.l e 
illustre l'clator Ütl. Commis;ii.o ti.e Orçamento n~i.o.desubetlt:i~er á hJl do orçamento. 
jogou qu~m1o ~erendeu U('SSa parte o proje- Entr()ttrn•o, :i.pezar Je3so procerlimcnto que 
cto em d1scussao. . . . .. . ·· . ! nrovocou meu .olorrio... · . · 

·· Respondo lJ.o· no0re Deputado obsei:n1n<lo i ~ · ·. _ .. " .~ ..• · · • .· . 

que esse erro do orça.meato foi clcsieito pelo O ~R. M.\> Rl:Ofü- N.•o foi mtuto pomposo. 
proprio .Ministro palo.modo por que S. Ex. O SJ:. Ri.ut BAT~R•lSO-Si nã.o foi p;)r.uposo, 
ex.pli.~a..na.s >:eg11int~~ palayi.-as de suàcxpo- procetle isso d:i. mi alia. incompetencil~ ; ·a. iu· 
.siçã.o: . · <l' Una vei , por~m, que a foi tenc;5.o era a m~lhOl'. pos~inl. . .. 

'· ·;·:·_._vo_ to_u un .. i_cameat~ 255. =.~00$ e m_aud:w_a._ en.- I ~ntrilt. a.n to, r11_· .. zü ca, oSt·.- .Minis ir. o rl·l·1· ._r. 11 .• 
~.;: tret;,uto., .. a.bl.ter 10:0::JO_,;: do tot;i.\ rla verla, terwJ.'. ap~zar de ter, !ogo,no comeco ·ao e:x:

~:·só reStoll O élvitre; que ·foi t1doptadO (qu~ fo(i erclclo, •le;sf,;ito O erro do O~<;amento, nlo· . 
. :2.- a'àoptaiJo: .note bem a .Camara,) de tirM es.>a 1 pôde resistir.de' t)do á .tentaçlio ' <le g.ista1· · 

;,~: :;., ~·quantl::t (70;000$0'.l'.J) propo1•ciona.lmente tlas t fóra da lei, como-é seu co;tume e auk>ri7.0!l 
. ·.· . . -·· - ' "- · ··• ··.• .. 
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obras de custo superior aos 255:000$ votados; O Srt . UAUL BARRoso -Si essas dcspezas 
pnra. eximir-se, porém, da · responsabílhlade que o Sr. Ministro autorizou ainda não estão 
que dahi lhe advinha, lembrou-rn S. Ex. de feitas, porque não nos ajuda o nobre relator 
invocar· aquelle mesmo· cugano que bem po- do credito, concordando com a opposição em 
deria servir de pretexto para um pedido de adiar todas essas obras cujo custo excedam á 
credito supplementar e effectivamente re- verba do orçamento1 
correu a esse expediente; sem rn lembrar da Assim como S. Ex. entende que os con· 
manite3ta contradição em que cahia. certos da secretaria podem ~er feitos ma.is 

Ora, fazendo assim resu$citar o tal erro tarde, porque não aceita a idéa ele corta~· 
que já não ex·stia, o Sr. Ministro do 1 nterior completamente o credito para as outras obras 
aonullou por completo a boa acção que havia autorizadas 1 
praticado e perdeu por isso o direito a qual- O SR. MAYRINK- Na minha opinião· essa 
quer elop.io, o nobre relator do credito me despeza de 10:000$ que deve ser feita com os 
permittirá, pnrtanto. que retire meu · louvor 

1 
concertos na secretaria póde ser adiada; as 

e dê o dito por nã0 <lito. (Riso . ) I outras, entretanto, não são da mesma natu-
Antes de terminar com essa questão de reza e algumas estão sendo lei tas e devem 

obras, seja-me permittido dirigir uma per- ser concluidas. 
gunta ao 11lustre relator da Commissão de o SR. RAUL BARRozo-Então V. Ex. acha 
Orçamento. Na. exposição de ~otiv:os ?ºm que a construcção de diversos trechos de 
que o .sr. ~residente da Republtca J.ust1fi?a muro no Quartel da Brigada Policial, os re
o credito, v~-se que S.Ex. accusa a ex1stenc1a paros nos soalhos da Secretaria de Policia e 
de um de(ic~t <!_e 22:638$775 na verba-;-ObrB:_s. outras obras que figuram nesta lista man-

A Comm1ssao de Orçamento, porem, n~o dada pelo govemo não podem ser adiadas 1 
pede ao Coogr<'sso. essa quantia, necessaria 0 s. MAYRINK-De todas as obras que ahi. 
~ara cobr1_r o deficit a que. se ~efer~ .0 _Poder estão, a unica que coetei, a que não dei o 
Exec.ut1vo, pede ape~as l2.000$, e e is~o que meu assentimento, foi a de 1'J:OOO$. As ou· 
de.seJo que o nobre rnlator do credito ~e ex_- tras não são da mesma natureza são neces-
pllque, porque, sendo a rle~peza super10r a oarias ' 
verba votada em vinte e dous contos e tanto, ' · 
não sei como se poderá pagal-a com doze O SR. RAUL BARRozo-Bem, mas como eu 
contos. não tenho outra base para fundamentar meu 

o SR. MAYRINK-0 Ministro pede 22:000$ juízo que não se,iam a~ informações officiaes, 
sou obrigado a dizer que o Sr. Ministro do 

para com os 38:000$ de saldo, que ainda. Interior e da Justiça não obedece á lei do 
existem, perfazer a somma de 60:000$. ne- 6 cessarias para a continuação de todas as obras. orçamento; pois tendo apenas 255: 000!;> para 

d 1 obras, gastou 267:000$000. 
A Commissão propõe que te ec uzam nesse Si o nobre Deputado por Minas Geraes tem 
pedido 10 :000.t para pequenos concertos na d 
Secretaria de Estado, que podem ser adiados. informações e tal natureza que possa com 

ellas destruir os argumentos que o e:xame 
O SR. RAUL BARROSO-V. Ex. falia em <lesses algarismos tornece, si S. Ex. póde 

saldo, mas o Governo diz que ha deficit. provar que o governo gastando mais do que 
o SR. MAYRINK dá um aparte. o orçamento lhe permittia, não é passível de 
o SR. RAUL BARROSO_ Mas está aqui es- censura,porque não apresenta esses Llados que 

cripta, eu não invento. poriam termo definitivo ao debate~ 
O SR. MAYIUNK dá um aparte. 

o SR.MAYRINK-E está assignado por mim1 o SR. RAUL BARROZo-Essa questão toda 
O SR. RAUL BARROSO - Por V. Ex., não, elo cf'edito · supplementar que estamos dis-

ma.s pelo Sr. Presidente da Republira. cu lindo reduz-se .em ultima aoalyse ao se-
Diz a justificação : « despozas feitas, guinte: ou as despezas ainda não se fizeram, 

196:961$525; despezasautorizadas,60:677$250; ou já estão feitas. 
adeant>1mento feito ao engenheiro para oc- No primeiro caso, ainda é tempo de pou· 
correr ao pagamento das férias dos operarios par-~e o Thesouro a mais uma sangria.e será 
e outras despezas, 20:000$; total, 277:638$775; uma verdadeira prova de patriotismo, na 
credito votado. 255:000$ ; deficit (deficit, cá quadra calamitosa que o pa1z atravessa de
está), 22:63t!$775». cretar como medida de economia, o adia-

E os dez contos para concertos na Secre- menta dessas despeza.s que excedem á dota
taria de Estado aqui estão na lista das des- ção orçamentaria, tanto mais quanto a ne
pezas autorizadas. ces~idade do credito supplementar não e:'tâ 

Estou argumentando com as proprias ex- demonstrada, nem elle se destina a serviços 
pressões do Sr. Ministro de Interior. urgentes e imprescindiveis. 

O Sn,. MAYRINK - São despezas que ainda Si, porém, as despezas ji estão feitas e é 
não estão feitas. 1 forçoso pagai-as par<J. que nüo soffra o ttlo 
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. afâmndÓ prestiljio rla autoridade, ·.si jà não é 
po>i:tiv1•l remediar o mal. então; eoufosHi-o 

· traucam!lnte a. illustre maioria e· eu rlilv llle 
·recusarei o· rrieu vot·i; apenas. como i~sD 
importa; Gro reconh1'Cermo,: offlcia.lroN\t-J O 
cl"iwe <ln Ministro. teDh.imos a. cr>ragom u~ 
applicar-lbe a lei da. re~pousa.bilida.de • 

compÚcÍl.do n:pparelho. âdmini~tra.tivo. cuJtS 
peça.s 80 - de~conjlmta.cn ·pouc:o :1. pouco em-· 
suas mãos inhabeis. ·-.· · · . 

Para; este Governo j1i. nll.ô hli.Iei, jú. não he. 
or,a.mentl.l, .ii nfü'l h:i. escrupulo,;.. Em nu1.toria 
de •l~pe:m «Ó a.itendo a seus c:lpr1cbois. que o 
l0vat"11m a nrvomr ·· o despel'IHcio em pro· 
grn.mmn. ílnt\n~ira, e!:\ m~m:i Córm11. por quo 
as boa.:! pn~t1cns · :11l1ninistroti''l\S fünm ~ub· 
lltitu i·la!i µ<!lo ~ ih1 tletesuwol procesiú de 
bn.i~ti. poliLí~'4(e1n. · ·· 

Eotcn•lc- porêm. a ili ustro mn.lorla q 11e 
llPézBr l.lli<SI) de\'O eoutlnuar a --upoi•r o Go• 
\"ernu ! · 

E~•i nn $Cl1 diroito. mn&, pam ser Soglca. Ct 
eobt!re1t~. tle\"e ti1111bem ~·oohecer PI""" 3 

· O Sl~. R ... t~L R,-\1~R1>~-Fn~ dn.hí, S<'. Pro. <1ppoi-l~· p.'lrl1tmt!nt:L\"o dit~lw dts cito a.cum. 
~te. cu tt!W \"<-.lo •·UtrtL ~lu("lfu: pó,. litl'Q, 1 paob.,J•:t. W'S!'t! \é'nmo. · · · -

. 0 S·~. FRA:-IClSCO GJ.iCJ::IUO-E' pr.o<liSO f:~~r 
justi<:>1 a-0 M11u11t?'Q. Cc.i11s1.t1. q~e cl!u tcm-~e 
op~to 11 despt•7.a:S róra di\ l··i ; por exemplo, 
era. 'l'elnl,':lo ;'~s .. bl'as do QUl\r~l de Tin.rbouo~. 
clto se opei'ie. ma.o( o 001nm;i.n.J11,ute <la l·rí;.,r:uln 
policil\I que Ó qu11m omc1111-, on~n;lo·SO ,i1ro
Cl.3meUltl \.'Õltl o Sr. P!'l"l<ltmwda Rt!public:i.. 
o llt'~ 11.utQ:·!m Ot1 pni,'11.mentlr.!. 

''à~'VflilB 1l11S dorl:imt;:i>Ci •lo illt!~tro l'l•J11t(1r dl> ! Contillltl!. portmto. 11. honi"!dll. nuioriA ll-
Cl~11itl>, quo tiUlt'RllL t.io ftta.rom r.~1~ mt f lr.ltor palm&ti :w t>Oder Ex~u.tfvo. ~i llR!irn 
df'S!>l"~-. conr.lnuo no propi>~•ti• do n~r11ho npr.:l!. e>, n_ oufo'\n_ de ·p~till'!IH:o prln;;. 
meu \"otG 30 projecto P.ID di:«:u~~· ·· !clpiotl:tauwrtd.'\do,quealltis n1ngaema.taC1111, 

No1n d\llSO m•~ demnve. Sr. Pro!ld.-nt", o, p'.'<>nonba. si qu\i.el'. <i au1tt11Qi1t9 .d11 ln1pos·o~ 
-~10 ""' dicticdum tin:m~ire.. a que t.at1 cio- a su.;pen$.-lO 110 _ p.-.go.mento:i n•• exu,nor, 116 
qufll1tê•11ente 11c rcr.-rill o lll·b~ Daputildo '1tl G0\'6f'!l0 tanto~ erectítos aup11Jomeutnres 
por Minl\SJt$1'11.th-. ·. _ . · ·_ ... _ qn"'-ntos l'IUl ~ir.IM,; f&~;,o pQr sUe.CIJnt:l 

Em prlm;ia·o l<>gar, niio se trnh (fo lei or- (~ sem oni.·ol\'er a. l'e!lponALilide.d& do Con-
dinnrla euja. l't'CUSI. ~ir:i.ria nD G.lvcrtio 0:1 gres.....;o _ · . . 
llleiO!I do ~·lu1inisf.r:1:r, ni>ns mP~m·~ ·!~ lll"··dito · A oppo!<lçlio !'tloor.'i. semprc>_cumprir o i:au 
~J:tl"ll.••l'llinario p:u-:i. E(n·vi<;.vs e•pe~if<C?S. a:íu 1 dever. o;:. N:iÇêio, juiz_ ~oben.no, lJ0-1 julg:u"á 
previstos no or~\un•:"~'" c1:1..in u.er.es•ioia'ie 50 ia. tot!o> e.~m ultim& u~ . ..;tanc<J.', _ · .. 
1inpo11h11 pnr CLr<:Um~t:inc1:is _ 1nesperarl:\S ~ r ·· Por rn.ml1a p~rt11, nno po:.so con!11rm:ir.me 
trot.a..:.M s(micute •°k rerorço p:ira vc1·bns ! -om •·s esb.njame!lws em que o Ouvor-:10 ~·1u; 
CUJ;i app!ic:i.ç-J.o não e:;tá sull!cientomeuto 1 deitund·J (óra. o di1thelr-> dhS coutríbu_intes e 
~:i:. r•li ca·t:i.. a.ri•n ma o d 1> o credi tC> da. Nac:io. 

~111 >CJ?undo lo;:..-nl', ()U. _o'.l!Xl t~c::-c. nifo rn<' ! Não estou, portanto. di5po,~to a coneiljle1'
deixo ,.tcrrori1.ar pel11, i 'é'1. de nic'a·lura ti· Ih" cr.-dit.o~ supplccn<:ntar..o ..... sioii.o em ca,.'((IS 
l:Ji\uce1r-:i, em bom l'ec-1nb•~C(I. q11c o :J.!),) ·-lu ! muito espe~ia~. e o que se •ich~ a1<ora \!m 
tismo é semp:<e dC-3.Stl'o.~o. 'lll:tll!Uer 'Jll~' ~ejn. t diSCUS.•àO ó, a lllOU Ve<", de,riece~sado ó d!~· 
o ll'·-•do pw que .e man1fe,le. ·-1 pen~u..rtl. 

D· ol"dlnano. porém. o Gn..,e1'1)ô qlle se ar· Em que :pt>so-. pois. ao muito respeito que 
risca a. til" diffi·:il p ·~icão p:i.:::a cJàl'" v. ousa.· me 1ns:m11. o nc.t>I'lJ rela.ior a,,_.; Commis,ão de 
día-.de pretenrler annulla:o o Pa.rl:tmeoro. Orç..'l.mento e ao i;ioccN d.es.-_io que te11hu de 

J\ hi,;ioria. está c11cia. de luia,; tra"\Wb>< em ser-lhe ~~rada.-vel, releve-me s. Ex. dizet 
tal ~éatido; e o que el!a nos ensina e q•1e ·a que conr.iouando a. pem:iar -~omo anies de 
victoria do Executl vo não te!l.l sido a.re:,ri•ti. ouvir sua resposta. que em nada me con· 
ne;;~e~ __ cru:o;;;. . . . ... · . venceu, entendo que a Cumu-ra. prestará.um 
. Demat~ , •~ .opposição parlamentar niio- tem ver.:l~clfilro serviço it Reput>lica, nega!ldO seu 

de fórma alg-uma o intuí to de I)egn.r :w Go~ voto ao projeeto -n; 49. .. • 
-'°Vemo os mêiós <1e -vid:i. ; o qnt~ clla c1ueP e · T"nho concluido. 
reduzir as_despew.s publwn.~, <le ucc•irdo com Voz-es - .Mu.íto bem; mui.to bem. (O orado" 

-O_ ·pr?gl'amma. de'tC_?nnm:1a.s que .o -Pófler Ex- e cmnpri1116:;tado.) 
.·ecut1vo. diz . ser · 1a,o 1nd1s_penso.~:el no . mo'. · : 
·menta actü:d;· o que -.. opposição preten le e Vem á Mesa, é lida., a.pofada e enviada á. 
cha.tnal' o Governo ao cu.m11rimccito -do devei:, ! Cominissão de O:rçameuto, a seguinte - -
"(Jela côadero.ua.~,[o de seus desmandos e es· · . _ ·-
ba.n.ta inentos. -_ - _ --: · - - - - EllilfflPA -

E com isso dá. ella. uma pl'o~ de boa orie~· . . . . - - - ·.- · - · -· 
ti.ção, ':po~qu·e a.· ·.ver1fad~. S~- P~e.~ d~nte. e! --Ao J'-'l'~jeclo'A. '49. rJ,e'1.B97 
qu~ n G-overno rui.. ·a.i:pubhc.o•-: uao p!Lr r:o 1 _ ·• ~- . . _ _ , .• · ..• _. . : • 

. _ca.mmho de desa.ti.nos pur· (•nrle enver1idou e 1· -A' verba n. '29-Gymnastc · Na.cionaL l.ex~ 
-n~ quii.l va.e ar1·llosfan~o de:ia.gettadame11te o ternato)-Em -vez ue 8:751$100,- diga."se.:~ 
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l·.4.:231$· •. aecr_ l\Scidn. a. i~pô:ta.ncia. de-.5. :480$ /. dÕ~ míci5teri0s-si pelO Ministerio-cia i~_s_ti_ç_ a 
~ra. e:i::omes. extr11.ordinar1os. .. - ou. ~i pelo Ministerio -da. Guem. ~·- - ·· _ . -. · 

S~la da.a sessõts, 23 de àgosto de 1897.- . Nes~.i condh;õ~, venho submetter u con.;. 
Julle> Santos~ · .. · siderm;ao da. Ca.m;i.r.l um requerimento •.... 

Fica 11. di1eussão :t.dindl\ pela. hora. Vem 9. MO$, é. lido, o.poio.do e ~elll de]la.te 
. .. . . • cncQrro1lo o seg11rnte 

Pas$1i.·5e. o. horo. destino.da. no ~pedi ente. · 

O ~· Secretario {1mindo dl fº) 
procede á. leituro. do seguinte 

EXPEDIENTE 

OIDc:io do ~(nfl11terlo da. .[aciwitm.. Vl&Ç!'io ~ 
OhruPubllcall,tlC! 21 ~o eorrtnto.111-tl~taiondo 
a rcqubdçãa ll~tt. Clun!U'Ct..uo odl11io n• 76. 
do rn de Julho ftodo.-A quem rs a. rcqul-
1111~. (A Commlãó do Fuend.11..) · ... 

RoqutrllnentQB: . 
__ Do ~r; Thoodo.rO Rcid~ pedindo A de. 

cret.lçio de uma.· lel .obre vacaio~ e re· 
vaceln~ obrlgatol'ia.s • ...;A' Commlssiio de 
Sande Publie1.; . ····· _ ·· · ·· · · ·_ 

Do ~ngenheil'O Joilo Vlctol' de ~!bã.es 
· GQmf'i', . iecreta.rfo da. Escol.li. de Minas do 
Ouro P.reto e professor intet'lno de deseul10 d:1. 
me•rua Ct<COl1l, pedmdo pruu_ser econtado p&ra. 
sun. a.poseutadori& o tempo que tem servino 
com~ ooge-ulleiro em Mmns Gemes.-A' Com
mi~ cltt Fazeuda.. 

O Sr. Paula Guirnârie,;i -
Tenho a. hnnr& de corrimuu1car a V. EJ:. e ú. 
Cruntl.J'.a QU~ O nosso flistíncto coUega O Sr. 
Am('b1lopb10 não tem comparecido às sessões, 
por moti \'o de incommoJo de sa.mfo. 

Reqnoiro qnc o P0rler Executivo lnturmo ú. 
Cn.1IUU'8 •bs Oepntnllus por qul!J <los m101.sie.;· 
rios-o dn JusüÇll ou o 1la Guei-r.1-ro1 nnto
rliru\n. o estJ·, ..e e11'eciu11.orlo a •?ospoZ& com. o 
l!Cr\"IÇQ acti i•(I da gu&nla nacloDtll 'hL Qphal 
1lo Est11du da. Uabia, 

S:\lll tlU ~. 23 t\e O.gost.O de 1897 .
L4or:i9ilclo I•il!Jl-14ir01. 

Yao a imprlmir o sogufn~ 
.PROIEC2'0. 

-N. 32C-l801· 

Sl'ndO presentes 5. Com missão de Marinlui. e 
Guerra. as .. m .. ndti.s ()Jferectd:i.s ao project0 
n. 32 B, que fixa. a.~ 1\>rç:J.S •le terra. p:.ra o 
an".!o de 1898. e em 3'' discus~ão. à tle pare· 
cer à mesm:i. Corcmissã:o que sej:1m rejeite.das 
as e1i1enda.i> ao§:?.•, are. l" do pr•1ecto. ele
vando de 200 p:i.1~• 400 o numero de pr,1ças 
paro a Escola de Sargentos e de 1.200 para. 
2.000 praç:i.s o nume-ro de alumnos da.s Es-

0 Sr. Leovigi F<io F'Ilgueil"3.l!I colas Militares, devendo ser man&ida. a pro> 
- Sr. Presidente, e sabido que. em ra.ce do posta do Poder Execu•ivo.. . . . ... 
n.osso drr_eito con:;tituciowi.l,ao Poder Legisla- SQbrP. e.-:sas emendasjã, ·a Comínissrro · deu 
t1v~ e ou.' ao Poder Executivo· cump~te pri- á. Cama.ra :ui ra~ões fa :;ua nií.o adopcão, tor
vs.t1vameate mobiliz:i.r- ou utilizar a. guard:i. naudo salientes o esces::so •la despei• nas con
naci(lolll; (~arnbllllJsnbido que. indepen~ente~ diç~s financeirais .. do I>~liz. e a sua-despl'o- ,. 
meo.te do uso dessa a.t-cribu1ção 1mva.~iva do pol"qa_o com. : o numero de praças do"nosso · 
Congresso Federal; o Goveroo'do'Sr~ Pruden.te exercito. -- · · - ·. . ··· · . · .· · 
lle Morae:i está 'iitilizin-do;· n:. •capital do Es:.. Sobre aemencla.á.oart. 3° do ,l)l'Ojeeto,. que·· 
tado da.Bahia.,· a guarda nacional. em serviço .r~duz de cinco a tres a~nos () teoipo de ser.:;. 

·-actívo-. __ de ..• policiamento . que. róde-se·· assini vi.ço para ·, os -cYoluntar1os; -emqu,a.n~o-oã.0 for 
di2er,:_sob --ii_s- orrlen.s~e:dii:~Cçaó_ do i:;ov&r..: executa.do o·sor.teio militar. como meio mais . -
nado.r d1J.qut-Ue 'E~tàdo, e, pol' c •nseguinte. ra.cire·emc •z de 'preencher os claros do exer
ou IJP.10 gov-erno·estadna.1, ou- pelo gov-eroo ?L~o, a CO[Jlmissão,c sem - abandónar -as"su,.a.~ . -
federal esta se e:ffectuando 11 despeza. com-esse ideo.s sobre·uaLpra.zom1llS)()ng9_para.~zer·se:., 
serviço ·da: guarda.' nacional utilizaria. na. e;i.- u_m .bom,sol~do, -soJi -0 ,~pnto - de. -VI~ta; da. · 
_P~~l a ql1~ Jll~.-:r~:(!r,o.:--" _ · _ __ ,~, · .. _, ,: .. ; __ , · ?l~C:JP!!na · ~ 1n?j!'U<1Çao, m1h.ar,~como requer:.a~ , 
_ ,N_enhu_ma:,lei :autoriza: o serVlÇo-cle•.ttllaT:~a ai.te.e;i. sc1cnc1a da. guerra.,cé·.de.pa.i·ec_er-que __ . 
nar,icnal em polici>irnento . de urnà. en.pit.o.1. de S~J,:1- ~~o_ptlida;). emenda. ao .!J.rt. 3•, v.ssim:IXI()~ :: : 
EstaM;; por conse·~uinte; penso que esta. r!es~ .. dillc~âa: ·. ·•· . · ,, . -: -.. _ : · . ··.· :.•. ·. _ . ,. 

-Jleza e3ti.~cone111lo·pelo:(cotres da: União, ma.s
1
t.- Al't: 3.; Emqllànto· ~ não for exectitadô o 

ignoro como .to<lo zn.U.ttdo ·~ ig.uo1oµ., po_r qual soi:tc.ío míFtar, .. o tempo d~'.s'.cr:viço,ll'.'.':~ _,?s ·-· 

··. ,·+' •,. ··.-_·,· , . .. - .: ~ : .. . · 
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,,·V:oiuntario~ :sem de.tres n-chici> 3.nnos, . ~te. 
o mais, oomo estã no projectó. · · 

' ··_sobre a emêuda. ao àl't. · 40: ·Em véZ de-
· as pro~ _que se engajarem~ diga-se"""'.' as 

· . 
-.. ..... . - .. -.- - _ .... 

: ··• ---~ ~. . ' .. '' ' . 

·. : ,\o Si-• do :\rt~ 1<>-00.de está-ate l.200..:; .. 
lei:i·sc-~té 2.000. , · - -
- 53.l:l. :du- ses9Ues, 2!l de agoSto ·de 1897.~ 
Amorin~ Figticira. · · ·· · 

-.pra.ças~·ex-praça.;;, etc. · . .. 
· A COmtni~o-con~iderando-que. at tMtn O. Ao art. 3•-E1u \"OZ de cinco o.nuos- di~· 

neces;tdade de -preencher 05 claros do cxer- 5&-de tres o. cinco aonos. 
eito • ., acqllislçãodas ex·pt:i.c::-•s. já h:1.bitu11.das S~la. .das ~. 20 de agosto de 1897.-
i disciplino. e ao serviço militar, póde, ~m M_ "o/lo_ R~_go,-:.3T11rc_ oliM_Moio·a, relo._ tor. . onus pl\r'll. os corres publloo~, servir de grande 
subsidio . no on~jamento de bons soldiMlos 
po.l'Q. o exercito, é de 114recer que a em~nlb O Sr. Prctlldente-_Nio haven1lo 
~a;adoptntb. . · - na.lo. maiaa. tra.t&r, •l~lgno p.va. amnnlaà a. 
· · Quan~ i ernenda o.clditlva; 11.0 art. 5•. m:w- ~gulntc ord~nt do dia. : 
d.'\ftdo •12ar a gratUlca~ de \ºOluntllrlo. Contln~ d& !• tUscusilâO do projec:to 
at.lJ)ulada na. lei n. 2-17, do lõ do l!~ernbro a . 6. de JS!);, ~torl:ln1lo o GovetM & 
u f894. ó.a prao.u recrutadas . no nntli...., rc- &brir 110 Mlnl~terlo da .Ju1.1b o Negocloe 

:,g110ca e ás pro"Jndn.s dos illve~ C!St3.bel'"Ci· rnterlol'ti o cretllto de :?O!:SS't$tl9, aupplo-
mentos mlUtnl'd do CDSluo pro.tlco ou prolls· mtntar a vi.rl&i .verbu do art. !• dli. lol 
alonal. desde que não tenham perdido direito o.· a~do 10 ele ·l~bro do lSSle; -
a cSS& nn~m. ê de peroeel' " CommltU!tio !• t'lbcu~sao .to projfeto 11. ·so, de 1897, 
· 11ue !lejtL adoptadA, como medida de ·· equld!Mlc :i.utormnclo o Go"Vemo •à. .abrir ao )llnlsterlo 

- e de-jwul~. · - ·· · · . da JostlÇCL o t>:egoclOil Interloros o cre<llto 110 
· S:da du commiS$C1es, !3 de ago>sto de 1897. 00:000$. supptementar á vetba.-Dlll~ncll.s 
-JI~o &go. presidente.-Ago.Jtilllto Vidal-. · polici~n . 14 rlo&rt. 2"·da lei n: 4!!9, de 
-;.:..Jm:m!)"llb .llótúeira.-.Va:colino ltoicra, ·!e- 10 do dezembro de lS96; · · 
fator • ....; Au!J11slo Cl~~mino~ co3l restr1c- ~ disc~ elo projecto n •. 64, <le 1897. 11· 
ções. xnmlo a despez& cloMinistorioda._ Guerra. para 

o exercicio ile 1m; · .. 
2• <tiscuss;io tlo projecto n. 56. ele 1897, o.u~"DAS A . QUE sr: nEFEn"E 0 I'.\nECm S~l'RA torizanilo o G<iverno a abrir ao .Ministerlo d3. 

. At•t. tn, § 2•-Em l"cz de-e de ~O pua. a 
Escola de Sargentos-diga-se-e a.te ·100 J>3.ra 
a Eseola. de Sargentos. 

Sala dás sessões, 20 de a.gosto de 1891.-
HmrilJuc Va&hdares; · 

Ao 3.rt. 3•~Ecn 'Q'ez de cinco annos-digo.-
se-tres :i..nnos. ' 

Jastiça. e Negocios Interiores o credito espe
cial elo 105:600$. po.ra plgo.ment.o dos orllc
narlos. no excrclcio ·corrente. aos magistrorlos 
quo. ha.vemlo slilo aposent:ulos por tlecreto 
n. 2.C>56, de 25 de julllo .c!e 1895, obtiverom 
sentcrnç:i. manrfamlo annullar o mesmo 1le
creto; 

2· discussão do projecto n. 47, de 1897, 
providenciando sobre o preenchimento clús 
clar~s exist~ntes na força naval; 

2• cliscus~ii.o do projecto n. 63, de 1897, 
.a.utoriza.ndo o Go\·erno a abrir ao Ministerio 

·!Ao art . 4•-Em vez de-as pracas . quG se da Faztii1clà ·o credit.o de 450:000$, supplemen-
t.3.1· :i. vcrba-Reposiçõli'..s e restituições-

Sala. das sGssões, 20 da agosto de 1897.~ 
J!en_ri.gue VaUa~res_. · · 

enga.ja.rem - diga.-se-M pra~s e ex-pra- n . 2~ .• _elo art ~ 7? ela lei n. 429, de 10 de t~e- · 
. _ ç:aç, etc ... •· ·· · - d . ·. ·· ... t. d . . 

1897
. · zemoro do 1896; . . -. - · · · 

... :-Salx. da8 sessões, 20 · e _; agos o e ·- , .continuação ,1a_ 3" eliscuss&o do proje-cto . 
- Ooidio Abrantes. · · o. l76, de 1896, l"efürma.nclo o COcligo Pena l; 
· · · . . . . . . :... 2~ discus~ão tlo projecto n . ?5, de 1B93, 

. . :Addite:se .... ~ art. s• .=_A gl'3.~ficaça_? .de clispocdo sob!·e cciilscri~íio milita.r; :.: . - · ... 
. ,_.voluntario, estipulada. na)ei .n.- ~4'~·.de: ~'1 de_ < ·2· füscussao elo proJecto n ; l~; deJ89~,. ·: 
·"dezembro ·de 1894.· ·sera abonada as praças reórganizanc\o diversos esta.beleeunentos mi- · 
: . recruta.das no :i..ntig? ;.~men ~ ~ ProY-i~d:is lit.ar&a de ensino, com voto · em ~epâ.ratio .~o · 
. -dos:1uyersos esi.i.betecuneotos m1htares de .e_?.-. sr .. Thomaz cavalcanti; . . - · -. ~- . . .. /.·.·.· 
: sJn.o,-pra_tteo _ou Pr<?fis~ionat des!l,e-que~ii.o · :1· ·~\iscussão 'do:projecto n.174;u~ IB96,a1I: 

.t ouhamc perd1r1o ' Q d1re1t() .. a :.ess.i. . vanta.gero, toriiando o .Poder El:ecutl v:o a. aJJr1r.:um cre-
. e:l?·d :de.s_:~te_nça. fol'mula~a: de ~M.º co~- ] ifü- üspeciar de · 583::512$396, . para:::pa.r,~----º. : 

a leg1s1açn<?:X,1gen~. , :·'-- ·· . - · -' ·e: mento . do .que, ·por ~cmte!lça do·.Pod~r. Ju~117 . :. 
<Saladas ses~Ões, ~20 : de agosto -de• lS~i'.'.~ ciario, · é ~ o.· Faz~nc~a ~acional el!lvedo~a.r~ -:::', 

• Ro~olpM'Paiz{[o, . · ·· . ' . . .. COll!p!l,nhia. Bl'8.z1leira ele_ Phosp~~~- ~e Cal, . 

-- ·.~ .. , 
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;:iJ:~;~~:·:;~:~~:r~:;~;~?~:~~~~~?!~:4G~~~();'.DE ·- -i8~f :-": :·º .. '~~/:~7:-~::~~~~~~ 
~-::1 •. -dikü~ão ~d~:·.- p~j~fü :i: é . -~e--~isi. :Fré;ri;;~-- Roi?-nities -1,'ô~i~ :kc;íva;;:. ~~riL;'· 
pe1'mi.ttindo. que o~ni.1umnos · da: Escolo.. PolY:- Castro' &ebotlo.' Mílton;· Tosta. i'l'3llclsco -~. 
tecbnrca · qno ~e, m·atriculara.rn"•!e - accor<.to · dre, · ManOE:l ··caetano,' Eu:wnio.· .Tourinho, 
cem · :i..<; ())'.i!'lenci3.s · ·pl'e:pa.l'&to1'ill.S·'\\o regub\· Pa.uin Guirn:tr-:it!s, ··Adalberto' Guimarlies,· 
mentc:i· de 1874. conchi:im 011 respectivos cur· Ro-lri:rues Lim~ Tolentino dos• S&ntós, · 
~ ~lodlto ré.a:ulamento: . · · • Par:.l:lho;. . Montcr.~gro, r;11.ldino'' Loreto. 

J• discussão ·cto project.o n. 2i A; r~e !~97. J11~n )i;.trtln?lo. O.trcar. GO!!oy. Tfmotbco 
clce?;i;rt.n® i:lenti.s. de contribuir com wn di&. dn . ~l:I., - AUi,.'tl~tO d°' -~ Y~noollos. · Ra:!l _ 
iTu ~olllo; mcnsa.lmeritc._psra o Asylo de ln\":i- Barroso;- 1-'chppc · - caril~. 8c11Mo do 
fülos, ~ P~t~~do t·at:t.lh:lo de in~Ul.J'la 1\o $onz:i. Pt\rclru cJOI S.-antos; FO!Ule<'& Porttlha. 
mll.:'icbit. do corpo ~to otDciati marlnl:cil'OS e Nilo ~ P~n!-~'\. Lt'Dool Lo'l'eti, . Sllm Cl•trO, 

-do d& m:i.rinhci~ lltlcioMe.i; - - ·· M:i.yrink, Almefd3 Gomes.Mcn<11':1 Plroentol. 
1• !lisen&.oiiio 4!o i1ro~10 u.- Ul A. de 1S9i • .Joii.o l.utz. YI\% do ~Mio. l\lotuciro de h\TOS,. 

~u.1p0ndo .S'.lbl'I! :i. con1lar'9C!m !L'l .prlsio pre'r~· Iltlc(on~ Ah111n; Luiz DC!tsi, J:ieob do. hl:do,; 
t.h"ll que o officia.l ou· praç0. dé prct (lo cxet"- i\ntoro Ro~lho. ·'':anel~ Vcip. AJC\'elto 
cito t(vl'r ~otr:i<lo nnw de~ conill'mna•~o. Pl1111i, Oi!t.'\"L'\no dll Hrlt?, Al'rllro Botelllo. 
no cui11pricnenw '~ª jlf!:)ii; ·· · · · · .~nwuio 1..'\l':l.\'11\$, ltodolpbo Ab~u. Cu~ 

l\!~U•1'iOllni~ 1l11 prõjf'Clo '!· 1'r.', do 1896. t;ln~ du,Sic:1iclm. A111{USto Cl11mnntf110, Tbeo-' 
~utorr'-'ndo o Poder Executt\"f) ~ co:crth:r 10m~ "º· ~l~~'='!_lin.~. X~'U~lr.i. Juiuor. M~ 
-cm n.nno cfo Ucenç:i:; eom. ol'l!emi.•10. a. Jos6 -11001 Ful~1te10. Wn1IC\lph0 c.a&t."'Lncl. Edo:u'llo 

-.JOaqulm .~e Nt-~iro:s S3yito Lotalj().; ebefo PlmeutA!l, ltodolpho · J>uf~,: Padu~ Rae#'lo~ · 
·~ -~iõ da SCcretllrl:( ela fodust."in._ .\'i:tç:10 Lal!UU'tine. Ci:tle:io C'\rvalb:ll, · G~nudeiro . 
o Obru Publlw. pm. tratar <le ~ ~aude Gulm:iril~ C~semlro da. ltocba. .~OUTCir&: 
ont!c lbi>.co11vimo; . ··. - . · __ ·- .. ·~ . Bra.J;a. Gusinvo Go4of. Adolpho ~ordo; ~ ~ 

: .·. Disca__~o unli::I.' d'J -óroJe:to n ; 55. de .1S97. sa.m tle Frtit3.s; E>lmun•lo d~ Fo11seca, . Pl\11~ 
nutotimndo· •>' Govm'Ílo n. coneedo;- um anno Uno CArlôs, Praricisco Glicerlo •. )folio Rego;: 
de licença, sem nncimentos. ao t.elegrapbb.ia Alen~r .Guimarli~ • . Br:tJ:ílio dll1.ut. P:lula. · 
M 2". classe ,]3; Rep11.rtí~.io Gera.1 rio · Te!egra, Ra.raQS. Fnuicisço Toten~iuQ. euillou, Appe.
pbos Sylesíó l!e 'Qlh·eirn. rícío ;.\I:l.l'lanse, Fr:tucisco Alenc:!Stro, Victo- · 

· i.e-:a:nta-se . ri. sess:io :is 4 horas .e ... 10 mi- tino ?.!<mtei~·o, ·~u1·eliano B."1.rbosa:. Pinto ·da. 
li.utos - Rocba., V~d~t;:,1w tlc Albuquerque. · Py-

• Cl:'ASpo, Ctl.m:iios C:.rtier e ~iano do Nit..c::ci-
raento. · ' 

- Abre-~ a sessão. · 
. E' lida e posta êm discusSllo à neta. 
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: ,,, «A·.:pro11uncia., Sr. Presidente. envolveu O SR.~ Courro LisooA~O meu nobre col~ 
._ .. diversos indivíduos e o. cle$pronuncia. envolve .lega.. que.é um luzeiro da ma.gistrn.tul'3., me 

· ~. ;i., outros, enil'e os quai:s Antonio Maciel. prests.m um grande serviço, e protesto desde 
Tiilgo . ..il>tonio Comelhciro, da:ipacho dn.do-p<>r jâ. confessar que -aprencli belln. liç;"io de di~ 
um cor::eligionnrio do nobre Deputado. reito. quri.ndo me provar quo o presidente de 

· Hou'\';~ recurso p:u11. o tribunnl. ao qu:iJ. um tribunal pódo retiloaNe do. ses:!io para 
nio compareceu o Sr. Luiz Vi:i.ntui.. • não J>re~hlil-n., 11. pedido do terceiro. sundo 

l'Jm Sr. Dcp1dad~ompareecu. um Juiz integro. Pato mesmo n Y. Ex. 
~.e. Jiçúo. 

. O Sr. Staut"tl - Pois se.1~ : com~u. u~r Sr... DEI'CTA ""'-on,?" v. Ex. v1·u· ..... A º ·mas nem votou. por ser o }lresidcnto do trl· ....,-- u .,.,., • 

_ bunal. (Troccun-ie 111ctíro1 npa•'"'·) O prml~ O S1t. Cot:r.110 LJllloA-V. Ex. pergunu 
dento do t"ibunll.l não \'Ot:L. 11enliol'C!ll ! onde cu vi isto 1 Vl na. ~llSlÇiio ~lt& pelo 
(Apanu.) Sr. Filguelra.a desta trlbum.. com toda IS l'Q~ 
· o Sr. CoclJ.o Lilliort ct6. um :i.}ll\rto. llPIJn•bl!Jd:lil«l do rcprcsonta.nto do povo. 

O Sr. Soabrc - V. ~. f;mont :l eirgn ni1A- O Srt. At>AlJIK:tro Gur~AR.t•~-Como dil!SCl 
ção judiclarlet. do Dto.•lo d1d~ll!1in, ~ quo qlitl prot:•rt urc di!CtutO def~delldo Antonio 
r..Jl& t Consclholro • 

. O Stt. ~OEUIO Lzsno.\ - Vi Dll. J)ropri~ res
posta do nobro Doput.~lo. que VV. Exs; dest.'\• 
cnl'3m p3ra M()l\ll~.er. e qno não cont~tou, 
um tn.l ni.cto. delxa.n1lo de pé a :iceu..,-.;a~ de 
Deput:idos d3. opposi~o b:.hl:i.n:i. 

O Sr. C4ol/10 LW111-~ro. mu tra.t:l.48 
· de uma ~ueitiO ger:al. 1;t11a ui~"tlem Ignora. 

( Troca.m.,t: titicilo:< ' -oioli:itrtU tr;cit"U1; ~li.~ 
rynrpiiiiiOs~r : · - - .. ·· ··· • : 

. O Sr. Prc1idcnte - • .\ tk>ncf.io ! a.~t.en~lo ! 
.·~ permissão. ao nobro Dcput.'Ldo -para. pon· 
. dezar..,Ibe quo C!Sti ftrub a hora..:. 

, O Stt. SRA usu-Ninguom 1:.'>I dcstu.cado 
pn.r:i. ~pout!cr. Na. bsuc:idii da Bahia niio ~e 
d~taca nioguom eom o dm do responder :L 

Para. que não pl\!re no espírito publico, este ou aquelle. (T~se mf'itos apcirtu. 
Sr. Presidente. a. idê:I. do que •lei um ap:ute Soam os lvmpanos.) 
injuridico. prec\:!O t.rnzer p:lr& cs Annat.t O Stt. PREStDE.'\TE ...,..Atten~ ! Lembro ao 
aquelle o.p.i.rte to.! qual foi <lado, até . ~m nobre De::intiido que o que cst:i. em d:scnssão 
reha.bilitn.ção profissional, como :W.vogado e a nc~. 
que sou. ' ' o SR.. COELHO LISBOA. - E.il:ou d:mdo uml. 

Allnd indo S • Ex· á. ignor<i.nci."\ das leis cs- c:i:pli~ç-.10 ~obre :i. acta. V. Ex. não deve ser 
t.i.du:i.es bn.hian:l!', a cujo conhecimsnto. :diãs, parci:i.1. queira cham:J.r ;i. atten""". ··o os nobres 
não souobri~do, como ;id'\"og;i.do na C:i.pital ta,r "'' 
Fedem!, respondi :\ S. Ex. que era :>.l]uell:i. Depu •.os p~la Ba.lti:?. que mo dão apart~s e 
uma questão de direito geral. pois nenhum des•·io.m assim o cm-so de minhas considera
presirlente de trilmoal tem o õ1roito l1e, ~- ções. 

· · rondo pres1mte, deixar <le presidil-o, pores- O Sr:; PI'..E:.-WENl'E - Peco ao nobre Depu-
. pirit.o de. condesceodencia. e cedendo a pedido tado que me attenca um momento. Teri;t 
.de terceiro. ' perfeito caoimenfo na discussão da a.cta o as· 
· ·O SP •• Jcsli: PEREGR!Ko-Nenbum funccio- sumpto (le que 0 nobre Deputado está tra.

.. iiiil'io publico põde deixar de cumprir o seu. tn.ndci, si acaso.o discurso a qu$ S. Ex. se 
de.ve_r. por comp!acenc_í:i., é -i:m crime:. refor~ esti'\"t:Sse publicarl_o na act'.I de hcje; 

. . , , . . . ma .. s, .1·~t.a.ndo~se ae UJ?- d1scurso pronunciado . 
. : ... . Q SR. _co~mo LtSBOA-i.pr:o>elto?.,ªJ.Jnrts e!11 sessao ~mto.ante1•wr. asobservações.qu0. 
_ : .. do me1l_c:l1~1n~to.collega., m:i:pstl'ado 1hostre;. v; Ex, está ·fazendo .sobre.· a acta· de ' .boje 

p.a:ra., ·' .. · ma. is.. uma· vez; declara!'. que.: aenh:iim.I Jl!l-rece que .só teem logar ua hora .. do expe-
· .. · ~agistrado, ne!lhum emprega~o p_ubll_co, d1ente. Em todo o caso_ peço a Y. Ex: que 
~::J~q?~lq11~:r-q~e·•SeJa: _a--sua: ~ategcr1a., pode.-m~ 1resuma-as -suas oõservaçoes:· · . ·, ·:.- ·, -:.· 
·· .. "'lnfür-se .. ao cumprimento dos •eus ·~0 zi·ados' ·· ,.O .. -,. :: · ·--. ·- · · ... ·-·· · . : ........ . ., · .... ·-·· · -· 

~',"deveres, prlrici_palmerite um presid·;;te de· me n~~· t~~~:~e~~S~~~ ot~~t~mo_que V~ ~:;: . 
. · :tribunal de ap,PeUação, em occasiifo de julga- . . . • • " - . , r aça_o .em.prm
:• iiientO- de uin.. recurso ·e reciii'sode-in'ande C!Pl?, e.so agora, d.epOlS do e:tfoito que_prC· 

::-. 1 ã.ri ê · · · ·, . . ·· · .-. · ·. ·: ·. · · "' · · . duzrn o roeu protesto .na. banciida ,bahmna, 
~:,' fl:. e .,º• ._.,. . .< · . · _ · · . .. entend:iAazer tal.observação: A.' Me~à..com- , 
·.:·:·<,für.,.S1t. :·"DEI?UTAD0-N3.quelle, tempo nl!o JJete presiõir--as.ses•ões.mas tomo a liberdade·.- ... 
:};~in!-!~ :n~,n_bu~.alcnnce. : · . • .•.. - ,:.;..· · · Aediz_~1· a V'. Ex. que sempre_snJrocedenas- · 
, ·:~:,o .sa.:1ú,r:A";.nºs Mor-.'TE~EG'Ro-:-A.quéstãó :s~1't\ :::;sta. Cnrn:,na~ {:Apoíado,<.).Siti_Me~a. estii. · 
... ~ de .'vot:u:Ou):ião a .presiuente-do tribunal é l_di~pos~a agoi:a a .P~t.em v:1goro ,R~giJne.nto ... 
~~ : de dheito,:processuàl; .. ' ,: · .. . · ·,. ·· · - . ·~ -.. t· .o SR: PRESIDEN'l'E~Sêm:Pre:em-.vi..,:or> .. · · 
~·:::~-: : ··.·.;-.:·.'.· .. :.-_-: .~ + ... :. ~~=-~ --·· - .;~· ···· .~· -.·,: -.'"'- -.·· ... _ .-' -.,.·._·~ ·.-.. -.:_·· .. ; : ~ ·-· •+'• · .. · - - ; ·. ~ --~· .•.. • :·- --
· .... .. · ... ·. : .... . ; . ··:.:.: .. :: ~ ·-. ·. ' . . . ~ . .' 
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. ,,., ., :. . ·' ~, . 

. ' ::_,·;. 4i~,::;;.,1 
~ ''. ... 

. __ cfsit. eoSI.no-Ltêno:-\...;. •••. ~ué ~-ciiga y;E;... o _sr: ~r~sldenl.e- A ree1a.?na:çãõ . · 
.· : e e~ e.m.obedfencl:l· me- -retí~re.1 -d&_tr1buno,. do J:tObre Deputudo não t.em razão de 9er~ ,... ::: 

. Pe;\illl~() •. ent:re.t11.nto. a p.~lo.vraJmO.. Uf!t& .'-'X·· , o Ss. CUPt:r.TL'\'.O SZQU1.:J 4 ~ Ji ·e.;pero.vu.· 
pli~ pessoal; ~ras c:omo p. tc>rmtnct _:)S ,. isto . • li 

· observaçúes qne qufae?"a. t)i&r e queria tlcr.:;- po. • . . 
semconsi:;na11as1)os .<\1\l'làt.:r dn. Camn~ seut(I. O Sn. Pn&;U>R:'>"'l'E-V. Ex. si recomr á 
me con'Victo de queju~tiilquei pe:-íeit.:J.tu.~nce {lllgin:i. 1.3.'ll. eolumna l•, llnb~3· do DiaTio ·· 
o meu :i.~. · (M•~w km.) ._ .· . · !'º <.0119rcS$0, veri~ QUfl :alli se ach11. o_ seu 

· _· . . . n0t00 entre os tl~ outros OGputados · qu• 
O Sr. CU:pert.lno Siquolro- oompaNct\r&m 1le,nis df: !'oito. 1\ c:l1lUl);lda • . 

Sr. i>midente. l'tnho faJ.tr uma recl:im:1ciio On, ei o nol1re Deputado neo\bl; de rccJD.. 
50bre a$ publicado. Jreo1tume na~ ml\r porque o ~u no.tn<' niío r"t laclctldo n~ 
hn"t"er du.15 iariec d~ actMs. um:\ que ~ p11- aeto. e ci eUc Bi;uru. entre 08 nome8 · dt>t pre
blie& ao Dicrio tio COJ:fl"#O e outra quo é ~n~. eii:á c::Jnro que :a. ~Zlma(io uü4 tel'll. 
ai!f.~{?!'ada pel:l Ms a a~111~111J:).. ra;t,io do EOr. ( Nuo.) 

0 ueputtído ã$ :~ ta.i ~ ~11) U;)l ~~ t>Bl'Ut'.\DO-Dtà Justibdoo Q0;. 
~lrtQ<le d~ ~~ do DÜPW dn C6tc9~ e vamo. 

·a Ma responde que 0 quo.ei-Ji uac~dii o Sn. Cur>cnH~'> S1QU"'1 1t··-~. s .: .. o-.·m"u 
M• m'io 6 o qu.o wtA. n11. ~do Di<&rio do ]) ' - .. •• " 
Coll!lrttM>, ·Venbo. pol~, ~r urna reclama· · Ult'io Jo C.tp•t:u.o nio ~t.A. · · ·· 

· ~ sobro ·n. ilctll do 1Jia1'W d() Cottfffd>$0 e ·· · · 
pondero.a V. Ex. qu.eienhonotado que~ a ·. O SI". li!.\ê••brn-sr. Pmitlen~. -pou· . 
acta do .Didrio do <Ãngrtuo que~~ pnra aia ,.ão •it pamvrx." auo ~nbo a dlier sobre & · 
OS Ast,.cres; eh\ manclr:r. quo pua n&u. ~- rccklm:i(iil eo illuátre DepuWlo peb Par:i . 

. qna't~m lmportancíe. é ~ do Diorio doCon- byha.. ; · _ · · · · 
!llW.1(1 e não a da M~. , · mio~í J.fS. Ex~ 1fou ou nã:o o aparte ~ 

Ora. da.' act.'.l . de bon~m,· :i. rotura acta dos que l!O rereríu; o que sei 6 quo o que està no . 
Annc.es , i:onst.3. que eu niio. compareci à dlscutt<1é11.lisolnt.~mcnto o qu.o~eooutêrn n11s
ses:;'io, c>u melhor quo não res~ndl _ b. chi\· nolJlS tiacbygruphic:is.. SE:m :i. menor alt~ 
mada. aem del.xei de r~spont!cr. ·não t1llt111 tiío. e, ~i ~- .Ex. qu~r verifi~r. póde exigir 

. com c:1.USl p:irtici-pl\d;i nem sem caus-.1~ 18\0 a ahll.1~0 du m~m:is notas. 
ú que tem de ir p;>.rà 0.11 Annaç.r, e fll<.-'O esta O Sit. CoEuio Ln;noA-Eu não espero- ou~ 
reclamação ~~ qu& · f!quo oonsi!!o:Wo que ~"!1 c:ouM. do nobro Deputado, porque i;ei que 
ncs;ii. occ:asfüo ~a cxi~tiu. e estn.va. p\'\?:Sl?n~. e rncu.pa:t de alteral·as. 

O Sl~. Lu1r. 01:."tSt-E que _eontiaun n. se~ · O Sl,, S~ABrtA-0 que é certo é que preeí-
Doiputrulo. · ··· · . i.arnente <i que está_ no discurso ê o que es~ 

O Sn, CoP~nn:-.:o . S1QtJa:m.A-F't1('0 <-'m meu· Olls nows, • · 
nome a rcclam:>.çà'). n111s o c:i~o se estende 11 Era o que tinh:i. a dizer. 
diversos outrog coUegõ1>; uão fui eu ro Quem 
recebeu .i: pôda ?tfesa.. · · · 

.. 
Em Sel?ll ida. e approvada. a. acta da EessiO 

antecedente. . --· 
o SR.. 1'~210 . PE~n..i:...;;.rsto e allusão ao 

~r . Preaidente. . ORDEM DO DIA 

o sn. Luri DEm-Recebeu o . que? t {Ha - · zr ;i.nnniiéia®- 3:oontí?iua~ão da '2• disens.;: ·· · 
.· _ 01.!trcs apa.-:iei_'. ) ,, .·- ·. · _ ._ -_··, . são:do :projecío n. 49, de 1897, ~utorizan(lô ó • · . 
·. _· . ·<fS!t~ CuPE.l\T1~0$1QuEtà.\-Só .~sc:ipa~m ~ove'!?º a ab~ir ao :r.Ii~lo . da Jm;ti<:;a. e_ : . ' 

·da.:-raionra· ápeiios osl:l5 Deputadas da quesrão :Negce1os Jn-cai·1oras_ .º credito de 20-2:8?94n~-. ·:: : 
de Ordem qUC fof' levantada. . e 'a!güos· <:>Ut:roo· SUP_tl!~men tar. a _VO.I'laB .yerbas do'art;~ 2°;/~~:<. :· 
que ch~r;\m ~m 'Virtud1:n!_<.i_ ~esm:i. ·q iie.Stíiô:.: ~eí,n. 4~,. de 1? d~ dez e~ br:() ,4e -~S~'; .. ~ ;, -~ :: .. . · · 

. _ - Não.~ :'l'eSJ?On.dt~ ,._a;_ ch~wa.du.,::.conlesso; mas . - · · > · - ~ · - .. . .:. . ._, . 
. · cornpa.reci a. .sessu0 Jog0 no cotneQ!:)_du. _ordem, . , ()Sr". P~e.:s1deni;e".'""Tem.,a:.palavta. · ····· 
· · do .dia., e e·costume.~col)$ign~r~--lla; ac't,a.q\l9 o :o Sr. Serzed_ello Cor~. _ :' - :::.:· .:;,.-,., __ :_ . 

. ~-Depntado-:comparéce'U·depqis da. ·cn~m:sda. .. . ~ ·- · .. - ;: :--: _ : ·- ·- _ .. ___ .. . -. -~ .- .- _.<- -~ . ...-- · ·. 
· . cESpériv:a qu~ ii:·infnliâ· présença:fôiiS6 cori-· ,O si--; S 01;'.z:ed_e_l!Q ... Cor .:Cêa;__-:,:-
· __ · __ ~ignadâ., mas :1:icij~ p-roçul:l\:o~o;.:i'l< QU~ Jl; me'?.· Sr"" -: p_:r~i(lei;ite~ ·· ven110·_ dlsc~~tir'. õ ,·~jtójectt(.< 
., :11omc 'e~~o: .. d11 .<tlgu~ir -co!legas;· qc~: tínha.mos ·a.-. ·49, deste anno, gue autor;z:;i. · :ao· .-Governo ': :·,-. 
· com:par:eci~o :depois da quest,:19.da ?~~em;,)1~0 a ... al).ri(por. ·oôn~:i · __ .-óo Ministe~;ió ·da Ji.tS_ti~ é_,:~t 
íigm:a.~m :e.~cparte a.:lgU{Xll\;;. - _1!~90 ,_a,'., ;r,e.cla-:;~ .Neg!ffi.lOS. lute:L'JOre~J;lID'<lrci\lW . suppleij:ieil~.; :. ·:;· 

:·maç-.to ,· Gm :}~eu po!J)e,-eno do~'::Çe~iU~eol-; ·t_a.rde 202:~$ a'.;va.rt.aS :-v:er~ do, art_;)~~.d~'.;õ) 
legas qtié ·n~ó .q_uiz~.protestav; : ... '. _:,, :: .:. -lei_d&.J O de: deza.inbro'do::anno;pall.S&dõ.:::.r:'õ ,.-.~~-?,-

. _;: .. ·}<~::;~:::§~~~~~~;~::,-'::;~::::·; 'Y ::: :~:--T?Y;~,~?.-~~:,-::·'~...-1{_:<:_· ::. \: /-~~ :~~_T7:·:· ~T:~:}~:,~p~;.: ··~~:.·t~:~f i:~,i 
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· :;:, .. ,.Ao encêfar; sr; Pre!lid.eo.te, -~ di.scus~:io. ou menor e?.tensão. Cs ct>eclitos supple~eo.
-. deste projecto, a. Ca.m:r.ra. me. permittirâ.. que l tn.rcs nã.o &tting~.in. não a.iteram o serviço. 

comece Ia.mentando o equivoco de 1!outrím1.' Os cM!'rlito' . extr:tortlinarics, porér:i. ou ~e 
em que$~ achcu o Gowrno do St·. Dl.'. P:·u· ' ?'('[l'rorn :i. n,wo ,;er\'iç•' c111 :i:te~o.:u cnndo 
dente de ~toraes. no dep:;.rtamento da ju~- ! mai\>r •implitude, ron.ioI" dcscn\"l)h·•mento tto 
tiça. e:t:.:;o- de doutri::;:i que r.ii relizm.rn.té pu· · serviço creu.tio. 
troclm1.:fo~ a.mP.'l.rlido, !lrote:;iJo é cob<\:•to E;t.a ,t, sr. P1·esiJ.,n~e. :i. doutrina qu~ 
pela. opini!lo da mu~tr:i.d:t CQmmissti~ do Or- l'ej{O :llil úllt!l'~n~1:s cspeciet:. ds Cl"&Hta. ~to.·~ 
ça.meElto desta CllSa. ll. dulltrÍl\illjUe SI! C!l~<:Utm ~Xpl;~atla i;em 

·0 Sn; Tmol'mW D.\ COSTA- Apoi:id~> . 
oontes~O tlffi t0o!os OS :\Ul41l't',"- ~ll'.:l C :1. 
doutrinn. qu" $tourm. "m ~ua õbta cl:1~ 

.o ·SR •. S~t7.tmll.1.W Cürmk:.'I. - Sr. I'rc~i· lóic:i. liObro o Ol\'lltn~nt<.•, i;u~:.cnte. o dc:ou· 
dente. os credit~ ~o !c'nmmn~ ;t.:stím\(i;i" :iJ TOI\~. 
cel'to e d.it<!!rmlnu.do se1°\'1<.·o. paN uma. '1.t'~· 1 ~l;1. Sr. Pr<_·,1·it'1;t--•, ó ;1 üou~:-in:1. quo rõ• 
peza. CU.,lo ~"Irismo 11ppro:C:!mrid() C 1~!1'!~ 110 J:Ul;1, flO llP!i'i<• p.:lll. ~ ilO,O p.iJ?.~:S lR.tÍllQ~,Q)nlQ. 
orço.mento. pur •~XOt• • pl11. n:-. l·'tMl~'!I. e :14 lt:i~i~. a. tf.UC?i• 

Os credi~ siio t'l"Otmeme \':'L~ll o Po-IC!' tiit• do"° <Wt.'lht.,~. 
Exccuth·o Ulll:! ;'ru.:uld.:Je u1~ ~.r.•pt~udrr •!l· ~·:-1, d··pom-~···111~. :oi:•' :m inici:ll' (l dc~to 
Dht!lro •. j)al1'. íll.zA!r ~::l.:L o •fl•W!'•mna.J:i •!t-$• t~fÁIG :iro;l't.1 Cflll tlW:L Ul~!l \'t:;'\l~·lclr:t o.>n.
~ co:u s:t:Vi«'S, de :LCCO!'l.i<>. C:.lll\Y clt~•,• ,, ú1.-.:10 pnr 1,,_rtc •lei :>r. !\liui.'U<a d!1- J1:11tiçi. 

· 1!h:str3do rcl:.\w:- 1ie.istc proj~tv. e:.m M 14i• eõu!U::lo ~dr.a. t~ c:1bl,lrl:l pulo i)re.-ttg10 e 
acturumoote em YigQr~ . . . . . . · aut.oridndo 1b. Uimm!Hiio do o~ml'nto 'm~· 

... MllS si . o i.itiln. .·. ~er.illt1õ qüe (·~. c:rcdlu.;; f~redifol! ~upplcnumt:i\•t•S e crL"dít.Õ$ ext:·Mr~ 
::.io uma !'t>.culd:We dli\t.i l\O Ei.t:r.:11~íl'O <lo 1.Umulcs. 

·:_:despende1• ~llnlleiri> ~ra i 'i06 ~ tatJ· !!t!;"."1· ~. l·;x •• e~ r.:1o te;r;-di~:\ll\.~:io o:i ent'io quir. 
~. <le accordo coin :i. lei. tamhem ô c:cr!o ux:~:- ,.., com p:..lCri-~•l ··i-:«inl p11r:i. fa:ier p:.~ 
que é de· bOO. doutrina e 1foutriu!\ ~cial 83.:" uc a1:tu:L1 prv,iecto-um 1!1-e·;iro -.·erda
para. a. verdade cl0tt orçtl.!Ilen~ qt:e o Poder ('t~framo;;te <te cnr:.ct~r •::ic:.ravrdi1111.:-io. COUJO 
.Executivo não ~~•l, nà.I) tr.tnsiu:J111. a ~i f..'S..-e um crC(?i:o supµl(!m·~:•\~!'. 
verb<is que lhe Sio 1ix11:103 c:xo.ctamcnl~ n~/ E' ;i.•:iim, Sr. Pl'('~:dc1Jte. que' iro pe,fo o c:rc
algal'ismos marcados nos dil!e!'enres c~«lius. tl1~ ~ítl 4.~ooos pam 1n·em~~ a. um.-. o:w~ 1>~-

0 Pcdel' E~ecuuvo <:eve tu:!to tp.ii;,ut.> JIQS· · ll11cad:i ~ :1• not:n-d p!'O:t•s;v1•. o Sr. Clons 
sivel se m:i.nte'!" e~ct.\mente. com o mrdoi•! Ú<'\"il~•cr1 u:i. dlzendo se i;HI' cs•e..-< 4:0UO$ cous· 
escrupuio, deun•o a:1~ vei•ba.:, que são ,.üt.'lil.:1s, titut>m um '1•editü suprilement.ar i wrb:.1 de 
niio podendo c:.t<:c\!er, e:.t:i.c:tun~·lll.tl como 8:1.101)$, peifolt> pelo Gw\'<':•i;o !llll-:l. pre:nios dtJ 
tamoom não pócle crei\r UO'l"O.S servíçOri ou accor•.w com os :·cr.:u!a.mcutc,3 em vigor. 
novas despe?.as para sm·v:i~os qu<•, JY•i' u.c:iso, 01•:-1, SI'. Pl'·?si<!e:ite, a verdade. :i. este 
niio teaham. !\ido prevísto8 µu.- d~'erniín:içãu re::pcit.o. -e o iliustrc rcla.tor <le~te ci·e-1ito 
expressa. do Poder Le;islativo. . ~ubc pcr!E:itamente - e a se;;u!nte: o a.nuv 

Ainàa mai~, S!'. Pl'esi<.lentc • . Of:I crLoc.litos no p:iss:ic!o n. Commtssiio de Or.:;amcnto supprl· 
·: regimen como o no~su. no ~ystema. or<;!lDHl!l- miu a.bsol1Hament~ o credito de 9:000$ par:i. 
menta:::-io · como aque!le que a!fopi:i.mos .. se sernelhant<:: p1·cmio; modilicoa mesmo a. lei 
dividememtreso::dens:osctooitosorfü::ia.t·io.s, de consolidr.\·ão do ensino neste ponto. Ne~
que são os alga.Tismos Otl as verbas in~cript.all ta;; condiçõt·s. ni:io t':xiste actualmente verba. 

. . para os di1Ierentes serviços consign:i.dos em no orçamento. nem exlste se111elllar.te cre· < f!..!l§.Pe~as E!Speciaes dentro_ do or·ç:lmento ; , os dito. Si assimü, a que fll'O[loSit~) vemoMin_is~ 
·~,·.cred.itos supplementares, que sã.o .creti.ito.s pe· tro IJedir o rnpp 1etwmto de 4:000$ :l.? crecllt·) 
'- didos '.Pelo GoTerno, pedidos por este on que não c:füte 1 
?:atjlie1le.·miriistro, depois ele votiüfo a m·ça· IúqUe;,tioiüJ.vetilientif ha a'lui verdadeira. 

·:' mento; _:para a.ttender. a ir:stifficincia deste confuõiio. · · 
0 _9µ:c.;daquelle · algarismo, dest a ou daqueTia ··'Estes 4:000$ não pouem ser thlos como cre
\ Y.fl.rpa,.~;· ~;· tina:lm~nte~:OS m:editos: xtraordi· ! ditosnp_plernenta.r, mas como cred!to ex:n·:ior~. ·· 
· na.rios, que são tambem pedidos pel0Pode1• clino.1•ic, ci:ea.nclo" um ser\·iço sem autorização 

:. :.E;t0()!rtiv~, ctlep_ois de:. :VOt:ado. o-orçamento, .do Poder Legislativo. . ' 
,·ml!s':pii.ra, a.tteode.- a servi~os- novos não pre: .. O Sr.. BE1..IS~~ro DE souz:;.-Perdão~;. 0 ser

~:·,vistos·na-:'.lei do orçamento .o,u enfüo para d:n YiÇo est~i. ci'eauo ; esfa. .ca. leio · · · - · · ·. 
·maior extensão a um serviço determina.do ... ... . .. . . . . . . .. . _ 

;7:p1•.enSt01Ja' mesma Iéi'de' qrçanientó·. =~'~ . :~~-.· -.. ' o ~r... sm~7.Enkr.t.o Córtm::A -~Nü.o está t.ai. 
:• .. ,. -Ha.:·u·ma ditl'erença.· entre 'Os· creditas suP.-'I O :1.ono passa.do alteramos a~ lei.: neste. pauto. 

-~ .. ple.·ro,E'..º~. fy,s .. e.· ·} >s •. 9.r.ea.:i~c>S:. ex··. t.:rao;-~.ii:iatj~s·; ... •· ·:N.:'ão coihe, ·Sr .• Presid.ent. e; a esca.1.Ja.toria:. de: ,, E~ ·que· nos•cred1tos' supplementaret1 o· serviço que··lançou mil.o o Poder ExP.cutivo ·. pa.ra· JUS· 
não-póde ser· alte~à~o, · nãe> póde ~tei- ·maioí: tificii.usws-i!:OOO$, dizendo o aetua.l .l'llinistro 

. . y·- :~ · .>· ·. . :;•.· .·.:·>~~ . ·~:: .· - . 
•+....... , • • .• ···• ' +• · - ···· 
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da Justiça que es~e p1·emio de 4:000$ havia 
sido concedido por despacho do seu ri.nteces
sor para ser dado de accordo com a verba vo
tada em 1897. 

Sr. Presidente, ha aqui um verdadeiro. 
abuso e incorrecção para a qual chamo a at
tenção da Gamara. Eu absolutamente nesta 
occasião não olho nem para o Ministro A ou 
B, nem quero saber si o antecessor do Ministro 
da justiça commetteu abuso ou si o ministro 
actual está na obrigação de honrar o despa
cho do seu antecessor . Quem vejo aqui 
unica e exclusivamente e o Sr. Presidente da 
Republica. O que vejo é o abuso do Sr. Pre
sidente da Republica determinando despeza 
por conta de um credito, de uma verba que 
devia ser votada pelo Parlamento para o ex
ercício do 1897; isto é, o Poder Executivo ar
rogou a si o direito de, em despacho, abrir 
um credito que elle não podia. ter a certeza 
de que o Parlamento havia de dar. A prova 
de que o Sr. Presidente da Republica se en
ganou e que seu proceder foi incorrecto e il
legal é que o Parlamento o anno passado 
supprimiu para o exercício actual o credito 
de 8:000$, deixando() Governo em difficul
dade obrigando agora o Ministro da Justiça a 
vir pedir um credito supplementar a nrba 
que não existe, pela impossibilidade de justi
ficar o credito como extraordinario desde 
que intencionalmente o Congresso supprimiu 
o serviço. 

Mas, Sr. Presidente, qualquer que seja a 
doutrina relativa aos creditos supplemen
tares e extraordinarios, a verdade é que um 
Parlamento e um Governo que teem a con
sciencia de seus deveres e conhecem qual é a 
sua missão, que estudam a situação do paiz, 
tratam logo de prover ás despezas que forem 
feitas por meio de creditas addicionaes ás 
verbas votadas no orçamento em vigor, co
gitam immediatarnente deste facto impor
tante: a despeza devendo guardar com a re· 
cei.ta uma correspondencia immediata, é 
preciso indicar desde logo os recursos da re
ceita com que póde e deve contar o Governo 
para fazer freme ao excesso da despeza que 
os creditas indicam. Já tendo o Governo e a 
Commissão do Orçamento declarado ·que 6 
orçamento que se finda vae se fechar com 
largo deficit, não sabendo nós si o orçamento 
que vamos votar terá ou não executado sem 
deficit, pergunto ao illustre relator do pre• 
sente projecto, com que recursos vae o Go
verno fazer frente as despezas no actual 
credito, que é naturalmente o inicio de uma 
série de creditas que hão de se seguir a este? 
Com que recursos o Governo vae haurir ·o 
dinheiro, si no orçamento que finda o deficit é 
uma realidade ? Como, pois, vamos nós votar 
creditos, dar autorização ao Governo para 
abril-os, si afinal de contas não lhe .indicamos 

os meios pelos quaes o Governo ha de obter 
recursos necessaríos para fazer frente a essas 
despezas? 

Isto é essencial e eis porque estou neste 
proposito : não votarei absolutamente seme
lhante credito sem que a illustre Commissão 
de Orçamento, por intermedio do seu digno 
relator, venha dizer á Gamara como· o Go
verno vae fazer frente á despeza com eEses 
creditas especiaes? 

E' uma verdade que o orçamento findou 
com deficit, e si esse deficit vae ser avolu
mado com os creditas, de onde o Governo ti
rará recursos ..,... quaes as providencias que 
dá a Commissão de Orçamento ? 

Isto é sério, e o relator dos creditos deve 
dizer-nos o que pensa, salvo si queremos con
tinuar a cavar a ruína do paíz, si queremos 
dar ao Governo a faculdade de poder tapar 
esses differentes rombos pelos processos que 
elle idealizar, ou com emissões clandestinas 
ou com operações de report, de que o Govemo 
do Dr. Prudente de Moraes tem, nestes ulti
mos annos, dado o mais lameotavel e inequí
voco dos exemplos. (Apoiados.) 

O SR. MAYRINK-Na opinião de V. Ex. 
O SR. SERZEDELLO CoRRÊA-Vejo pelo tre

cho d•) relatorio do Tribunal de Contas, pu
blicado pelo Jornai do Commercio, relatorio 
que infelizmente ainda não veiu á Camara, 
que só para o Ministerio da Justiça e Ne
gocios Interiores ha creditos supplementares 
na importancia de 2 . 900:000$000. 

Vejo mais. que ha creditas extraordinarios 
na importancia de 800 e tantos contos. 

Vejo mais que houve despezas, na impor
tancia de 43:000$ que o Tribunal de Con
tas não registrou e que foram feitas. 

O SR. BELISARIO DE SouzA-0 Ministro não 
fez a despeza. 

O SR. SER.ZEDELLo CoRRÊA - Por conse
guinte, pergunto ao illustre relator do pre
sente prC'jecto sí este credito de 202:000$ 
está incluído nesta somma avultada de 
2.900:000$ de creditos suplementares, e mais 
ainda, si por acaso n·estas differentes verbas 
parciaes ha algumas que estejam incluídaR 
nestes 43:000$ de despeza que o Tribunal de 
Cont.as não quiz registar, que reconheceu il
legal e que no emtant6 se tez. <, 

São perguntas que, espero, hão de ter res-
posta cabal da illustrada Commissão. · 

o SR. BELISARIO DE SOUZA- o Tribunal de 
Contas vae ficar admirado da inanidade das 
accusações que lhe são· feitas. 

o SR, SERZEDELLO CORRÊA-lndagando com 
o maior cuidado destas cousas, estou zelando 
uma das prerogativas mais importantes, que 
tem o Congresso neste regímen, sinão a mais 
importante, qual a de confeccionar os orça· 
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Este facto póde ser evidencia.·~o por est.a' nem z~Jo pelo eCJ:U~Hcrio ?rca.me.nt.ari~ e. 
consirtéra(,:li:o: qnando a Commis~ii.o de 01>ça- antes, provoca. o de/ic~e. deficit que e a 1•11ma, 
mento de u.m:J. Criman, comt a. no~~~. tem de que e a. C<l.11$11. do tod.Os os nossos males e q~e 
disCG.tir um orçlmonto, ll. sua. primeira. i>re· corre exclusiva.mente por sua. conta.. (-1.POW
occupo.~o qua.l é~ E' a. dê eogit:l.t'd)O~ todos 1los. muito bc~m). 
os mel03 o.o :.eu nlc.'\net•, de dotiir o p11o1z t1>m sr. Presidente, devo 11i11da. dizer ã. Ca
um. o~cnto <l<l.txillb~lo. ist~ ú. dot.v as mn.r11. que h:i. t..'l.nto per!:;c:> nti.$ vo~ desses 
(l~-peu.g a~r:as. prects:is. sem ~" qunos crcditos suwlemcn~ree, ~cm so vo~n:t os 
nã.') se llM~ 1\U~l' ::'lmcclon:\r t"Ge"Ulatmt'lnt.o o rccul'SO$ p.im ~e r11zo1• froute âs do:.1>ozas, 
~"\Chi11f~mo pol!ii.:o o o.•iministr:i.ti:Q d& Nu.· que, quer u~ Fmuça, qu~l' na It:a,JiA, ,86 tem 
ç-.io. ~lll O:l l'ec~>rSO::> cor~i)\)nll®.:H. . procur:ulo oppvr os maiores ob1eo11, ftt.ea,I· 
I~tüo o •11io 5e !11.i ! As \•1,1rbus &:&e lllu,Jo1w drufo quo tem o Poder Ex.e<:utl~o (lo nlit'u~ 

:i. duu ordon1 de com11loraç•~: prl:?J•llm. n crml.itos nddlcionaes. 
utilidade do 161.'ViçO; procura·~ \'er al cUo ú Fol ~sim. Sr. Presldon~ que cisn 'F~ 
utll, ln:u!bvi:l e noccs.'llLtlo. . 111 vot.oll ~ lei que J.e~rrnla.1 v;i. que e:a.dA cre· 

.'1. QUU'à eall*ldtt;tçih é• do f.'f(uilibth> or-- dito ::.ddiclou:u f01o'S() iru!Uêdlutlí.m1mta a.com· 
i;3mObf.lriO. ~ ~14 ó :z. m:al8 lmpo~tc. po:i.- p:inll:\ io do l'tlCUt'SO da. pro'l!d<lnci& n~
qua 4 ct«r. 'lllêm. \":licà at~r s-;il~'Cl,'IW mas d!- ~riu. n:\ ~lt:L p;i..ni. llcuuw~r •to crc• 
\'l!l'ai dei!~. ' . dito. 

01.'!L. $r. PMl<l<\nw. :11 <! cxnc~~t:iti\ t'lto, ~l&is tAl'llo os abusos.~ rcnoni.mm o ~ 
~ Cllfb dosptD .. irr& n~ C>1nri11;-1~ e-w loi !ili ~phisma.i.b. 
<lu;._. or-1.m~ cte C·llllildii::tt;.a •. 11~ uu1 l:ldu, :w, Ai; diw~rs:i.s couuntô!JOOs do Ol'l:lllllento dM 
utilida•IQ do ~rvi('J.), SUá R().~:cl,.lc. de uU• ifü'er..ill.~ ca:nMU tronoozu limit:l.v:i.m-so ex· 
uo J:'.1.1)-1• t!Q\lili~rl.o º!\?-mlln1ario-í.~to io. clu~iv:imemo a dizer q uo !>' ~2'$0S p.ir<1. 
11~\o exo.,nt."U' iwrVl(,'I) is1:liw ti.UilUtlu ~ ton1 cobrír U:I croditOS extr11orJ.1D11.rt0ii. addiclo
retuht>S jllll"i4 ~l-o. ~I illtó o :as lm. tj pro- nae:; e im_ppfomentAres serram levados ri. 
ciso rt.>COUheeer. 011 (.~1tos supplem~at:4~. conu d:i. <lt\'id3. lluctua.ntc. 
nd1liei(ln~ rurta1n-sc ~mple~mcnt.c l4 ~lia Aehou·~c n.~im urn e~pedic;ito por mei~ do 
St!gun;la. orde~ uc coniude!'ll(õe~. que é JUS- qual se podi<1. illutlir :~questão e os c.."ed.1tos 
mente a mal,; import:mte. a•Miciv!l:i.cs con~inuilJ'\l.m :~ perturbal' os or-

E&iés croditw ~ ~ri;..'0$Qs, ISÜ.~ ~ a.?uso, ;;amcnws. 
:ião a. raln11., porque des~roern o (l(futl1br10 or- Da.hi a ondn. crescente dos ei'<!dítos e a. ne-
~a.mcnt.vio. !iiio a.or~bre'tl 1<Js 1lc('~ift. cc.".:sidaf!o 1lc vc1· um outro meio ~lo qu~ s~ 

De tno.Jo que 6 m1!1t0 í~l 1~0 1tl11l>t.ro :ela- pudc.s>em Pvitar mi1les que todos o:; patriotas 
tordo proj~to 0 no 1llustr.; lcrirlct 1111. m1w:rr1a. come1,"llvum de sontir. . 
virem :i. C:uno.ra. rlomoustr:ir. 1fo 111odo cab.'ll, um uus meios de QUe se usou a.inda., e do3 
cl:i;rl}. comple!-0 e po:>itivo, que o:>.;;a cll'Sp~zu. ma.is importantes, foi o estabelecimento, quer 
er:i. nece.ssarlu., porqu;J 0$ sorvtços eram na lrnli:i. quer em França. <los orç:i.men~os 
uteis. . . reciificativo;i; quer dizer-a Gamara rect1fi-

M11s. Sr. Presidonte, o que ó nt,\cessar10 e c:n·a. an~s de l'otar o Ot'Ça.mento pa:t."S. o 
ligar estu utiliili.tda 11 e$S:J. segund: Ot'11em de exercício seguinte. o orça1mmto votado no 
co:1si1!e1·llçves. a.fim de que entii~ se P?~°' a.nno an.terlor, e~amina.va.-o verba IJO~ "Verba. 
ver sí essas despezas, a.pezar <le ute1s, devw.m com todos os deta.llles e então via, pelos mezes 
ser adiarlas ou supprimidas. para. que se ja decorridos e pelas despezas ji_feitas, q~aes 
possa ob~r. 3 verdade_ elo orçamento, ll!lll. a. as varlJasque mais ou menos ser1a.m.sufilc1en
qua.l nfto ha. m1.çao follz, sem .,a qual _mw _ua tes, comó o Ex:ecutivo havia de desp_euder e 
confiau<}a no G~•:erno, sem a (lUal nao _pód~l empregar os dinheiros publicos ~ fazia a !e-
1m"er honora.b;hdade elo cr_ed1~ú, respeito .a, l'.!tíficação no ol'('-amento.Esse processo,porem. ; 
!é dos contraC'êos, pontualldaue nos paga- não deu todos os resultados. porque quer na 
meutos. . · ltalia, quer em. Franç1i, as delongasnn. vota-

· ... os credito$ addicio}l&.es furtam-se cop-iplc~ çãodos orçamentos aca.ne_t,~yam·inoonve?ien· 
. ta.meu te a esta sogum:.a ordem tle consulero- tes e coutínua-vam a perm1tt1r ao Excc:uti ..;o. a 
eões. ·. · . . attril>uição de poder abrir os creditas add1-
. Sof!rem apen~s.a .Primcira-11 da ,util_i~ade. cionaes · que emondesse. E emâo la.ncol;l·Se 
. 4 cliscussii.o versa apenas sob~e-z utilidade mão de providencia. de car.:i.ctel'ieglsl8.~1vo. 
àa!; rliver~os despe;:as dos ~reà1t0s. ·.··. do porler •. do. auto1•ido.do que tem o _LegISla· 

E' por 1s~o que digo ao tllustre rela.to~ _da. tivo no. decretação das despezas P'.:.lbllca.s e se 
Commtssão de.Orçamento, que S. Ex. vmdo nt>terminOu que o Exe<mtivo na.o pudesse 
demonst:t•!ll• que essas. clespeza.s<er~m neces- abril•: 
s~rias, .qrie os . serv1eos eram prwso~, .n~rn . 
por isso.deu aõsolviçao asi Governo,. JUsti_íi- 1°, creditas e:.:traordina.rios yo.ra. pag~ 
cou-o, pois eJ.le uão mostro11; J?l'e<;ICC.ilpaçiw, serviços novo.> ; 

· ... 
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2°, creditas extraordinarios para dar mai.or 
ou menor extensão a um serviço determinado, 
só se lhe permittindo abrir creditas supple
mentares, mas isto mesmo não o podendo 
fazer, quando o Legislativo estivesse funccio
nando, sem prévia autorização do Legisla
tivo, e, quando o fizesse por estar fechado o 
Poder Legislativo, deveria vir nos primeiros 
15 dias depois da abertura do parlamento, 
communicar-lhe detalhadamente; em cada 
departamento dos S(:lrviços publicas, os cre
ditas que haviam sido abertos para cada ser
viço, de modo a poder se fazer a critica 
aberta, franca, sobre faes creditas, e então 
verificar-se si a verba votada foi ou não di
minuta, foi ou não deficiente. 

Sr. Presidente, além da consideração que 
acabei de fazer á Gamara, mostrando como 

. os creditos addicionaes, quer de carácter ex
. traordinario, quer de caracter supplementar, 

se prestam á progressão ci'escente das despe
zas publicas e á falsificaéão dos orçamentos, 
devo dizer ainda que me preoccupo especial
mente com o actual credito, que é ci primeiro 
termo dessa· progressão crescente que a Ga
mara vae apreciar nos creditas supplemeo
tares que hão de ir sendo succe.•siva,mente 
sujeitos á discussão da mesma Gamara pela 
seguinte razão. E' que este credito supple· 
mentar é abe:ro justamente no departamento 
da Justiça e "Negocios Interiores. 

O Ministerio da Justiça e Negocios Interio
res é no nosso paiz, apezar do mecanismo íe
derativo que a Constituição estabeleceu, in
questionavelmente um dos mais import1J.ntes. 
Por esta pasta correm serviços da maior re
levancia, como sejam o de · instrucção, o de 
policiamento, o da assistencia publica, etc.; 
é um ministerio que tem a seu eargo, pQr 
assim dizer, a nomeação de todo o pessoal ([e 
ordem política e de ordem administrativa do 
nosso paiz. 

Nestas condições, este ministerio é por 
assim dizer, mesmo no nosso regímen, uma 
sentinella que está prescrutando no intimo 
do paiz quaes são as suas tendencial:' políticas; 
é, por.que não dizer~ é o ministerioda guarda 
nacional, é o ministerio em que se faz a po
lítica do paiz, em que se fazem as nomeações 
que tanto agradam ao elemento político. 

Nestas condições, os creditos pedidos por 
este ministerio devem ser estudados demo
radamente e o faço no actual momento, com 
tanto mais cuidado e cautela; quando séi 
que preside ao Ministerio da Justiça lim 
homem que conhece o seu officio, um homem 
que é politíco e político de acção e de raro 
valor . 

Ainda me recordo perfeitamente de um 
discurso memoravel pronunciado por S. Ex., 
em que indicava ao Marechal Floriano oca
minho da dictadura. 

Nestas condições, S. Ex., que é homem 
que conhece o seu officio, amanhã será capaz 
de lançar mão de todos os meios e recursos 
precisos para fazer com que vingue o candi
dato do Sr. Prudente de Moraes á presi
dencia da Republica. Dahi a necessidade que 
temos de analyzar os diíferentes creditas 
desse ministerio e ver si realmente elles se 
justificam pelos serviços publicos ou si ha no 
meio destes muite, cousa de lJOlitico, muita 
despezâ extraordinaria, mtiita despeza ex
cessiva que não se justifique sinão pela ne
cessidade, que teem os Governos, como o do 
Sr. Dr. Prudiinte de Moraes, sem apoio na 
opinião publica, sem dedicação na consciencia 
republicana do paiz, de se fortalecer e fazer 
afinal de contas aquillo de que precisam 
todos os Governos íracos - fazer partido, 
crear dedicaçã0 e defensores á custa dos 
cofres publicas. (Apoiados e não apoiados.) 

Faço este exame ern relação ao actual cre
dito, ainda pela consideração especial de que 
as palavras do illustrado relator da clespeza, 
no departamento da fazenda, em relação á 
situação financeira .do pai~. me deixaram en
trever que essa situação, na opinião dail
lustrada Commissão de Orçamento, pela bocca 
do seu illust:ra.do relator, era comparavel á 
da França em 1787e 1788. E tanto éverdade 
que essas situações, na opinião de SS. EEx., 
são comparáveis, é que os remedios são os 
mesmos. Com effeito, membro importante 
da maioria. com a responsabilidade que 
lhe dá a confiança de seus cómpanheiros, no 
cargo especial que . exerce, qual o de re
lator de orçamento tão importante, como 
o da despeza, veio pedirá Camara,como pro
videncia urgente, necessaria, para salvar o 
nosso paiz, exactamente aquella mesma pro- · 
videIJcia que em 1787 Calone, e mais tarde 
em 1788 Bryenne vinham, ~orno ministros 
das finanças de Luiz XVI, propôr á Gamara 
franceza; ibto é, elles vinham pedir, um, em 
1787, a suspensão da quota de amortização, o 
outro, em 1788, a conversão do juro ouro dos 
titulas feancezes em juro papel! Não houve 
maior descalabro, não houve medida mais 
perigosa, que mais profúndamente abalasse 
o credito da França, que mais vertiginosa
mente contribuísse para a bancarrota, e con
duzisse o paiz á anarchia e á revolução de 
1789, que as medidas apresentadas por esses 
ministros. (Apoiados ; muito bem.) 

o SR. GRANADEIRO GUIMARÃES - Queria 
q11e V. Ex. dissesse á Gamara. e ao paiz si, 
quando Ministro da Fazenda, . amortizou 
aquellas a polices que devia amortizar. 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA-No meu tempo 
não se deixou jámais ... 

o SR. GRANADEIRO GuIMARÃES dá um 
aparte. 
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O SR. SERZEDELLO CoRRÊA_:_No meu tempo sem que essas medidas revelem na sua 
não se deixou jámais de fazer a amortização con;iciencia, no espirita desse illustrado 
da divida. externa, declaro até niais a V.Ex... Deputado, no espírito da commissão, no pen-

o SR. GRANADEIRO GUIMARÃES-Da divida sarnento do Governo, a opinião exacta da si-
interna e externa 1 tuação do paiz ! 

Não, Sr. P;_•esiclente, estou discutindo c0m o SR. SERZEDELLO . CORRÊA - Perdôe-me 
V. Ex.; da divida interna? 

o SR. GRANADEIRO GUIMARÃES rlá outro 
aparte. 

o SR. SERZEDELLO CORRÊA-Da divida in
terna nunca neste paiz se amo1•tizou cousa 

_ alguma; não ba tradição nenhuma da amor
. tização da dívida interna; mas, quanto á 

divida externa, garanto a V. Ex. que, du
rante o meu tempo, foi sempre mantida 
escru pulasa mente · essa· amortização. . 

Ainda mais,jámais deixei de ter um se
mestre adeantado nas mãos do do Sr. Rotts
child, para acudir ao pagamento de todos os 
nossos compromissos; e jamais pude admittir, 
mesmo em hypothese, que em meu tempo 
esse pagamento deixasse de ser pontual
mente executado. (Apoiados.) 

O SR. MAYRINK (depois de pedir licença 
para um aparte) -A opinião do Sr. Luiz 
Adolpho foi uma opinião toda delle .par
ticular, não foi apresentada á Commissão de 
Orçamento. 

o maior cuidado este credito, pelas conside
rações que já adduzi e, mais ainda, porque na 
opinião do íllustrado relator do orçamento da 
despeza ha semelhança entre a nossa si
tuação e a de França em 1887 e 1888. 

As medidas, que lá se propuzeram, são as 
medidas que se tentaram agitar aqui. 

Recordo-me de que li, sobre essa. época 
inemoravel, que o homem ca.paz de salvar, 
talvez, a situação da .França era Necker; me 
recordo de que esse banqueiro não tinha nem 
vastos planos gigantescos de reconstrucção 
economica, que não tinha mesmo grandes 
p1•ojectos de effectuar novos ernprestimos por 
modelos diversos, de que não tinha em mente 
nenhuma. das operações que mais tard.e pro
duziram os assignados, a ruína da França, 
de que não tinha mesmo combinações enge
nhosas, complicadas, com as quaes procurn,sse 
concertar as finanças rle sua patria. 
· Conhecendo e sabendo que o methodo e a 
ordem é tudo em finanças, o que Necker 
propunha, durante o tempo em que foi mi· 
nist:ro, quer quando isoladamente teve, para 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊA-Sr. Presidente, assim dizer, a dil'ecção :mprema das finanças, 
comprehendo perfeitamente que, deante do quer mais tarde, quando reunida. a assem
mau effeito que semelhantes providencias bléa nacional, viu ent'raquecida a sua acção, 
produziram, hoje queiram todos fugirá re- era a.ordem e o methodo, era a economia ri
sponsabilidade dellas, deixando isolado solus, gorosa,era a supressão dos abusos,era, emfim, 
totus et unus-o illustrado relator do orça- a arrecadação exacta dos impostos, era, au
mento da despeza. tes de tudo, que o povo pagasse o imposto 

Mas, apezar de affirmar.:,m os nobres Depu· exactamente, como elle era ; que o Poder 
tados que não ha. solidariedade entre a maio- Executivo tivesse a força precisa para füzer 
ria, que nomeou o Sr. Luiz Adolpho e as com que o imposto fosse effectivamente co
medidas que S. Ex. consignou, a verdade é brado e não se desviasse pelo contrabando, 
que elle foi tirado da sua posição de Deputado pelo relaxamento, uma grande somma de di
por Matto Grosso, pelo voto unanime dos seus nheiro, que devia entrar pa,ra o erario pu
collegas da maioria governamental e honrado blico, pira o custeio dos diversos serviço,-;. 
com essa confiança, pelo criterio, pelo ta:ento, Mais ainda, o que Necker pedia era que se 
pela prudencia, peloJ tino, de que tem dado cortassem todos os abusos, que se acabassem 
provas nesta Camara e de que com certeza com todas as despezas que revelavam pro
S. Ex. continuaria a dar, na Commissão de digalidade, nessa politicagem que se fazia, 
Orçamento. desbragada e infrene; o que Necker pedia 

Não se póde comprehender, por conseguiu-- era exactamente aquillo que um homem de 
te, que um homem que é honrado com uma bom senso, que conhece a vastidão de re
commissão desta natureza e no seio da qual cursos de um paiz, deve pedir para a sua 
se lhe distribuiu um dos papeis mais impor- patria: a arrecadação fiel dos impostos e que 
tantes, qual o de relator do orçamento da o Poder Executivo, tendo a consciencia de 
despeza, não se póde comprehender que esse que o primeiro dever dos governos é legar 
homem seja tão leviano, tão faito de criterio aos seus successores urna situação mais facil, 
que, rompendo a solidariedade ·com os seus 

1 

mais limpa, mais clara, mais serena, não . 
collegas, rompent:<o o pensamento governa- venha exceder as verbas votadas pelo pa1'la
mental, com o qual elle, na qualidade de meuto, não venha petlir este montão enorme 
membro da maioria, devia ser solidaria, 1 de creditas supplementares e extraordinarios, 
tenha vindo trazer á Camara medidas de ca- que mostram perfeitamente que, para o Go
racter importante e da maxima gR~vidade, verno do Sr. Prudente de Moraes, a economia 
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. e uma. mentfr.i.. (.1.poiad~:1; muito àem ; pi·o-1 os dias a Ieitut"o. dos jornaes nos dã. conheci· 
rcsia~·.} mento de um grande numero de casas assa.l· 

Mentira; este gO\'el'no nú.o tem ~~onom~- t:i.nns e :t!'romba•l•l1" pe:!:i. go.tun1~gem lnfi·ene. 
zt1do; o que elle tem foi t.o a.te ho e e g:i.st.1.r mostran•lo-se nssim qu~ o serviço da policia. 
ineptu.mem.e a desorg:i.niz;l.l-um:i. ~erie euot•mo é tarde e a mti.s horns f1.1ito. 
de S'erv-icos, fa.cto tisto oue tem reitundad•> Ora. s\;ndo Ílss!m. ó estrc.nh"vcl que se 
em indernniza.~.ões o.volum~"s de rooclo o. j:i. vcaha ve,Ur :i. aoortur.'l. de credi~os supplo· 
&e'()()p;itar n:i. su~pe~i!.o da. qu11t:i. 11~ a.n1or- mentarc;. como iuicio •le um~ lon;:n. :;erie de 
tizaçii.o e na e::;:ação ilc novo~ imp;i~t.us. c:-'-'ditos. qual 11111i~ '"vlurnoi:o, p:i.r.i. servi~os 
(C1•1t:itlll•$e ;/i~c1·:to$ •lP"l'lt'$ .:nu.: 0$ $1•.·. Cí0/I• que rvr<1.m 1'<:!..IU7.:1lo:i 110 flr<;:~monto com a. rN
natl~iro G11fo1w·.;i.·s ~ {assümo 1fo .\"msci.11~11tq, c~up:i.o::iu d~<::ouo:nh:., ecom 3. i1r...'0Ccu11:v;io 
O Sr. J>1'dlitl~11t~. f!1;;~mlo 101;• 011y,,tptJ1101, elo equtl!brto urt;dmeut..lrlo. Je modo que,!.'! 
,"tel11m11. au,.-11~,1~.) o ,1,•fd1 ox!~t·l, ai ellll ê u11UL rcllídnde, a 

Jle:n e>mp~•hc•n~i;. qul! ~lll um pali r10,.0 culp:i. e 11. re~1llnc;."1.l.•ll!rtad•' cnbem 303 o;i:ecu· 
como o no""'º· qu<• i:c• \".te (l<>kn\'ol,c11tlf), r;nl· tores d·~ Ol'o;;<t:l<mt:is. M ;:ov~rno do Sr. 
m1iuw :i.s 1le~r.t·z.s publk:u l!G \·ãu ~u;:m~n- Prudcrite .10 ~t·lr.w~. <1•10 i:leulc:i.ndo·s'l 
tn11do ex:icbuno•ut.• ~me> !'e \"lle .iugm1•nt:i.ntlo um ;:-ovcrao d:' l('i e d3 cconornill. tom no 
:1. l"\.-C.~ita publi1~1, 1.111 rt•:ur.o~ i11rlivi•lune.'I, 0 cnl.ll.f\to ~ic~Mo 11~1-~i ti..>dai> l1S "li!TW ~-
bmn ('.$t.'1.r l! n. Micicliulc 1•ublic::.. montllr.r.i..~ \'Ot:,.J,1-1. 

E' :làdlm qut! l'l't'OrJ;Mul' 1lo ter lido em um 111~. 'lm?r :\ C4m'\ra ver a sln«1rid.'l.lfC <l :i. 
reio.tA>t-io i:iapur1:u1:.e l\p~~·nmdo por &~im.dur ve!'<ladu com <1ttu o t;o\·emu pcdo o.o Pt.l"hl.· 
noto,\·1•1. o ::>r. co1~fü·r. n. j:istillca;;•w uc;. à.U· mento o. ubcr~ur"' 1l~ creditas? 
gmo•nlo d:L~ d1 · s~•7.:l..~ mn Fr:u1~. A C.otilitm. o..:.;,;a.. ~~te mo~rno cre-lito. n~ 

E.t;tc 11ot1vd ]IQ:tJ<~m 1ivlitiw fü:jn :,;cotir :í. rab:-i.::i.-Obra~u l>edido du Governo. d~te 
opf)Q:!iiQiO uo p:\rht:n~rltc.I om Fl'an-.1, 11u1 ~ !IC ;:n11orna. <Jlln tinha. herdado umo1. s1t1111.•;ãi> 
(l.U<'iim.v:1. deo 111!r :1. 1!1•;~1;~ pnbliet s.• :wolu· dllllcil o qur. tl:ill·~ noí.'GSshl..,da de cnveroda.~ 
mar. e>mo tinh:~m cri:.s:ido t;1;n!xim a.~ re.~- pelo ciuomuo da l!(:t):1o;nin., füi de 45" cont··s. 
pon,.1bili~adc:; dn. ~-i~inça <la r:iaut{·r ,. as.w· ~ClltlL -vcrh:l. ii Commiil.ii.o l!Ortou 100 contos, 
~urar com honr:t •t inte~rirla.de do tct·i-iwrio nc~:c.~ IOJ e1,1:itus coi·t••U 50 na \'Orlxl 0$lX~ial 
o o 11omo ,fa Fr:m•;a. do cu!tht• elo deS<.!avol· pedida pal.'a-R~;>n."OS. obr-..1.:1 e r<!con~trucciio 
"\'im('nt.o inv~llectna! tfa ;.:cr.l.Ção n'..lva, do d(! e1liticicis. 
ni:tnt.cr e 1fo~(!OVOlYcr :i su:L prodi:c<;ão. Po•· en)C.l\l•) 11~ somrna, cvnronne diz o Sr. 

~fini~trc da Justi·~· eo:i.f,)rme .Jiz o relator 
A Fr.u1ç;~ •ê a$Sitn os seus sacriticios com· d:i. Cornmissiio. a vex-ba Yota.fa. no orçamento 

prot~~o~ n?s l.:cneticios eolhiàos. Entt~ nós n::to foi do 355 conto$ C'.)mo devi:i.i.or. col'ta.<los 
a~sim nao e. • . _ . os 100 co:i.Lo:>. mas de 255 coato>, de modo 

7,,odo:s s;ibem qu:i.1
1 

.e ~t sitaaça-J do;; dtf• que hou\."e p:Lr:t nwuos on. ~·.ii·bct a. qu:Luti:i. 1\e 
f"ex:.ntes servrç.:is ~U·)llco~. "ro• :- . ,. \1;0 conto;. A' vista (listo. o que acoLle logo 

~: olharmos p:n':l. n. ,tt 1 .1.:adnça.~, il.t -e.: :i.o pc.sa.mento d:~ Ca.m:w;i. e de tod:i. :L gente 
~t_t-1. ~para. º. 111º~º ,P?,;. que.c,.U~ ~e 11\1.. t~~~ ! que devfa. fuzcr um :;•wern.o; :.trn1nte d;i. eco· 
n..hrm~m que ~· 0·~ J,n ..,.~ Jlin t~ ~\cll:i.,. se e:.-o:t nomin. e escrupuloso~ ?;1 :r lo coni,o:i.b .. ndo ou p_l,t In.~ fisc:tlt· Era vir )ledir us cem c•Jnto~ que por engano 
7..iç':'o. . , , ·~ • • . , , ·' T deL'ta.ram de ser <la.dos, desde que tendo pe· 

Si_ ln.nc,umo~ ns ~1~~·~ ~:u.a. ~ i\I~n:.s~~ 'º ~-~ 1li•lo muito mais j;i. o CoagreS3o tinha reduzi· 
Gi:e~;~ e p.wa ·~~ ve; ~,~s 'iOti~d~t~_p;lN.::; su.t~ do muito. Para um governo economico, que 
desp,.z~s, ~~roo" [JUL c,te exet~co de 28.000 su.be qual <J. sltue.ção do p:l.iz, qi.;,e sabe que 
homa~, ex:s~e np~:.is no p:tp-L que. 0 seu !1a. um grande rlefici!, a verba. de 455:000$000 
e:!Te~:rvo nu~ .e~cea: de llJ ,,, . 1.~ 1~1 1 1;_0- •levia ser ;iedirla. c.~m escmpulo. R~duz\<!a .ª 
men,, . :nª'. ",u m~~o-1 ~'.'I .,, mun tcrn.à.o~, s-m 355: 000$000 com a:!Ii~uld:i.de o serviço dev1lL 
quartei,;, p,1.ºos 11"e a.ra:r.,1.d .. meute. ser feito e da.hi,tenrl.o sido por engodo votados 

E, Sr. Presidente, 55 ou 58.000:000.$.000 255:000.~. o dever• de vfr pedir os 100:00U$. 
são gastos pt1m que tivc;;~emos um exercito Parece que ~mim devia .ser, porém niio foi. 
de 28.000 homens qne pudesse fü\ noute p<1:ra · O Governo vem perlir apena.s 22:000$ e a 
o dia., como todos os exetciws perm~meutes com;nissão os reduz a 12:000$.Veja a Camarv. 
dn3 outru~ nações, moblliz•u·-se e march111• a sincectd:i.rlc e a economia coni que o Govei·no 
em· def~i:a. da ordem e d•~ integridade do ter· pedill os 455:000$ no orçamento passado! 
rito1•io onde pü1' acaso est:1 01·dem e e>t..1 in- Pelo pedido hoje do Governo se verifica. 
tegridade fossem ameaça:las. . qu.0~ quando a. Co.m:i.ra.. se persu:i.dia de que 

· Maiscain·da, si olil.a.rmas p:i.ra. o departa.· lhe c\a.núo 355:.000S lhe dava. rigorosa.mente o 
.niento du. Justic:a. ou ào Intel'ior. pa.ra. o· po- necessllrio, dava entretanto ·de mais, parque 
Hciamento desta.. Ca.pit:l.I, ·vemos ,que re· o Gove~no preciso.vi apenas de 22:000$000 a 
(l.lrneJJte os gatunos iofest(l.m as ru11.s e todos mil.is sob1·e os 255. 
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Nest."\S condições, o que acode ao e;;pirito ? · gucira.s. Edmi.rdo Ramos, Marcolino MoUl'a, 
E' que quem per!iu 455:000$ pediu de ma.is. Pinhe:iro Junior. Torqu:i.to Moreira. Jeronymo 
sem escrupulos,sem wlo pt>los dillheiro;; Pll· Monteiro,. Xavier cfa Silveira.. Iri.ieu Ma· 
hlicos e. por const>gui11te. qw~m r<'.cebt:u chacfo. A1cindo Gunnabara., Erioo Coelho, 
255:000$ <irn v~ dG 355:000$ e du11ia vir J.go5tlnbo Vit!a.I, Pllullno de Soura. JU.11ior, 
pedit- ]Ol>:OOO.$ e se contc11tn com 12:001J$ C.1mpolim1.,Qirv:i.l\10 :.1011l'iio, Gonçalves Ru.· 
bo.bilita.-n0i> a p(msa.r que ~=-es 12 000$ aiud:I. mos, L3mounier Go<loli•aito, Ole~rio l'.Illciel, 
flLO de maii<. Mol'Cir.'\ da Silva., F1irmi.nllo Preste.°' Artllur 

Eis. Sr. Pre~idente, :\ti consiJcrnç•ies 1p111 Dic~lerickP~n. Ro·1olpllo lfira.nd~. Grbano de 
entondi devor faxer $-Ob:e 11 p~jm:to êtll d ii>· Gou \"~:!.. Horrnen~ildo do Momcs, Alves rio 
cui:Slio, etiperando que o illustro rel:;.tor da. C:i.~tro. ~-a.eciulo, X.a.vlordo Valle. C...mc
COmmi8!!1W (til o illu~tl'O Jr:o1lcr dll. :n~lnri:i. nh:1. Linir. V:Guclo Corrl!:i. Lauro Milller, 
i:avern:uncntal vcnlt:i.:n reepoud<?r à.'l pcrgun-1 l.>O'lro Fcrralra, Jfartlll.i COlta. lla'l'ÇILl E.~
lll.il <JUO í1>rmutei. C1'l~r. Poto'l\lilonio da. Cunha. RlvlMSA.v1a. Cor· 

,...., termin:-.r. pt:>rem. dfcl~ro n. C:lmnl':\ 'J:i~ rGil o Azovooo Sodró. 
voto 0>ntr~ ''5to credit() v.or in..iln<'t.o ·l~ e-ln· Deinm de cmnpn.~ com Clll1!i!L p:irtl· 
tcr\"llção, pela nei.."El'Bidailo di: lutrolu:r.h· o. clp.1d11 os Sr!I. Theuwulo dl) Jjritto, Luli Do· 
orilem o m~tho·lo n:ui 1?a•~c; 1mMi.::i11. min;:llffl, G111!delii1& Mou~. Ellns '.\f:l.rtlnii. 
}ll'I& nt~ccsslc.la.do de zcl:~r n princ11i \l pre- Eolu11.rdo dn HcrroJa, Torres Portugal. Aµpo
r(V,.":lLh':\ d() p:tr!:unenw. qu~! ·ó ~ \"erd~~e ionio1.1noydeoi. Eucl1dc:s ?italt:i. ArupbUophio. 
o:oç:iml"nt.srl:1. }Mlln. n~l<l:i.da de cohih!r ()S Jõ!'io Dll.nta.s Fílho. Vr!ia..n.1 Mo.tt.0ndas. Ponco 
JlL!"..,"O<' ti.busott qur~ :'lc::uTctnm M ~rcclit.os a..t • de Loou. Leonel Filho. Ferreira Pi1'e8. :'ifatto. 
d1cion1'~S. porqul.l a Comml~n d:i Ort:i.mcnto linchado, Lu~7. Ad<>tpho o Pl!nio Ca.sa.do. 
~ o Sl!ll di;wo N!l~tl)r ainr!a 11iio vioram dlzet> E sem •: :u~ os sr.:;. M~l:i.quia.s Gonçulvos, 
il Ql.m11.~. dC'.an~ fo u:1.1 or~":J.mcmto IJUO se Jof~ ... 1e SiQUt!U'a.. AlV!?S •lo Brito. Herodi:i. de 
llnúou cem i/c(<,·ü, como~ q11u o Gover:ao y;ic s.i, Er11c..~to Bt'••~ilio. Julie Slt.ntOS, Deoclo
custmr as de5J){'Z'1S ~ut:>:1z•~·l~!I M.<ltc•:r~h:O. ci:i.no d~ Souw.. Ban'Os Franco Junior, Der· 
ond<> vn~ uu~11" dm llmro. sa u:i.s ern 1~ucs n:trtles o:as, Co.togcir:1s, Tolles lle ).Ieneics, 
cl~~ulei;t1n~<i.s1 nos rer:orts • Arthur To1·res. Luiz F!:lC(Juer. Domingues do 

·' l)tO C<;>illl'll. o erro_• ti) (! (1 r:u:o CO!llr) l'CJll.l· Castro, Cost:i. J1m ior. l:lueo.o rie An,lr:i.cfn., Lu
lil1c:mo sn1~t·ro e tle1hcui.o.p<:n'!jue. teudo COO· cus de Barros Alfredo Ems e Ovídio Abrantes 
pcrado par.'!. o tC';; mm1 actunl, tenrlo respon· ' • 
sa!>ilid:u1c mis tact.~s (lUú lig:~ram :\ minh:i. 
p>1.tl'i:i.. ú. revolução dn 15 J•i nunimbro. :i.c1·1'
ditei scm;>1·0 qu<!. h<ltilfhan<l•J tx>t< cs~c ideal. 
b:i.i.ulha.v:i. pela~ tNicid;·,rlfj do povo. 

E nestrui conrlro;L'ies uito 'JUero que c.-:t:\ si· 
tuu()iLO <le ! iRi e i '7SS t'ln Fraw;a. e que 
a Commh;.•iio 1le Ot'~'l.mento p~n;a e :1~1·erllt:i. 
que seja. presen•c:m•nto a. situ:wõlo •1o Brazi. 
uos ~onriu;,a il. revolução, â b:rncarrota.. ao 
papel·moe1\1:1. i:em vi.!or. E por isso, pox- in· 
st.incto <le Cüfülwvaçii.I). em•tuanto v. Com
mis.;ão <le Orç-.a.mento não üisse1· com que l'e
curso~ o Go't'ernu <':l.e prover· a esta. $Cl·ie 1le 
cl'edit~s supph:ment.l.l'es que e~tã.o sendo 
abertos. a Gamam. pot" fügnirlade. pvr honr-a 
su:t, niio pócle vota,r semellrn.nce creclito, 
porqu~ nii.o ha. pa.d:i.mento que se preze que 
vute lima. despez 1. sem illdlca.r aos executv1·e~ 
quaes a.s fontes rle onde tirarão OB rGcur-sos 
preclsos pBra füzel.' fü.ce a essas de~pezas. 
(Jluito liem, n~ui!e> l em.). 

Com:pa1•ecem mais o;; Srs. Pedro Chermont, 
Matta BaC?ella.r, Ut·bano Santos, Anizlo de 
·Abreu. Thoma.z Accioly, João Lopes. Fm:o.
cisco de sã; FrederiooBorges, Ermirío Cou
tinho, José'Marie.no, Martins Junior, Moreira. 
Alves, Bnt'bosa Lime.. Miguel Perno.mbuco, 
Araujo Góas. Ja.yme 'Villas Boas,. Aristides de 
Queiroz, Vergue de Abreu, Leovigild.o Fi_l· 

O Sr. l\llnyrink-Peço a. p.l.lavm. 

O Sr. l?J.~e~iden1c-Antes de do.ra. 
pa.fo.n·.i. 11 V, Ex .• vou submetter <i. votação 
di v•.~rs:1s matcr~ns, cuj;J.S díscussves· estão 
cncel'ra.das. 

E' lido e jul:,-a•l·J objecto (le de!ibar.lçti.o o 
~eguiute 

I'ROJEC'IO 

N. 80-1897 

A.utori=a o Covc>·111> a <!-lter-ar ·() quad·Yo actual 
dos officiaes da armada e numda regular a 
idade dos me.-mws officiaes pa;-a a reforma 

. compul.~o;-;a de que trata v decreta n. 108 .4., 
de 30 de de=ein/n·a úe :J.889, de acoordo com 
o.< qt(Q.dros que apr~·en:a. 

O Congresso Naciooal çlecre!i.1: 
Art. 1. 0 E' o Governo autoriza.cio. a. aU.era.r. 

oactua.l qnadro dos officíaes dil. ai•mada., sub· 
stituíndo-o pelo segQi.nte: 

Almirante •.•.•.•. ,........ • 1 
-Vice-almirantes............ 3 
Contra·a.lmirautes., •••.••. ; lz 
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e>.pit:1es de m:ll' e guerra ••. . 20 
e~ pit:i.es 1ie frag:i.:.;;.. • • • • • . . a5 
Capitii.es·tenontes....... . . . ;o 

j r:onsull311:t tt Casa, é couee:Uda. a. reti1'3.d.a. 

1

, pwafa. 

, ... teu~nt~s .... . .......... mo 
2"" t~ncntes .. .... ~ .......... l:.?O 

S:io ;;ucce~siva.mentn po.stÕ~ o. ~otos e ap
; proYA•J"~ o:; ~~;;ni11tes · 
1 

.:\1•t. 2." A iila11e T><tr:t :i. rcror.11:\ co::ipnl-: 1:[·:1.1n:::1,:c:..-:ol!l 
·so•i3 (los m~•"?:O::' oílkia•·~: . ;Jc ~'!!" 11':1.t:i o •lti-: 

C':"CtO :i. WS : •. do ::n •~C'! c!·':i>iab:·v •i<• l~S:i, : Rt\ 11:drô 1;ul!. il•>r •atcrmcdio 1fa. :'li~ o 
sc:-.i. rc~u!afa !>t'!o O?od•· :<c.;i.:m!..i: i S:·. :.t i cl~•1·0 1ll Ju,!u::.tri. .. o \·li1,·ãu lnlorinc: 

t f,;, ,n" llô" . I ". r.unl o to:,1:l1;1Jo tio 0Xar.i.o pl\'ICt-diclo 
,\lm ranrv ..... • • " · · · · • · .. ' \ mt ;\•lm i:i:~•r•t:•k• dn~ Correio~ do Espi:'ito 
ViL'<'·:~lm i ~·:tnt~. . . . . . . . . . < ;~, • 

1 1 ~~;~1'fi~:~\'.~ \~~~ t ~ ·;ü~;;.~: :~; ; i ~·-;.'!:º· ~·~uriu'~!:J;t~.~~ ~r~~·~~~~~~J,s (\ 
C.1j•llÍIO til! fr;1;.!:l!a . . .• • • • i11i l' : flll ':\l~ O• f11:1c:\' !OU:1r:t~~ l'(-:i(XJlll'IWde po1• ClJ:ll>:; 
C~p· li• < .. tcr~llt<- ... . ••• • • • :,., )o ! :~ ·. c.·•;11:1. 1!0 :-cfa<orlo 11:~ cu:nmiit>iio <ifl· 
:• tl;O~l•lc, . .. .... •• • . .•• ·1:'a >- ~ Ço"lrt\'~~ · ::~ •'(1 ''~~t:n r· tcfcri1o •' do rtl;\to\•:o, 

:!· ~·nc-nt~.. ••• ••... ••.•. :o ,. : ;~~~~;~, .:'.l:i.:~r~r.'~;~~~~t~nô~~~,º.~~: 
Art. 3 ... !t•·\'1);."-m·:·" :·is di'ro~ : i;roe~ <'tn .-on : '"'':""' ''º ••:<. r.rl:n1:1i.-trm!<1r <los Comto~ ·!o 

t~:"irio . . : !·:•pi:-:to ~ :~ato,;\11gus•o C:;.rlos lirey T.w:ircs. 
s. R.-ôlm;l:'õl. ''"-' llei'lltatl•~-;.21 (t,: :1;,<0-to ' S11l:i •fa-~ ~c.c..(roC".i, !!I de ago::t.o de 1s-r..-

tle lS'J7.-J . .ri • .Yr:ir;a. ; Toi·q:ir.:o .lfortira. 

Posfo a vo:os, e :ipp:-o·.-nilo o ~gní;ite i Ht..'!ttleiro •JU<' o :>o;~~!' Exccui.•,·o l11fo.r111e :i 
; C.atn:tr:\ ·lo" l1<•p11t.i>dú~ po':" qu:i.I 110'! M1111&ttl· 

i:i>Qt$ 1 :1~. :i-::-.Tt• i r:o•-o ·~a Ju•tl•êl• 011 o 1l:\ Oucrr:\-foi a1:Ul
: 1·iz:uh e l~~l :i. ~l~ t•lfüclU•11ll)(1 ll. u~spe;r,a l'Olll ~· 

Requeiro que se rc:oqubite t!e; p,1der Ex- ! ~e>rvi~o ac~ti"o ·ia !!'nard:i. n:i.cional da capit:L! 
ecuth·o informll<;UeS õObl'e O 9uu11lt1•" QUt! i olO f.,t..:vlo dn. 1-l:i.hm. 
tem no!_xado .rln :-e.~c1~1· o ':'he;ou-:-? com a.o; 

1

1 &1l;i .• 1:is s~~-ies. 2:~ de :i.;;osto Je 1897 .
concessoes ti-' 1s<?nc;no Je d:?·eno• tlt• importa- Lco:ny1tdo Filyur:u~:.•. 
ção e ~xpedientc. di~crimin:ufam1mt1• ,obre ; 
genc:os ou . ol:!jec tr:.~ i:npol·t::ic1o~ )JOr asso~ia.- ! O Sr. s~·a.hc·:a (p.:lc. o,.d~m)-Pe~o 
ç0cs do c::artdac.lc, .::inp1·~zD.1;, etc. j vt:riflca•;iio rla vot.-i.çüo. 

&'tia. dns ScS">õe:, 20 c1c :l:lOSto de 1807.- ProccrlMdo-:;c ;'~ veriôc:1~ão, rccoa hcce-se. 
Coe/110 Ciiit-rn.. . 1 tc:i·c.m -..· .. i.;1Jo a tavor SJ e cont1-:i. 713 Srs. 

E' aonuncia,l:i. a. Yota.:iio do :>e:;uinto Deputadus. 
O Sr. "S"t·<~!!'ideutc-Estão fin<l:is as 

r~EQn:ni::11i:::-.To vot:J.c.vt?s. Pa.~sa-se f\ ma.tr,ri:i. .;m cliscussiio. · 

REqueiro que pelo' canae• comnat~ntes Conti1rna n. :?.:• discues;"i.o rlo projccto n. 49. 
se per!.'llnte aü' Sr. ~lini;~rd dfl F~;ends. ~i: d~ lSOi . . autorir.a!ldo o ~ov.i'.·no :.t :i.?rlr ao 
0 dn·ector da.s Renf:l.$ Pulillcas ~licitou de 1 Mm1.~ter10 g3:,~us_t1ça. e Neg:i~1os Inter1~e~ ~ 
s. Ex. liceni;<L para. enviar direct:unente ao l cr~1W. <le -0-~2$ll~,SU!Jl•l~.mcntara. ans: 
Presidente desta. Camarn o rala.torio que 1 •ei b~ elo"' ar~~ da lei n. 4_0, d.e 10 de de 

· a.presentou ao Go\·erno ~obre o c:xame <le 1 zcmb,o d- ll:k•6· · 
q~e foi enca.rreg-ado n::. AlI\J.uc!eg:i. desta Ca- 0 §r. Prc!!liden2:e-Tem a p:ilavra 
pical. · o Sr. Ma.yr!nk. · · 

Sala das S€ssões, 2! de ago3to de 1897 .-1 ' 
J.fello Rego. : ;() S:·. ~lh:1.yrink (·)- Sr·. Prcsi·iente; 

1 a.c.1ete1·enc:a qne rntoao illuszre Ilf:putarlo pelo 
O §r. ~leHo Bego - S1>. Presi- Pat".i.. :neudistincto amigo o Sr. Serzedello 

dente. â. vi-:>ta da explicação da.Ra por V.Ex., Corrêa., traz-me ã triba nu.. niio . par.~ redis' 
dei.pois d3. aprescutação deste r::que!'imeuto. cutir o crer!ít0 que e.stâ. na. ordem do <lia, por 1 

e a vista rla. declrirtl.1.~i;.o do nobre ll:lider d:i. iss1> que as razões que ; 1r>r~se<ntei na. oc~
ma.io;:ia .. peço a V, lã, que consulte :í. C:i- si~o em que tive ensejo de. r~•punder av.; 
ma.ra si consente no. retir-o\<la elo mesmo 1·e· illast.r~.s Deput:i.tlosque o hà.;·iam ilnpuguado, 
q uei·lmen.to. a.tê hoje nã.o os Yi rebatidos (aJ>C:iaclos); nem 

·I 
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tão pouco venho a(!(lmpanh:i.1· o illuska j O SR. MAYRINS: -Não consta que n~nhum 
Depuf,ado no seu i;ict•passa.r pei~ historia rl" 11l•>s credores do E$tl<•lo reconllcddos pero 
Ft-;.Ln1~"J., p1\.1c1n"i~n •_h.1 ahi nm p:l1·aTiF:lo tL si- 1 Con~rc:::.~o ou· ;e;~Io E~·~cutivo nüo tive:tse 
umo:io finance:r .. do Bl':1zil. !Pra <le~cohri?· :i.1 rccebi<lo :i. sua :mporr.:rncia. do Thesou:•o •. 
;in;~io;:hi 11as me·lir1as que o. ill:i.ti-e Hcpu-1 o SR. S~t:l.I..O Cou~ÊA-A situ;v·iio era 
t:vlo :·clator r\a~ de::ipez;~ •fo. Jozen~ll. c·m seu! <liv~"~ ' 
nome md1violt1ai. :>pre . .;tntuu ;\. C;.u;;1. <:Om :1s ! ·· ' 
qut' Neck<lr :~pr(·~ct:Lou :i Co~1\·t1m;:i1> N:1cio1rnl ! O ~it. MÁnm•t' - Port:1nto. :para rcspo11~ 
Fr•~n~~~; ucm tito pom"'O veuiiu acu:np;utbar j d<.'r"' s. ?:X. ~úrnc::to !)(11>'>0 dizer que o ~Y:I• 
.s. rx. nos ccrnccitos. r.nrnitlA·mc nuc diir;~.

1 
tema., <lS t't.le\ll'~)S. o~ pra.:cs~s ~o motlo quo 

poi;CQ l;ourosos._ Jir.h~icOlt "-" t.>;c~i·fontc .l:L ttO tt;nq·o <•:n t)qc s. ~~. M hon~to e pr-obo 
RC?ULhc;4 (ciflm"'l<J$); J)Vrque ponho •I~ l;\dO a.·1nunii>trn.rlor •!t> Th~•1ru tur:un cmpr • 
tU•:O QU:lnt<J a p.llitle&. pàtlo r~~k:' C<Jlll:l\ mn 11,':1.UQ~. •!uvein ~r O•:.CS mL'illiO~ proce&'IO", 
!tomem do b(·m, um J,.(ru.a•l~ p;~t.1·i·•':l. tu io ('~te nw11ruo mot!o. t>sW~ IUPl!lnOi rccu1~~ que 
•111wito pô·:e dizer 1.1m 1~~11ulíc:1nv s:11c1:ro. w1m•U··s qut- ~!li:>. c111pn:g-..tr bojo o bonC$tO 
~11~ ó o 1llthtl'tl_. :1c~pU'-ldo .Pd~ l':l:ª· q~o j \Jiais~ro lll".i. !l:izrndll. ••• 
MO ~ 111('.:lO!I p:i.T,! ~I)·~· qun !lltO e li.!. nllS J .~ 1 ();'! .\'il;!I, nn.IS.\IUO l.•F. SOUl'.A E SLU~7.l·:OIU.LO 
;mhl1cano. q1:c mi.o e tnc:ll•'~ .~in.-er:1 <: bofü·•W 

1
• cm~•~t<.\ llüo llptrtu. 

q110 o :\Ctm1J Pre~!rlcn1.<1 dll llcpul •lkn. ~·u RcllO .. 
quo s. Ex. si tivt.).~ .• e .i .. p<mr•int11:-:i. •l O l:\1~. M.\rttl:\"li-... 1!~\·cm 11Cros mesmos 
UlC!S."llO, como ci<la1iiio. c~·n:õult."1.1:dt)ll. ,;u~ ll!'o· :•n"ieCt,>t•S •1uu bqjo v ~r •. Bermu~iuo 1l<i 
p:'i:\ mo:oeit!ttci•\· o que <i l'ru·.!euto Jo~l\ de Cltrn~.1Jm tJumt•IA :-('l~ouhec1d3mcnu-bo:i~to 
~Ioraes li"Lrros: oo:-winc11te luw1:L d" m:i.:1i- e probo." <> Sr. P~i·.leutc da Republica, 
!c.~t:t.r um conceito 1m:1t<> di\'t•r.oo d111;1:telle t:imoorn h'mnsto e 11rob, •• n3 opinioo inteira. 
•Jlll.l nc:i.oou de mani!C;;tar !J~t.o. Ca.mo.ra. •lo paiz. cmp:-1•1mm p:.ti\ farpr <i p:igu.menr.o 
(•i;,,.,ic1dos.) de,~es ~' O:Qlm, cuj11cred:to11cabi d~ go!l':er 

\'e11110. ~rcm. sr. Presiden•c.res1,on1l~r :\O a itnpm{un..;liu 1!0 m~·u 1ltufü•e ami,;o o Sr. 
Hlust~e Deputn.do pelo P;i.rn, qu:i.11tu a uuica. Serz.;·t.ld!o Corrca. 
;:,ergunta.qu~ellefez po.raqU•! l!!n Cll:'l-'Cit•nda. o si~. Trwrm~:o D\ COSTA. - o mustre 
pudesse <l::.1• o seu V\>tu u.o c1•1·1\iw quo so coaei.:a ro~ :\ltn;i~ l:a d\l pe: mitti:-·mc ::. ,;e
discutt:. ~uinte prri;:::nt'.L: l';::t<t~.-. po1· :i.c:iso l'!ll di~-

Pa"!'a. issv. preciso rcmontü~· ao p:i.s,:ido. cussii.11 a !1onc~t. i•la 11: 1:i.nto do ~!inistro J;i. 
!)estle o . tempo do impcrio se iLwi. <;uc ° Fazcn•l<i. C\°•!llO thJ Prc.~liI•"nte do. Repub!ic~ ·1 
,/,./ici: el'll 1• UO.SSl) r;-gim~:: fin;mc,·irv. 

A Rcpnblícn. l1er.:!01: 1.'0!!sequcnrnm•rnt.o tlu O SH.. ~I.Hr~::'\K - V. lü:. ho. 1!0 per· 
:mperio este re;dlllCD. lvgo o ,teF..-ii tem ~ido •r:ittir·me um::a. e,msi ticr)i;-iio. Eu não e~to::i. 
11 reglme1& repub~i~no, <le.s,Ie o~ prirn~iros discutint~O a. bouc'3li4itu.Je do niuguem .. 
tlins. o Si~. T!)!OTll>:O fl.\ CO>T.\ - E' o que ~e 

m·a, de<0dc os prim ... Ji-os dln8 da. Republica, depre!lemlc ,1.;.,s p:il:wras rle y. Ex. 
H~ pedem cor.st:iut.cmcu te crcd.i ~os e ~e os 
:i brem supplementares. cxtr:wrdiua.1·io,; e O Sr.. llíA nG:xK - :·~iio. scnho1·; o que tli;se 
t·~peciaes... fili q:i1:: :i.o t(:mpo cm que o Sr. ::ie17.edcllo 

u. s .. D"'t>UT\DO _ TI nvultarii<simos Cor:·êael''1 ~linistro 1~a..F:ue~.l:!.. a. Na~iio es-
M r.. ~ ' '' • ·. . · r.avu. :;;,,b o.peso dll deficit. o si elle encontrou 

. O Sr~ • .MAYRI"'1' - ... e estes cretl1tos teem . dentro rio Thesouro os meios para poder 
~Hlo a~provado~pela;~duusc:isas~o Car.gr~ss~. P').i,.rn.1· aos credores do Estado, ni:i.o lia razão 
.s. Ex., ne'õ~e -periodo repuhl tca.no, fo1_M1· para. que hoje não se uoe do.s mesmos meios, 

nistro e M.imstro d:~ F'1.zenda.. all~umm a dos mesmos proc1:sso.s, ou pur outr3., :ião se 
g;.•a;ve responsabilida<le de dirigir a.quella conte conr os mesmo~ meics com qne S. Ex. 
pas~, e forçosamente em sua ~dminist:r~ção contou pti.ra pagare~ses creditos. (•ilMito bem; 
11av.rn. de mandar paga\\ de Q.brir os crednos, muito bom.) 
ou por outro. confirmar os abertos pelo Con- · 
t,rre~so, par~ manclal·oS cump:r:ir. o Sr. ':riimotLh.eo da Co8t.:a-

S1 o reg1men era. do def!cit ~ o Thesouro Cidadão Pre~idente, ha. de recol'G.a.r-se a Ca.sa 
estava sob o_ peso del!e, i:-:io tmlJa recursos 1 de qu.e, tendo tido occasião de pronuncia.i'-me 
~a.1·a cumprir estes e:red1to:;; v_otados pelo a i·espeito do a.ssum:pto em debate. isto é, 
C~ngresso ; pergunto, Sr. Presidenta, onde qun.nto á necessidade de ser app1·ovarlo ou 
fm_ S. Ex. b~1s~ar os recursos com _que cum- não pela ca.mara (103 Depnfados ela Repu
.PI'lU estes credito.s ? blica o credito a ello. solicitado pol' meio il-r. 

O si~. SEn.z.EDELLO CoRREA-'- V. l\x. sabe Commíssão de Orçamento para pagameutos 
que a situação não era esta·. ( .Ha ov.~ros de despeza.s. umas por pag-.i.r. e outras jâ. 
~partes.) puia.s,. c1-edito esse pedido polo Ministro da. 
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Justk:1.. ki. de recordar-~e :1. Ces:i. t1e <Jue :-:ão NTi.c ê llypothese. mas fil.cto 1>0sitiv:i.mentll 
mb toi possivel, na ano.Iyse a que ent<"i.o pro- :'lffirmarlo, que etlc não se preoccupa co:n as 
cedi. discutir como dcsc-ja.va. to•lc~ os i:tns e i\i;>poi;:çües u;i. lei. 1i menos ain<la, com a. oco
eohseguintementE\ pronunciar-me :i. Pesp?ito diencin. que devei lei. E e .:ensurovel que 
dci;s~ di1!ercntes despew .. ., que !il~ro c..l•Jecto um fl.l:1cC:o:1arb, l:iul~irchkamente depen· 
'do referido ;iedirlo de crecl:to. ilo:itl>. n:io encontre o menor ob-ta.culo á 

Como o Ci<lfl•l:io Pmsi1lent.c h~ rl<' 1~:n- 1°mT.ic:t J.1~ il"l'<'.gu!:i.ri1fades o de \'erdl!dPiros 
l1rar-~. tb<'guci a t:rn.t:u· <lo item rrhüivo 110 ah11S<l,:. E' ccnsarn.v(;l que uão tenbtt sido 
Instituto Re:ij11min Cunrn1nt. f\o.:ntJ•lo por cli:un:\Co :1.1Hlelcumr>rlm1.•nt de Ecus tlevcrl)j 
:1na1~·:mr muiros outros. c:1jo <'~tUoio e o o Ci<!1l•l:iu ;lfini$tro dn lntt?rlor. (ll!lo Cidn.dão 
o\>jccto da minb~ p1· .. ~zi..-.i. n:i. trivun:~ neste 1 Presitlcutc dl). Repu~lka. o Dr. Prudente 
momeoto. Jo~é ,i.: Mor...es R:1ri'l.1s. 
Ant~ dn tuc!o, ino itt>J3 licito •lt•d;ir.1r. ii. E dMl<l'' qnP wnho 1~isi:'io ito J'C!r~rir·mo 

Co.uni.r:i. 11uo nüo \"cnh? prot~llar n. tl1~:m1.,;in, ~o prm1eiro m11;,!l~~radu 11:\ t~1111bll~. seja
t:UHO mais qua.uc.o. n11•l !iCll"u ~rat.no!ol' CQ;no me t.i.•u~m ~r111itti11u 1llXt·I" qu11 o rcfethfo 
Je.,.cri:tm Iler tm todo~~ io:eus Jetall\,11 lll'- c\ol11.t1ií1• uiit) e u111 lrrtSpon~·w.,1 u 4111.- con
~umplOI rlc t11Jn&Oh11 !111put•UUlcir., l~~r •~itrW, !'Cli:llllltcUICllle IÍ prf.'ci~o •JllC ~IJtl, l!ln llM:c 111& 
ó cloo;cr nr.a-=o prluc.lp:i.ln:icntcrlo IK'put.:11!n p;~!:\ con~iitu:~o. llt'l•i i,<t·•tii.u 1lü~ 11ilft'~ll~ d\?• 
Cllpit41 Jo'~l~l'lll. \'1r (ll<•llUncliu•·re ll}'<'lllll.!•1.o 1>3rtomo11~ n1i11i@to!ri1~·iq:0>il'lld1:unilr.com0 
ti<: rnnitas •~tst."'" desp~m•.111. •111e estl•~ ~,.1,dn dc\'i•, "m d.;,t~rmln:i.duB ·~-..-nsh'it~~. <:Ql1IO a. 
J'ell,llZlldlL'! POS Olh!J:!' llllO too do r..11!1l " (.:Ull:J.!'I\ pl'(2!ellt<'. M t111•!hor \'lltnpr,Jn<'tlto de :ieUt 
como muito esjl(.'Ci:&lrnoute tl~CJ1l11dit~ ll<'PU· d<'\'O~"!. 11. um runr:eionuri<> qua c.!cll•~ll ~ 
Ul.ll~ pela. Ca1il!a1 l-'~ler•<I. . . ,t~·lia, dnnJo d~mvnstr:v:çt~. a5 m;•is e,·1· 

Nós 011trot1. Cltl11dao P~1d·~11t<>, ro.~t.1r1tl· dt!nlcs e ctal":\:õ, de qui: é r<.'lap;o no curopri
mllll n. urn •lo! de\'ere.c ,111. no!IS.'l. tunc.;uo, 1te n .. <'ll!J.• <Ili. lei. 
~rdoeomns 11roroi..-ati''l;I~ e ~maobriiriuo: E. por 6em 1luviua. que nprcciando, com o 
r~sd~ que tem todo o ~J«udâ~ ~Oe~u.tad.o~ St cfü<!ito que me. cabê. ()~e procedimento irre· 
nuo v11!SSetno~. cm o~encm :i ..... onst~tui~o. ;:ular ''º Cict:ul:io Pr(-sidente d:i. ltepulilicn. 
mostrnr que UI\ Capital ~:i. 1'.cpuhlt..::l. cm tN1ho ncces:;idadc de ir mais loni?e. p:ir:i. 
!acc ~·~. re_P:C-~:i?CllO nac.1o1~~l e d<J todn ... : ;i~ ( 1ne. do acc,Jrdo rom :is proposii;õé's q1:0 ha 
nutor1d .. •l~ c1.>11.t.1tu.ll:is ,e ..,'O. e_Tn~~n~1~:ac-. e vouco rll:11.Dl ref.::oitfas p~lo meu itlw;~rc col· 
em t'ace amda cl.• su11. P ~ul.•ç:tO civih~dn,e •~l-':l. Dt'i!Utado por ~!tnas, eu venha. dizer. (h 
a?

1
eau_t.ada .. ? Pod~r Pu:·.1~n ~1?,. or~ao "~ trihuna da Camar:i dos Dc1iutados 1!n. Republi

cmo.<l:io Mm.stro i.n.,Ju.t~•,•L. d.i_c •• emrloda <:a.q::.c aqualqnerde nósnune'l.ncs poderá 
ffiD.1$ Í~rmal deSõb~~·CllCla. a .. J~J. O ]Ue. O pre•.ccupnr. par•icu)arm<>nte, a pessoa. GIJ 
me~rno 11lu~trc c1d3.ilao, fugmuo <1.S r<>spoui;a- quem 1·ucr c•ue S<>ja. ouél' tratemos ou do 
bil1dades que lbc caue;~1 co~:· Juucciomirio Cid:utto' Pres~dentc cl<t fo,,publicu.. ou do Gi
do E~tacl•1 .e •la ~.epulo.i_~·.:'.;i. es~c e~t>mplo dac::.r, )Hni~t1·0 útt Jui1tiça e ~<'gocios lnte· 
1ior uw:i. forma. cla.ra.. p.<>c,;:,.~ e cou~1centc. t•i~~es 
vinclo rcJir e~~a.s qu:i.ot. s cm supp!emeatu 0

• : .. . • • 
:'t~ verlms que pvrYentur~ foram Yotatl:i.s no E Sc>Ja·mc p3rm1tt1cl1J rcc~l'd_a1· que m.&is ne 
orçamento pa~s:.r.do p&ra. ulterior cump~i· ~'.l'll'.' :·cz ~e~ho me pt·ommcia.a.ô a r~peit~ d~ 
mcnto de di!t.ermir::•ilos traba~hos, cm .s<ttlS· 1·º!.':,1c-.~ !.t~il!nente . e~r~da pel!l qual tr1l~·: 
iaçfi.o ús n~ccssi<:la.ues dos mmt0s set"l"i<;os a. 1ns1~:entemen_e o C1d.Lll ... o Presidente da. Ke 
cal'"'º do rninister;o a que me re!lro . pu?ltc.-i.. e em q~e pelo mesmo n,iodo se te!Il 

Mas, no emtr.oto. 0 pedido do Cid:\dão Mi· <~s1gn.:i.la<!:o ;rnmos •los d~termwa.dos .mi
nistro ela. .1ustiÇ<L e Negocios lnteriorc,; não se mstros~ nao so üo ~ctual per1odo. cllmo ai_nrla 
jus1.itica, nao se conro1•ma com ~ ma.i~ come· do pe~:iodo_,;nto:mor, ??rque pu~e:xio~ diz~: 
sioha das nccc;;,iid;~rles. ~emon~tradas .. Ao q~~· r~~\ge~-;lo d~s pa~ta~ ~os d1ae.ente~ rn1 
contl'ilrio, 0 Cidadão M1mstro uo Interior, m~r.er10~. na.o se a.cl.la mais o mesmo ~esso_?-l 
]lecle pagamento para obra.s que 0 mesmo ro- que .• estava. ao ser; ~mpossado o Cidndao 
ie1·ldo Ministl'O marnlou fazer pa.rt~ pit{.'<l.· Pre~nu~nte da Repub.c,1. 
mento d·~ serv.iços que est~o sendo executado 

1 

Apeia[' desse pronun~fa.i_nento cla.r.o e fl'i· 
e, o que é nvli~ grave ainda., para. servtçcs ~ame, ha de .. me 11erm1tt1r o meu _1llustre 
que estão por fazer. . _ . _ . colleg~ por Mm~, que eu ven!J~ ~ 1ze1• q\1e 

Ora. me patece que ? C1dad:.io M1mstro 1 em um~ assem blea d~ caract~1· _poht1?0, como 
do Jntc1·ior por ter s1~0 talvez füzen- esta., nao tr?-!ª~os da honestidade pnvo.dt1 de 
cieiro. sup116c riue a<l.n1in.[str:i. uma fazenda qua.lqucr c10.u.d~o. e rg1e, ell! bypotliese al
po.i:ticul<1.l' e nflQ, co;no e de seu. devei-, e 

1 
gmn:i. ;1os poderia merecer ~ais:por e:x~mplo. 

é ·para Isso qu0 lhe pa;ga. o Thcsouro, q~e 

1

. ;i. prob1tlad_e e honra.dez do C1da.da.o Presidente 
afüninist1'a a fü;;enda 11ac1onol, como funcc10· di!. Republicu., do que a. de qun.l\)Uer ou.~ru 
Dario p~blico. fnuccionario publico, que uesse pa.rticulai·, 
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tnnto merece ;onsi1lernc~o como o primeiro 
ma~istt:vl.1 •'a Republ!c:~. 

!liso li um:t <:i!rtladc 'tllü j:im:tis poderia.mos 
Mnfllll1lir na. l~cpuol.ic:t: o :i.i.:u.t'.<mcnto 11uc ó 
\levii.lo :i. pe~so~ 1ln prm1cir;• rnn~i~trn•!'.1 1ln 
nac;ã!J e.i111 1l 1•iwot'l1ndn. e o W!'\"ilislllO, só 
co1111in.tivcls com " monnrchia. 

Pronunci:i.ndo·me deste ir.odo, fuço inteira 
ju~tiçn. a to<los n.r1uelfes cii:!n1lão$ que, como 
d issc. nito se <lc;·em pl'C<>Ct!U p:i. r com ns 
qua!idndes iirivmfa .. ~ rio Ci<larJ;io Pr~idcnto 
rfa Rc:_p:i.lilica.. r,u~. em bypoth~e a.!g~1m11, 
tll'.lilc1«~0 ser :1 t.acadns. . 

O SR.. S1r.,·1m10 N°l:rw- E' um liom p:i.e do 
fami\i:l, No l<impo •lo !mpcri••, si:n, ;\ e.unam ~ o 

Sen1t•lo prcoc1·11p11\·nm·"C 1:om n prccio.oa. 
$1U1l() i10·~11.'\...; llll\j.tl'·tmi<.,a. os ••. TmOT!I~ 1).1. co~-r ... - Em. (\ qun i:L 

Nlili. r.~litn1<-11tc. n:ul:L tumG~ quo V<'l' com \lizcr. •1uunllo Q mc11 íllt:l.itrn·'Q cvll~ mo 
~-.o; qu,ti:111d:1" u~idi<:i1!·8. :\1')l4, que tNn:l.'i ~urprclumd~•t com o '4.'U :1p.'\r~. 
eurcenta•lo, ,i,r ... ~l:\ ·~ l'ller;tlc:tmc~nto u rc- .!:o:in qut~tôt·,; :•n:1l••;:o.~. t-m Jeb:ltc •ln i::ual 
~illll!U ,fa R1!1•ul11i1~'• •· nf'li.•l• ~::,.-.) no.> •!1!\'C lrnp<'rtnucin. o tranS1.'C11•'cn~l11 pnlitl~. •u 
~bcr :i. ro.~11011.:nhihl;i..J(~ d" ~rtLl(':t ::.•.1 pr,•~· th~· tJC<·l\.·liio •'<> rlt1.i'r qun h:io conl~t.n.,·:i. 
dl111t!t\ló •le quah11wr flrn1;don'1ri11 publi<'.:•, q~•~ o CIMilliQ l'~ldeuw eh. ltl'publit:l f1•M 
por 1n:i.l~ ;(r ... \1mdu •1ue i-(·,i.1, J •m:i.I~ <'.or.fun· um ho?::cm bmrn.•tu. 1mo pi;."a M iouu di· 
1l1m'Jli ~t;\ CUm :hllldla )lrMQ•tll~1';iilH1n ft.ll- ''i•l:IJ:, IÍ lllR l.om~p:ll' •fo ritmlll• O pódO li<!l' 
tl:.'CI r~~hnl!n, ('m •1•1<' ~! ii11.-i1L1.1 hn(:(lr.uior a t:~ bom ;ruu.r.1 .. n11elonnl. a~;.,,.) 
h11p..,i1tríi:. <nt 1·ri11dpr ~. '' ~.;m:1do. h:wl~ Mns. o <!UP ,.fnr;!~~·i ,,,m,·en•!Í•lr) i.• <J'i<l o 1'i
UJ.tnbe1n ó• lll•l"'<!lll'Z."!i, ••:> <'•mJ<?:I OI! VIS• J:tdiio ]'J"(!j1.Jt!!l:n riá R1•!1t!blic>l ~e· ia:~Yln. <J i· 
Nuile.~ °"' \ 1• r:.,,,. "• .... <."<•lt'"'-•lht!ll'O:l; o u prc- vorçiu.1<i •!:1$ "!t~ qUülirJ:irleJ. J:i.~ dttruou~· 
ci~ niv• L"~lh'<:<-rm1••0'4 ~m.n·crur.~s. (15C\lm· traçüe.' ,\. c:ip:u:irl::do p11lilim e •fa. etevooi& 
mcnd111l1_1re~ " muno<t t'trtro~ 11ubtli11.rc1til:o~ c·1t111X"~nc1n. 1\t!míni.>!tr~tiva, nl'llilD como cl:!. 
de ~nn~tto :.~mt. coi1 •ll• 011tl'll, !J.Ul' vinham 11'-c:t!>r::lria C('mprcbci-.~ão do.tt exi:;~nci:tS Jo; • 
c:om Q maio:- rl<'lltiiantc 11.J m~rndo. Onft'<.>n· ncgocit':i put>!icr::s. porqUl\UtC/ em YCY. 11<: pr~ 
ta.n•to :is .,mv1;:~oc~ d:i ll'· l't' .'\me:-ic::i, •li· ~idir um ;;overno c11.p;u; do o t'lllembr:i.r :1os 
:r.erem·$l' uol1N'S. noS:>1\~ p:r:;ti,ros.is:o ó. aos nns..<:0s succs·~ores, 

~as. •lc1::tam!o 1le p:i.:-!c ~tn. que~t:io, cn· preside a. um i;ov~rno qaü iarelicit:l._dolorcsa· 
tmmlo·rn :•1ll'Cf,,.,sivi11t1l'lllf' no a .. •samp:o quo ml!utt' o B:-azil. 
l'~tá em •lt·hn.t<.'. 1·11 .~ .. ,·o d~tiu:!:ir 1.e que E:n:ão etJ afürr:il'~ que o Cida11ão Presidente 
tenha ilito ao 1~€'u illu~~~" call~!:':\ por ~lim1s d;i. Republica.. polít1cameme ha.via. con~ti· 
Ge1·.1es 11uc:-. ~i hilizr:1c11ttl o Cida1liio Prc:>i· iuido, de~de riue asomníu o Jog;i.r, a nf'gação 
dente da Repuliltc:i. u:lo soulx!!" ou uii(l qui:r.er :\ m:i.is JOrmal de si proprio. 110rquanto me 
cnmpri1· com rni st•t;;; .Jui:c:m·s. a. naçiio. pe:·- ltn.bltuei. 1les1!e o tempo da propag-~nrla. a. 
fü!t<l~nent(• repn:'·•:i;lat!a \JPl1J_s seu« '!r;;ii.os i ·1e;· o l'e~~•blicano y:rnlista, ~ ver o prop:.· 
nubl:<:oS o 1·01rt 1 .. 0.•. wrn mew~ sumc:en?éS gau<l1~ta rncan:;;i.•·e1 n:i. r:roprla. Camo.ra rno
~o.ra cliamal-o oi. ordem. e q:1~ e muito Wll· r ria.rebica. represcnta't" UQucHe glo1·ioso Es
:snra.vel. 1:omo ,i.'1. 1li•~;o. IJU(I o Ci1?0.tlãn Presi-1 t~ri.o que. ~e pôde rHzer. foi onde o Partido 
sidcn:e da. Ker1ulilka, •'a.ih :~ s;~ll:l\:ãc1 que 1 Republicano Fn.!~ra!, nfü• ~ó cumqu~3tou os 
atmYess;1mos.sf'j:t o mc.m1•1 cl:1:ulilo :mictiYo., seui> maiores. chefe~. como onde a ac~ivid:.de 
~eja. o mesmo cl1l:uiiin ri11c li: jn. enve;·edado republi~na, n~'J.llélle u·adicional período. 
por um:\ politil'a. tortuo~1. in<:apaz, como Já I teve a maior effcctiviriodl'.!, a maior energia. 
tenho :i.!Ilrma<lo ne~t;~ Cal':t, Pois bem; eleito nu Republica., depol::; de 

Or:i.. o meu iHu.<trarfo co!!eg:t. commen- ter· administrudo o Estado de S. Pa.ulo, no 
tn.ndo 'as palavra,; rlo ni\o nH'no~ iUustre Ci- periodo tei·oiucionarío, o mesmo ciila.dão 
tlndfi.o, o Dr. :iet'Z• ·tld [o Cor r~íl.. Oepnfa.do ainda demonstrou igual ener,zia. para vir a.to 
pelo Pnm.decl~rou qw: o Cíd1t1h1.o Prrsideuc.; a Constituinte e para depois atiil'mar·se como 
da Ref!UbLi<:a ern nm home.m honrado o um o.,·,s eleitos. no gr•a.nde suffragio nacional 
honesto e que o C1(l«.tlfio Bernardino (le l'ealiwlo em I de mai"ço de 1894. 
Campos não er:i., neru menos honrado, nem E foi preciso que o referido cidadão ~e 
menos honesto. apo$S:tsse da cac:!eira, pl'esidencial. para re-

Mas, não é disto qM nós aqui tratamos ; velar q&lici.a.~es contral'ias, que nós outro,; 
do que tratamns e de dP.montitra:r exacta· nii.o julg:.vamos que :possuísse. . 
m<?.nte que a política do Cid:v.!~.o Presid~nte Ficou, portanto, perfoitamente claro que o 
da Republica, l'es1ionsuvcl nessus questões de 1 refer·ido ci<ladã!) r~ão sabia resistir niio só 
ct·ecritos solici~1do,; pdo Mii:i~tro rlo Interior, 

1 

aos e:ITeitos da m11ralba ch!ne:m. como 
ú luna. politica nr!fa-t.1. r·n:ul::l, ri umn. 11oli- tambem á. força que o interesse 1le uma 
tic.'\ que ~6 poder;i. t.rni<.'l'. Jm·~mo p:l.1'~L o re· gmntle Co.pit:i.l, ~é,ic 110 governo de umn. 
iethl<1cida•W.c•, os ;m1ls;.lT'a.1·fls inconv{!niP-ntes nac;füJ, de or\iinario t.em e que sobl'oLudu a 
e ns mais lrcme1itlas rosponS<Lbifüfa,1les. , Capital Federal tlnb.a. em Sl)U soli•, pol'•JUti 
(Apoiados.) sou o prim~il'O \1. reconhecer quo o pariodo 
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político, que o referido cidadão teve occasião 
de .vencer, em S. Paulo, não é o mesmo da
quelle que teve de domins.r na cidade de 
S. Sebastião do Rio de Ja.oeiro. 

--------'-.-. - -- · 
o SR. TIMOTHEO DA COSTA-Ora, foi exacta

mente o que EIU procurei demonstrar da vez 
passada, quando vim á tribuna tratar da 
mataria deste credito, provando que o meu 

E não pôde o Cidadão Presidente da Repu- 1llustrado collega não tinh11 a menor razão. 
blica superar ll:_S difficuldades de governo, V<:>jo, .entretanto, com muita surpreza que 
porque elle nao vinha encontrar aqui 0 o me~ illustrado collega insiste na mesma 
mt'.sll!º• se~a dito em abono de s. Paulo, que . maneira de ~rgumentar e a sua insistencia 
existia alh, porquanto na Capital Federal · f~1 q11e motivou o reparo, que deu Iogar a 
acb~m-se, na opinião do humilde orador, or- vir occupa:r-me novamente ,do assumpto . 
gamzados os poderosos elementos. com que , Respon~1clas, .da melhor forma passivei, as 
se guerrea dia a dia, instante a instante a i observaçoes feitas pelo meu illustrado col-. 
Republica. ' ' lega Deputado pol' Minas, passarei a tratar 

O mercan~ilismo estrangeiro, as proprie- da~ · matarias .que particularmente fazem 
~ades nas maos tambem dos estrangeiros, os ObJecto d~ fle~!,tte. . 
rnstrumentos geraes de producção, como as Ora, C1dadao Pres_1den~e; como mais de uma 
grandes fabricas, a alta política entrecho- vez _me ten?o referido a mensagens do Ci· 
cada pela permanencia tradicionalmente exis- dad~o Presidente da Republica, hoje venho 
tente .nesta cidade, desde o periodo colonial ; ler a Gamara um pequeno ~recho de um desses 
tudo isto concorreu para tirar ao Cidadão mesmos documentos, o mais recente, de 1897, 
Prudente de Moraes a liberdade de agir, para em que o referido cid.adão diz, dir'iginilo -se ao 
que pudesse fazer um governo como seria Congresso: 
necessario, o que já fôra conseguido em actos 
e assim tambem em afirmações feitas não 
só á bayoneta como a tiro de canhão,' pelo 
. Marechal Floriano Peixoto, e o resultado foi 
que para o humilde orador, para muitas 
outros republicanos, não resta a menor du
vida de que o Cidadão Presidente da Repu
blica é fraco, é apathico. 

Eu pergunto agora ao meu illustrado col· 
lega Deputado por Minas Geraes, si, dizer que 
o Cidadão P1•esidente tem estas qualidades é 
passar attestado de falta de probidade ~m 
attesta~o que possa melindrar quem' quer 
que SeJa ~ 

Certa~ente que aqui está demonstrado por 
afflrmaçoes claras e positivas que o Cidadão 
Presidente não tem satisfeito as necessidades 
que exige naturalmente a Republica comba
tida pelos seus fortes inimigos, para' ser 'con
duzida a uma situação que possa trazer-nos 
a paz, e, finalmente, a felicidade de todos os 
brazileiros. 

Entrando na questão dos creditas, nós 
vemos que ahi se nos depara outra falta de 
energia ou de tibieza e fraqueza por parte do 
refe~ido Cidadão Presidente da Republica. 

Nos todos sabemos como o desbarato dos 
dinheiros publicas tem sido feito, ora neste 
ora naq~elle Ministerio e não procedem, po; 
sem duVJ.da as afflrmações do meu illustre 
collega por Minas, quando diz que, pelo facto 
de nos termos pronunciado . solidariamente na 
approvação de grande numero . dessas des
pezas, deveríamos hoje, pela mesma fórma 
.ser solidaria e demonstrar a mesma confianç~ 
política. 

o SR. RAUL BARROSO- Especialmente com 
r~lação a crerlitos supplementares, onde ha 
simples questão de confiança poitlica. 

« Confio que haveis ele perseverar no em
penho patriotico de reduzir as despezas pu
blicas» . 

Continuando, diz elle. (Lê.) 
Ora, não é certamente de accordo com este 

con~elho. que está formulado o pedido do Ci.
dadao Mm1stro do Interior, quando nos apre
senta um credito que não tem a menor 
justificação, como procurarei demonstrar • e 
guando admira a~é como foi elle apresent~db 
a Camara, p01s na.o nos podemos chamar · á 
ignorancia dos dizeres de documentos officiaes 
d.a importaacia de uma mensagem do Presi'. 
s1dente .da Republica á Camara dos Depu-
tados. · · 

Vou entrar na. questão relativamenteá ru
brica destinada ao Instituto Benjamin Con
stant, na parte em que havia ficado na sessão 
passada. 

Eu tinha afflrmado que o preço de 999 réis 
por kilo de carne não era um preço de mer
ca~o, pr9va.f!.do, ao rontrario, que este preço, 
cuJa d1fferença eu havia assignalado ser de 
~m real para o preço por que nós outros par· 
ttculares p~gamos a carne, era, segundo toda 
a apparenc1a, um preço artificial. 

E como póde-se entrar em duvida si real
m.ente é este um p·reço d,o mercado, porquanto 
nos _todos sabem~s que o preço da carne tem 
variado em S. D10go, desde 650 até 750 réis 
emquanto n~~ houver uma afflrmação cate~ 
gor1ca e pos1tt va do relator da Commissão de 
Orçamento, convem que e3ta afflrmação seja 
feita. · 

_só assim se .acreditará que esse preço nã.o 
fm, como considero, artificialmente achado, 
para se calcular e assim justificar-se o valor 
do genero pai'a o contracto. 
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O preço artificial não póde ser . aflmittido, 
como .em geral servem, para base do todos os 
argumentos e discu ssões, os preço3 chamados 
de mercado. 

De man'!i.ra que o acc»escimo é exacta
mente de 300 r é is, ahi nfío foi pl'c':iso fra.c
ç,f'es de réis. Ma.s cm ambos a <lill"2_renc;a é 
=eaipre de um rea.l, p:.i,ra os ll mites ex
trmrws. 

Era mais natural que não só o cidadão Mi· E' si:wulur que espiritos, como 0 noss,1. 
nistro do Interior e da Justiç:i. o t•eje~tasse . acostum~L<.! os a in ·tneja.r alua['is:Tios . não mo~
como o relator da Çommi,sào de Orçamento trr.m surprehendi!lo.; ctc:::nte f1eslc fa.cto. . 
não se lou vasse unic;imen te . !la maneira pçir Terei tamtem ocr~t>iao de pecln' outra in

que pretendeu orientar o seu trn.balho. nas formaçii.o,que é ref,n•cin te no cdeberri.mo con
informaçôes v.indas da Secretaria de E~- tracto tle remoção de cadaver.:-s, enfermos _e 
tado · alieiiarlos . Será objectu do mesmo requen-E se.ia-me porruittido, nest.e ponto, rlizer ao , "o 

·11 d 11 · e ~ · mc.ii. · meu 1 us Lra oco ega_ e a . a mara que . . "' o; E' cm•io;:o, e a camani. precisa saber como 
c9ngresso d<J. Rep ubl ica. tive>se por obriga - e~sas cous .s são . ·em det;!l:Ie , p3.ra que fique 
çao adop tar. como norma de seu trabalho, a .Nação conhecendo por que raiiio, de orJi
par>l, ulterior procedimento ".fim de so lurem , .- 0 ., djnlieiros ni ihii"o~ n~o cheo-"m 'Jam 
d • t l l • • f' - o 11<Ll 10, ~ • • 1 .. V < .o"' " 

aqm vo aaas as ern, as 10 "Ormaçoes, qu · 08 ·,):J.."arnentos de rtiffetente.> serviços e por· 
veem rias secretaria§. em geral, certamente ".:iº a]o· ·l rn·1 sor'e a l'enublica tem vivido · e ' . r. .. • · 1 d que 11-e º, ' , ' '- .., 
que seria o . _ongresrn uma .e~nece,s1c a e, em cli:(ic :ts . E' porque ha. como actualmente. 
~a _consc1enc1a de todos e quaesquer c1- um mini ti t i·o. que se suppõe _caJ;>az _d~ podeJ' 

. Gad~os. . 1 disj_Jrir tlo Tltesouro, a <:nter10 rnd1vH~ual e 
Si, como revel_ou o meu 1lluslrado colle;-a, I pr opl'iJ . p:i. ra. u 1nc;;,mente . ern sat ·sfaçao ~;t 

relator do Jled1do do cr·ed1to em questao, sua. vaidade pesso:1' . p:igar serv1r.;o.< que n~.o 
o Congresso uvesrn necessidade apenas ele se esfao se:ido feitos em virtude de a utonzaça.o 
pôr de accordo comº' pedidos , qu e veem d;1s Jecral. _ 
secreta.rias de Estado , de ordinario nos te- Esse contracto celoberrimo, p1ra. a remoçao 
riamos deapprovar·aqui os maiore3 ab,urclos de ca.daverns. enfermos e a.lienados. que t'oi 
e teriamos de nos constituir em um a ntipo- assi"n:1do pela qu a ntia de 45:600:1;, dedaram 
tismo o mais formal, qu e por turno havia de rs d~<:urneuto~. 11iio roi renovado, e o Cicfo.t!ii.c> 
constituir a negação a mais absoluta da fun c- Minist.1~0 deixou-o . terminar e f \oterroin~tr. 
çiio do Congre>so . nã.o só ~onsider·a.da_ no ))OI' sun, livre e ex]Jontanea vontarl~ . q11.o 
r amo particular da Camara fmta pe los c1.,1a- J'os$e feito o ser viço llií.o 1rni.is polos 4:.):ílOílc,:;. 
<lã.os Deputados,. com,c tambcm pelos Sen•1:- mas p::ir 6G:OOO$. J_~. ~;rjn. <li~o de p:1ssngcm. 
dores , e tai:to 1srn e verdade qu e a Const1- cue e.-;sc serviço es t<L :;eB(~ú feito sem COllCUI-
tui r;iio estabeleceu . ni'io só , que es~a annly;e 1'.é ;ici:1 . , · 

seja. feita m inucio~arnente . como tamhern a !';ii.o Linlt.i. 0 Ci ;Ldii.o ~Iinistro, . desLle qufl n 
independencia a. mais absoluta e a m::i•is for - pn~s uidor Jc um co:1tracto .se h<tvia. rn.a.n1fr~.;
mal. nes,;e sentido. ta<lo contra a i:;ua execuç'i.o a. ohr1 gatonedadt~ 

E, para r ebat er quae~quer suppo;ições de abrir• concurrencia, em vez de pagar . .. 
que possam existir no espii·ito do meu iltus- 0 SR. RAUL BAn.Roso- Dar ele mão b~ijada . 
trado col lega. d~cl:i.rarei d~sde já q ue hei de 
apresentar, em tempo, si algum coilega nào o r o SR . TH!O'JllEO DA Co:..TA - . . . da~ de mão 
fizer. um requer imento ao Governo, por 1 beiia.t:ld., como diz o meu collega, mais ~O:CO:.J.$ 
intermedio da Mesa da Ca.mara dos, De_- : a detm·minada pessoa? · . 
puta.dos pa.ra que venha ao no,.~o eonnec1 -1 o Cid<.tdão lvlini stro se esquece qi.;e esü~ 
menta esst' cout\acto, porque rea lmen te e~_l: agindo dentro da e>'phera _da .lei e so_b.-~ 
muito cur1ow; e um contracto. que tiaz 1 um a.ssumpto subor1hnado nao so a prec:e1tos 
em si, pelas d iscu_~~ões havida, nesta Ca,mara ! lf:;;.te,; , ,,0 fi10 ª. p :·atícas ~ a re~im~ns a que (• · 
e pelas dedaraçoes constante.s das a~se_ve- illustracto M.imsLt'O ::;e nao iiodw. fur1<11'. c1sf• 
rar;ões imprfüs~s tanto no ye~1rJ o do cred1t~, quize::>$e iwocul'ar o ibl cw np:·irnento tics 
como no parecer· da. Comm1ssao, esta granae seu:: de ve:res , ti1nto corno funccwnario, como 
singnlaridade:-a. imerçiio de preç~os, que comu cidadão. . . 
n ão são do rner~(l.do, de p reços que sao art1- l?<H:;sarei ao it!mSE-guinle. que é relat ivoª·" 
ficiaes. obras. Nesta questão de obru ~ , rne é muiw 

Novecentos e noventa e nove réis .não é o f~es(l. _::; raciavel ter de reCe~1r-me a collrg«tS que 
actual'preço porque rleve-se estarp<1g-a.ndo a occup:l.m diversas · í'uncçoes. pJr:iue, como a. 
c;ii·ne·cons111Bida. no 11i;tituto Ben jamin Con- C;i.nrnr:l. sa!J2. _Bon e ngen::pa·,1. . 

1 
_ 

i-ta;1r.; assim como f.anibern n~.o e o p1·eço elo Vou di1.cr u. C:wmra. C[\l (' o C1fL1. .:10 IvCni o. 
conLI\tcto a f.Jll íl s ~1 l'ei'erern o;; d irre1·e:1t.t';.; tro pedo i.1es1:0 c:rod1w vc·rli.i Jl°"'.' u 11:1ga.
impre2;,:os. ;i,os ctuaes ti·;cJ occ:i.s\iio <le a!Lrnl1r :rno1w de vem:i:11eat.1;; :L cn;.~()ul1•·1;·os, CU.JlH 
e qLie e~tabelec~·m , cl'u's·L n 1riosa, 6~18 l'êis. l11gu·es o or•;<'lucuw extiPguiu , 

C~ :;, ori' V. l V 
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Ora, pergunto em que caracter :procedeu o pagas e despez:i.s por pagar, sendo entretanto 
Ci.dadfo Ministro ? Por acaso póde a Gamara de suppor que, como de ordinario, já estejam 
admittír que o Cidadão Ministro possa crear pagas em sua maior parte. 
o dar logar a quem bem entendel'? Si esses Mas quer· ver a Camara de que estamos 
lagares não foss&m pagos e fossem apenas ameaçados? 
honoríficos, estou bem certo que a Gamara Estão aqu i os orçamentos. (Lê . ) 
nilo se preoccuparia com este assumpto ; mas Isto quer dizer qut! 0 Cidadão Ministro 
desde que nos achamos em difficuldades finan- computa em cerca de l. 800 e tantos contos o 
ceiras, desde que é nosso empenho . cortar orçamento das differentes obras. a fazer-se 
serviços e fazer economias pira conseguirmos pelo seu ministerio . . 
a verdade orçamentar-ia, por certo não é pos- Ora, Cidadão Presidente, é muito curioso 
sivel admittir que o Cidadão Ministro prosiga este assumpto. A Gamara deve. lembrar-se 
na pratica de irregularidade;:; tão prejudi- de que, para 0 Congresso constituinte. des-
ciaes como esta. pendeu-oe a quantia de 570:000$ para f'azer-

Assim, ba de permittfr.me a Gamara que 1 · 1· i-
eu entre no estudo detalhado desta rubrica se e e um JarUtm um sa ao. Agora quer-se 

fazer o opposto-do salão um jardim. do credito, cuja demonstração est.á dividida 
em duas partes - despezas pagas e despezas E' o caso de dizer- se: füz-se e desfüz-se, e 
por pagar. si o Cidadão MinJstro do Int<;Jrior a.presentar 

E sabe a Gamara com que autorização foram um credito neste sentido, eu desconfiarei da 
pa.gas estas despezas '! Simplesmente por . sua integridade mental, porque realmente, 
avisos. Ora, tendo o Cidadão relator da Com- assim ficará demonstrado, de modo evidente, 
mi:osfo declarado que nenhuma dessas despe- palpavel e material, qual a maior das razões 
zas tinha sido feita, ba uma contradição ma- por que os nossos recursos não chegam. 
nifesta entre a palavra do Governo e a pala- Despende-se . inutilmente, em verdt1deiro 
vra do Cidadão relator, que nesta Camara luxo. b pergunto: não procede ·a argumen-. 
representa. a confiança do Governo. Além de tação relativa. a economia.<J em serviços.que 
que ba outr:1 divergencia tambem muito no· não Eão imprescindivei~.. na phrase do Ci
ta vel no rn·esnio item, que diz que o credito dadã.o Presidente da. Republica 1 Ou procede 
votado foi de 255:000$ e as despazas pagas e ou o Congresso nada. terá que fazer. 
por pagar sobem a 277 contos e tanto, ba- Creio que já vamos encaminhando mal as 
v@do um deficit de 22 contos e tanto. nossas e~onomias. Bastará lembrar á Gamara 

Entretanto, a. Commisão.longede preencher que, quando discutiu-se o Orçamento do 
este deficit. é a primeira a reconhecer que o Exterior, não foram acceitas propostas as 
Governo andou mal e proµõe apenas o credito mais razoa.veis, emendas apresentadas ao 
de 12:000$, isto é, menos 10:400$ do que é o Orçamento cortando luxos de representação 
deficit. do Brazil na Europa, como por exemplo, a da 

Ora, como explicar semelhante aüomalia Russia. e outros, tendo ficado .demonstra.do 
entre a palavra do Governo e rt do iUustre que essas legações eram um pretexto para 
relator da Commissão? Por acaso, entenderá que inclividuos que gostam de fardas bor
a Commissão que essa diiferença de 10~400$ uadas, de floretes, de calças com galão, de 
deve ser objedo de um credito posterior a c1•a.chás, se pudessem exhibir. 
este ~ Póde ser· ; e neste particular seja-me Agora digo que, si prevalecer este luxo de 
pcrmittido dizer a Ca.mara que realmente dar ·ordenado a quem não tem direito, 
a$sin1 posso suppor, porque já estfo apresen- vamos mal, porque o Ministro nomeou fun 
tados e incluídos na ordem do dia mais dous ccionarios s~m autorização,e qu~nto ao Gym· 
creditas, um de 202:000$ e outro de cento e nasio procedeu da mesm&, f'órma. 
tantos contos. · b d t · 

E' bem possível que a esses succedam ou- A ver a para exame e prepara or10s era 
tr'os pedidos de credito, tudo isto sob a mesma lle 10:000$, e, sendo assim, esta claro que o 
rubrica-Ministerio do Interior! Ministro ni.í.o podia nomear, como fez, pessoal 

M~i.s, lm de perrnittir 0 Cidadão Presidente extr3.nho á. corporação do Gymnasio, para se 
quo eu venha fa.zer um reparo neste assum- encarregar desse ser·viço, despendendo mais 
pto. reparo que é feito, fo!izmonte , com as do que cabia-lhe, e,ainda mais,ameaçando de 
·JJ<1lavras do proprio Ministro do . Interior, que, si houver uma segunda época de exames 

ter. mos de entrar com mais dinheiro. comJtantes do relatorio a.presenta.do a.o Cida.-
dfo Presidente da Republica.. A lei que estabeleceu esse encargo para o 

Na pn.g. 276 do relator.ia, encontra-rn 0 se· Gymnasio, foi dotada com a quota de 10:000$ 
guinte. (Lê . ) mas quer a Gamara vm· a razão pol' que o di· 

Do modo que os excessos, fora da verba, nheiro não chega~ E'· muito curiosa. 
;1ttingem á importante somrna de 504:250$825. o SR. BEZERRIL FONTENELLE- Nos Estados 
Isto compõe-:oe, como eu di.sse, de despezas este serviço é feito gratuitamente. 
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O SR. TIMOTHEO DA CosTA-E' porque o j Mas o qu!'J é mais curioso é o seguinte qua
director ganha uma quantia muito diífe: ilro. Tudo isto está incluso na verba de 
rente da que cabe aos examinac1ores, e ga-125:000$ que o Congresso votou. Natural
nham ainda um secretario, um escriv&o e mente não chegou, sobretudo si contempla
um porteiro. Nada mais justo ào que ganha- mos este quadro, que é edificante e que de
rem estes funccionarios remunert1.ções diffe- monstra á saciedade a razão por que a verba 
rentes; mas pergunto, sendo a gratificação não chegou. 
vro labore, e sendo os exames feitos quando 

1 

Não chegou, porque? Porque o comman
muito. em janeiro, fevereiro e março,como dante superior, que é reformado, não perde o 
é que o, director pede verba para o anno in- seu soldo e só por sentença é que o perderia 
teiro? Haverá tantas ~ertidões para passar, e nesse caso não poderia ser mais comman
para o director assignar, outro conforir, dante. Elle recebe pelo commando da guarda 
outro pôr o visto, etc. ? nacional 15:600$000 ! · 

ora, já se vê que rn está malbaratando 08 E'. \l'catifi.cação: pergunto á Camara? . 
dinheiros nublicos,e permittíndo abusos por- S1 e grai;1ficaçao, quero saber por que leI. 

' · t b Ih · b' (Apartes ) que quem mais ra .a a menos rece e, em E t- · a· h · d E t d d' · 
geral. . . . . n 1l:ºz o m e:ro . º· ~ s ~.'"'o . ª,·se assun. 

como a hora Jª esta adeantada, passarei a sem, lei. O C1d~dao .Mmi.,tr.o "cw c1t,t. ;sta !et 
occupar·me da guarda nacional. euüe as que c1_tou: e .por a9~so o d10 no ie-

Este assumpto tambem é curioso. Diz 0 lator me poderia d1ze1 qual e. 
Ministro que elle tem uma org1mização na O SR. MAYRINK-Não sei. 
forma da lei que adaptou a gm1,rda nacional 
ao regímen actual. Para os effeitos super
venientes rn prefere que o ccrnmandante rnja 
um general reformado, e actua!mente acha-se 
commandando-a o general de brigada Jc,sé 
Pereira da Graça com o seguinte pessoa,L 
(Lê.) 

Ora, a dotação que tinha esta rubrica no 
orçamento de 1897 era de 25:000$, e o Mi
nistro não se quer conformar ; entende que 
devemos dar-lhe fatalmente mais 25:000$. 
Quor a Carnara saber a razão ? E' porque ria 
tabella do orçamento de 1898, que ba de ser 
diséutida, o Cidadão Ministro se preoccupa 
com o seguinte : fornecimento de livros. 

Será uma illustração semelhante :1 da Se
cretaria do Exterior, será uma bibliotheca 
enor'ine, igualá Nacional, como si houvesse 
muitos leitores ? 

Ha ainda mais, objectos de expediente, 
aluguel de casa, etc. Isto é ainda a mesma 
questão do Ministerio do Exterior cm que a 
casa é um proprió nacional, que foi o palacio 
do Governo; e na guarda naci.onal é o proprio 
da rua de S. Christovão, onde eslieve a antiga 
directoria dos Telegraphos no tempo da re
volta e posteriormente o AsyloJosina Peixoto, 
mas pede-se aluguel de casa.· 

Além disto, pede-se illuminação; ha a.Ui 
bons lustres, arandelas etc. Não sei si ha 
tambem chá, a exemplo <~o Cattete. I-Ia 
tambem empregados da Secretaria do Mi-

o SR. TIMOTHEO DA COSTA-Pois está na 
mesma ignoraneia que o seu humilde ad
mirador. 

As leis citadas pelo Cidadão Ministro são. 
(Lê.) 

A gratificação tem ~ido dada apenas por 
este quadro, de uma iórma clara: para a 
guarda nacional fontas conto·s de réis; entre
tanto o ministro fez a distribuição conforme 
o projecto (!e credito. 

Coutínuando na analyse, devo dizer que o 
chefe de estado-maior, que é outro refor
mado, recebe a quantia de 10:500$000. Para 
o secretario-geral, que gosa dos mesmos fa
vores, a coma já camba de uma maneira 
honrosa ; este passa a ter a gratificação de 
2:400$, e assim vae diminuindo até que o 
portm ro ganha l : 080$000. 

J\,~s, a mzão por que faço repaPOS é porque 
o a tual ccmmandante da guarda nacional 
est' recebendo mais do que um generalíssimo· 
recebe mais gratificação do que um comman-2 
dante llo exercito, ou do que um comman
dante ele divisão. 

un1,ças á fineza de um militar provecto, 
lerei as informações que tive occasião de 
obter: 

«De gratificação: um commandante em 
chefe do exercito ganha 12:000$; um com
manda,nte de corpo do exercito ganha 7:2003· 
um commandante de divisão ganha 5:400$000>; 

nis.tro 9.ue percebem pela gyarda nacional, e E 0 commandante da guarda nacional da 
aln esta por que a verba_nao chega. Capital Federal recebendo 15:600$000 de gra-

Estes empregados sao encarl'egatlos de 1 tificaç'.io, não deixa de receber o seu soldo 
pa8sar p8tente'l. Na secretaria elles. pa,ssam J vind~ emfim a, percel:er cerca de 24:000!~ pel~ 
mm tas pater:.tes a maragatos, patemes dei refrndo cornmando. 
capit:io, de coronel, patentC"s em penes,, e lia 1 Eis poraue o Cidadão Ministro pede di
muito qu~ fazer alli. Isto é, _íóra. das _horas j nheiro e a 'commissão attendendo, como era 
de expedrente, porque o serviço e mmto... ele sua obrigação, ao estado precario das 
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finanças, devi.a dizer : não ; pa1'a o comman- fazendo essas obi'as sem autorízaçã,o legisla
dante da guarda nacional, basta ; é preciso tiva, e ar1mittinrio por ab:.;urdo qne um aviso 
que elle receba, ao menos. como cornmrrn- s'.:1u seja lei, em que e.lle se basei&,, pergunto 
tfante d,~ divisão, isto é, 5:000$ de gratifica- si é possível que com a qua.ntia de 9:f:J00$ 
ção apenas, e não 15:600$000 r" po·•sam ser feitos tantos melhoramentos? 

Agora 0 outro item. Com que dinheiro, pois, estão sendo realiza.-
Veem, 0 Cidii,dão Presidente e os Ciíl.adãos, da::.: tão dispend10saq construcçõei;? 

Deputados, que está mais que justificada a Sou obrigado a voltar a esta quesfüoporque 
insistencia da oppo;ição pa.rfamentar, com- a maioria gover-namental entendeu de nega.e 
batendo a conce~:; ã.o de som mas ate certo o se•1 voto ao requerimento do cidadão Depu-

t · d ·d · fl ta do Ovídio Abrantes, que pedia P-Esas inror-
pon o m ev1 as e que so signL1cam, quando mações. Por conseguinte, c<J.be effecti va re
pedidas, um verdadeiro desbarato dos di-
nheiros publicas, 0 que jámais poderia ser sponsabi!idade no pedido constante deste cre-
admittido mesmo si nadassemos om um mar d1to à, Commi~são de 01\amento. 
de rosas. E seja-me permittido, rendendo o de-

Mas é obrigação de quem procura analysar vido elogio aos competemes, dizer franca
os el'ros da administração ser calmo, andar mente que ~da não procurou cumprir de
pouco a pouco, fazer a convieção no animo vi damente obrigações. que eu reconheço, 
dos outros e neste sentido. devo ainda me são àifficeis, mas qúe nem por is:::o devem ser . 
occupar com 0 Instituto Ben}amin Constant, desprezadas, de modo a encaminharem um 
na mesma rubrica-Obr8 s. prnjeetu para sua approvação, e, no caso ver-

E<i, Cidadão Presidente, neste titulo _ tente, Pina a concessao de verb~is de despezas 
Obras-iria longe, e demonstrar1>i que no In- que ni'.ío se justifiucin, e, estou. certo, nã.o se 
stituto Benjamin Constant, a verba parn. 0 justificarão jámais. (Muito bem; muito bem.} 

con_certo da chaminé mão chegou, ~oi pr_eciso . 0 §r. Pil~esid!enite- Não havendo 
~1-~a~ºrasqo~m(aLpa)ra outra charnrne. (Risos. J rn. ais c.iuem peça a palavra, voü encerrar&. 
.i:,::;i, UI. e. d" - d . t 49 l 1897 Isto foi despezci. paga. Agora, desp0zi. por l iscu.-rno o pl'OJec o n. . , _e e . 
p~gar : Segundo concerto no mesmo insti- O SR. SERZEDELLO CoRREA.-Peço a :pa-
mto... lavra. 

o 8R. FRANCISCO GLICERIO-Chamine tam
bem? 

o SR. TIMOTIIEO DA COSTA-E' ainda cha
mi\Jé. (Lê.) 

Vejo por ahi que a parle é mais cara elo 
que o todo! (Risos.) O primeiro concerto não 
serviu de couut nenhuma. De rneneira aue 
andamos a concertar uma chaminé que iião 
tem concerto. (Risos.) 

No entanto, n·1 rabrica-Obras-da brig~cla 
policial, vem este outro período ml\ito 
curioso : muro e obras complementares 
9:5002;000. 

Ora, sabe a illustra,fa Commissão, melhor 
do que eu, que estão se fazendo obras sum
ptuosas. 

o SR. MAYRINK-EU não sei. 

O §r. Presiden.lte-Tem a pabvra 
o nobre Deputado. 

O Sr. §er:zedleUo Corrêa -
Sr. Presidente, prevalecendo-me da faculdade 
que me concede o Regimento, de fallar duas 
vezes sobre este projecto, venho de novo á 
tribuna, embora em hora adeantada, parn 
dar uma . ligeira resposta ao meu illmtre 
col!ega, digno relator do actual projecto, ora 
em discussão. 

S. Ex. veiu á tribuna. acudindo ao appello 
que formulei, para defender o Governo das ac
cusações mais ou ID8llOS fortes que lhe havia 
dirigido ; desviando o golpe, porém, em vez 
de defender :_i. JlPSSoa politica, do actual Pre
sidente da Republica., em vez de def,,nder o 
primeiro magistra.do da Naçi:°lO das accusações 

O SR. TIM?THEO DA Co~1'A-Todo o mundo que a opposição lhe havia vibrado, S. Ex. 
s~,be, _basta ir a Santa . fherez;i. pelo bonrl veiu repetir. serena e calmamente, aquillo 
electr1co. pa.r:i. ver-se_ unme~iata.men te as . que todos nós sabemos. que o actual Presi
grandes ob t":i.s, que esta,o se tazendo_ na ca-1 dente 1h Republica é um homem sé1•io, ho
pe! Ia, em e1l!flcws e em m 1n'OS:. que sao ver- nesl:o. que diI·ige. perfeitamente a sua fazenda 
dmras murajhas de su;;tentac;a.o, muralhas .em Piracicaba ... 
que deviam se~· feitas pela comp:mhia que , . ,.. 
trnle;;a a linha. porque só a li.uha foi que 0

1
Sn.. FRANCISCO GLICEP..IO - N,w tem fo.-

tr-o~Jxe aqne!le movimento de terrs. e a com- zenua. 
panhia. e que dern ser obrígadn, a fazer essas O Sn .. SERZEDELLO CORRÊA- ... que cumpre 
despeza.s dEI conservação e garantia . Ent~·8- · ernfün os seus deveres . 
t.:i.ntn. a:> obnvs estüo se fazen (lo. Com que 1 Mas. Sr. Presidente, as ~ccusações formu
Yfrl.>ai? Çop,1qlHinto Q ci.cfo.d0,q Mini$tro este.ici. !adas contra o homem •io Governo tica.rRm 
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de pé . ' O modo por que o Governo tem ex- J Onde estão as economias feitas pelo Go
ecutacto os orça,mentos, modo irregular attes- verno e tão apre_goadas 'I Ao _con~rario, nós 
tado pelos differentes credites que comec;am · vemos que os crerhtos extraordrnanos se _avo
já a ser apresentados, e de que o relatorio do l Iumam, as _despezas cresceram. o equ1ll~rio 
1~ibunal de Con tas, em trecho publtcado no· orçamentaria desappareceu e o Governo e o . 
Jorna t do Comm ercio . nos dá noticia. revela~n 1 responsavel u nico, direct.amente, pelo de(iC'it. 
bem que as despezas foram excedidas pelo Urna outra consideração que me trouxe á 
Poder ~xecu_tivo. Neste ponto o illustre re-1 tribuna é responder ao illustre relator, n i;i. 
lator nao [01 capaz d~ defen d~r o G?verno. lige~ra replica que S . Ex. proc~rou dar a 
~que S. E~. vem d1ze,~-nos ~ aqmllo,~ue 1 pergunta que muito claramente formulei. 
Just amente e facil de 01zer, e que os oi:ffe- Deante de um orçamento que tem enorme 
rentes serviços_ er~m .:Precis_os, que as eles- deficit,apregoado pela Cam;;ra e_ pelo Governo, 
pezas eram u te1s e JUst1f1cave1s. deficit tão volumoso que a ma10r1a acredita 

Mas, como já tive cccasião de dizer a S.Ex ., que chegamos a ume. situação àe suspender 
tratando dos.'creditos adilicionaes. o inconve- a quota de amortizaç:ão dos emprestimos ex
niente destes creditas reside. primeiro em ternos, que acredita a maioria que o Governo 
que eUes annullam os orçamentos, segundo, vae-se ver forçado a faltar á fé ~os contra.
que e!les são .uma progressão crescente nas 1 ctos. roubar e defra.udar o par t icul ar, con
despezas publicas . Tornei bem e.taro qu e, verter o juro de 4 "/,, ouro, em 5 º/o, papel, 
quando as Commissõl.ls de Orçamento r!iscu- deixando de cumprir a pron:~essa solemne, 
t.em no orçamento um cred ito, sujeitam esse feit~ pelo Governo Prov1sor10, suspender, 
credito a duas ordens de considerações: a pri- emfim. o pagamento de jures; como é que o 
meira é a utilidade do serviço. Governo vae prover aos diversos creditas que 

Em geral, em um paiz oude. justiça seja está pedindo e que vamos votar ~ 
feita. os honiens pub lico> não 10ão inrlividual- Foi esta. a minha pergunta . 
mente de~hon i"stos,_ primam P?r hon~stidade i Comprehende-se perfi.:itamente que o Poder 
pessoal, em um pa1z destes_ pode-se dizer que 1 Legislativo ao dar autorizaçiio ao Poder Ex
quar:<lo .º G?verno vem P,e.ª !~' um .serviço, esse ecutivo para faze r despezas, indique natural
serv1ço JUSt1fica-se, a u c1lloade e fac1 l de de- mente os meios cle obter os recursos neces
monstrnr. A segunda_ e o equilíbrio do_ orça- rnrios para fazer essa despeza. 
mento. I-Ia com effa1to um2" outra considera- Era. isso que eu e~perava obter do illustre 
ção importantissirna que a.s Corn miEões de rela.ter, 1m1s s. Ex. veiu com um argumento 
Orçamento e a Camna ta.mbern aprf'ciam, ad hom.inem, dizendo que o Governo haveria 
e é a necessidade. de_ sujei~ar as di1Ieren- de pagar todos esses creditas suppl.eme!ltares, 
t.es c1espezas ao , prmc1p10 fundamental do com a mesma pontualidade com que eu solvi 
equHibrio orçamentar!º• de mo•J.o _que, dis- j' os_ compromissos do Thesouro, quando era 
cut1da e provada a ut1l1dade rlos d1Jferentes Mm1stro da Fazenda. · 
serviços e as verbas ~om que devem ser j 
dotados: vem ainda del2_ois a q_uestão de O SR . MAYRINK..:..Sim, senhor. 
sl'.'ber s1 obedecem ou nao ao p~·mcipm ~i_:.- o S;R. SERZEDELLO Con.n::BA~Mas quem é 
p1tal do equ illbr!~ · corç~mentau~. E en ª~ que p.ensa que a situação no actual momen!o 
que"f~/em a Comm1,s,10 de Orçamento eª Cn da ge_stã~ do Sr. pr. Prudente de _Moraes sep, 
ma.ra · . . . . identica a s1tuaçao em que eu estive~ 

Si ha deseqmhbno certo entre a receita e a v. Ex. sabe perfeitamente que, naquelle 
füspeza., deixa de mandar executar aquelles tempo, a situação n1i.o era: ele descalabro. d0 
serviços que não devem rnr execu_tados e dEsmoronamento, era de cambio de 14 a 15 ; 
assim ~rocu;a: ~stabelece~ o eqml1 brw orça- tinham os os recursos necessarios e especiae~ 
mentar~~· _Foi irno que tizeIDos o ann? pas- para solvermos os nossos compromissos no 
sarlo, !o1 rnso que o me~ . rllustre co1!e~a, estrangeiro ; os fu ndos deposi tarlos no The
re!ator d? _presente cred1t0, fez comm1go souro eram de 6 milbões sterl inos, nos quaes 
na Comm1ssao de Orça.menta. · nunca toquei., mas de qu,o. o meu successor se 

E' isso que ~nf'elizmente de.st"e.z, estragou o viu forçado a lançar mão. para poder man
Poder Executivo. e,a prova. e o _credito que ter-se perfeitamente sem preci~a.r de tomar 
temos presentemence em disc.usr:ao. novos compromissos durante nove mezes de 
: Abre, para differentes verbas, cred itas _ad- lucta . e com_ os quaes pôde effectua.r co~pras 
rliciomtes ; )1a. credites n1pplementares IB 1m- , no estrangeiro de a.rmamento, mumçoes e 
por tancia. ·ae 2. 900:000$; 11~, cred itas extrnor- ; na.vi os. conseguindo formar zssim uma esqua
clinarios na importancia ele o.itocentos e tantos , clra. e vencer H, revoltn. de 6 ele setembro . 
contos . , . . . . j qra. e~ta situação está muito lon ge de sei• 

Assim, como e posmvel o eqmhbno do or-' a s1tuaçao apregoada pelo 1llustre relator do 
~amei;ito, como ev.itar o deficit ? . 1 orça.ment.o, que, vendo as nuven& muito ne, 
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gras. vendo · o cyclone despenhar.-se sobre 
a patria, vem dizer á Gamara no caracter .. • 

o SR. BELISARIO DE SOUZA-Foi em seu 
nome individua!. 

o SR. SERZEDELLO 'CoRRÊA-... de relator 
da Commissão de Orçamento da Fazenda, na 
proeminencia do cargo que occupa, com o 
apoio da maioria governamenfal e corn a 
confiança dada pela Camara,que. nãolhe con
cedeu a demissão que solicitou. que entende 
que o unico meio capaz de resolver a situação 
era suspender a quota de amortização, era 
faltar á fé dos contractos, era converter os 
juros de 4 % , ouro, em 5 ° / 0 • papel. 

Vê V. Ex., por conseguinte, que a situação 
é bem diversa, e eu insisto nisto, sob pena de 
estarmos aqui a autorizar ao Governo a fa. 
zer operações de report e out.ras semelhantes, 
afim de que o nobre Deputado venha decla
rar com que verba, por que recurso, por que 
processo o Governo propõe-se a pagar esses 
creditas, cuja autorização nos está solici
tando. 

o SR. ALCINDO GUANABARA-O Banco Al· 
lemão sabe; 

O SR. SERZEPELLO Cc•RRÊA.-Si elle não tem 
os recursos para solver esses compromissos, 
ha de usar de medidas, de expedientes irre
gulares, que Vil'ã,o cavar ainda mais fundo a, 
ruína , e a desgraça do credito nacional. 
(llfuito bern, muito bem.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer· 
rada a discussão e adiada a votação, até que. 
a Ccimmissão respectiva dê parecer sobre as 
emendas offerecidas. · 

Passa-se á hora destinada ao expediente. 

O Sr. · 2° . §ecretaríio (servindo 
de 1°) procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. 1° Secretario dei. Senado, de 23 do 

corrente, transmittinclo para conhecimento 
desta, Gamara um dos autographos da reao· 
lur,-ão do Congresso Nacional, devidamente 
sanccionarla, autorizando o Governo a abrir o 
cl'edito especial de 21 :500$ para pagamento, 
no vigente exercicio, dos vencimentos dos 
empregados da extincta Agencia Ofücial de 
Colonização, ;\d<lidos á Secr'"taria da Indus
tria, Viação e Obras P ublicas .-lnteirada. 

Do Ministerio da Fazendv., de igual data, 
satisfazendo a requisição desta Gamara no 
officio n. 126., de 20 do corrente . - A quem 
fez a requisição. (A Commissão Especial, no
meada a requerimento do Sr. Luiz Adolpho.) 

Do Ministerío da Industria, Viação ' e Obras 
Publicas. de hoje, satisfazendo a requisição 
desta Camara no officio n. 103, de 5 do cor
rente. -A quem fez a requisição. (A Com
mbsão de Obras Publicas.) 

Vem á mes:1. é lida e enviada á Commissão 
de F2-.zenda a seguinte 

INDICAÇÃO 

Considerando que, em uma das sessões da 
passada legislatura i\presentei uma emenda 
auditiva ao orçamento da receita . +.axanck>, 
em beneficio da União, um imposto. sobre o 
pror1ueto das. minas exploradas em te,ri:'itorio 
de propriedade federal ; mas essa emenda, 
não obstante ser considerada assumpto rele
vante pelo illus~rado relator. então, do refe
rido orçamento, füi comtudó separada do 
mesmo para ser attendida em proj ecto espe
cial, sob o fundi1mento de constituir materia 
regulavel por lei permanente : mas, 

Considerando que, muito embora, a confes
sada relevancia, e sobretudo a necessidade de 
aproveitar todos os recursos da União, que 
neste ponto tem infelizmente ficado estereis, 
o assumpto não teve andamento algum; e 

Considerando que a legislação de Minas, 
perante a altemção que so:ffreu o patrimonio 
territorial ela União, precisa ser revista, no 
que diz respeito ao territorio de domínio fe
deral : 

Indico que : 

A Commissão de Fazenda a,presente com a 
possível brev.idade um proje j to de lei concer
nente á materia attendi<la . . 

Sala das sessões, 24 de agosto de 1891.
Eduardo Ramos. 

Vem á Mesa, é lida,enviada á Commissão de 
Constitu~ção, Legislação e Justiça & seguinte 

INDICAÇÃO 

Considerando que o regímen instifoido pela 
Constituição da Republica modificou prot'un· 
darr:ente as relações politicas das antigas 
pro\'Íncias, hoje Estados autonomos, quer 
entr'e si , quer com o Governo da União ; 

Que, por mais latas que se possam affigurar 
as franquezas locaes e os direi.tos outorga
do:> á administração dos mesmos Esta.elos, ell.es 
consti tuem actualmente partes integrantes 
d.o sy11~ema federativo, unidos e dependentes; 
no seu entrebçamento c:im os interesses na
cionaes , cujos represent1mtes immediatcs s:'ío 
o chefe da Nação e o Congresso Legislativo 
Federal ; de tal modo que não devem ser es
tranhos a estes poderes os actos ofliciaes 
emanado;; dos Estados da União, e vice-versa; 
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Considerando, porém, que até o p1'esente 
nenhuma. lei existe que prescreva regras des
tinadas a coordenar a p3rmuta das leis e 
actos publicas entre os representmtes politi
cos da NíJ,ção e seus elementos fe1leraes, d1m
do-se a anomalia de se não encontrar nas Se
ceetarias das Gamaras Legislativas. bem como 
nas dos diversos Ministerios a cargo da Uniào, 
os documentos officiaes de procedencia esta
dual, que se conrnltem nara conhecimento e 
elucidação das questões, e desempenho <las 
attribuições constitucionaes, conferirias aos 
poderes politicos da Nação, 

Indico que: 
A Commissão de Comtituição, Legislação 

e Justiça apresente, com a possivel brevidade, 
um projecto de lei so'Jre o assumpto. 

Sala das sessões, 24 de agosto de 1897. -
Eduardo Ramos. 

Vae a imprimir o seguinte 

resolva em definitiv,1. (art. 34, § 12, da, Cem· 
stituição), é contirrnaçilo evidente da respon· 
sabilidade que cabe a quem neiles fip:urou no 
ca.racter <le representante de uma das alt~i.s 
partes contractantes; 

Que, portanto, a devolução alvitrada im
portaria em inquirir do Presidente ela H..epu
biica si approv<L tratados celebrados por e1le 
prop1'io no exercicio de prerogativa exclusiva 
que lhe é dada pela Constituiçã.o Federal; 

Que, finalmente, a indicação do honr::;_do 
Deputado vae de encontro á unanimidade dos 
precedentes seguidos em casos semelhantes: 

E' de parecer que seja r2jeitada a imli
cação. 

Sala da Commissiio, 4 de agosto de 1897. -
V. de jJfrllo, presidente. - Jliendes Pimentel, 
relator.-.liilio Santos.-Trindade.- .4rai~jo 
Góes. -FelisbeU o Freire. 

Indicação G. que se refore o inrece1° suprCI 

PARECER Indico que sejam devolvidos, onvida a, Com· 
missão de Justiça, os tl'.atados internacionaes 

N. 84 - 1897 pendentes ele decisão do Congresso, pafü que 
sejam approvados pelo Potler Executivo,--

Julga que não devem ser devolvidos ao Poder ! Nilo Peçanha. 
Executivo os. t:;atados internacior:aes pen- ! 
dentes de decisao do Congi·essoNacional paTa 1 O §r. Prcsii<LRento- Não havendo 
que aquelle pre'l!iamente os approve nacla mais a tl'atar; designo para aman1ü a 

! seguic1te ordem do dia: 
(Sobre indicacão dos~. Nilo Peçanha) 

1 
Votaçã:o do. projecto n. 32 C, i1e 1897, 

. _ . . _ . _ .! recer sobre as emendas offerecidas na 3 1 

A ?omm1ssao d<'. Constitmçao: L.eg1s]açao cussilo do projecto n. 3.?. B deste anno, que 
e Justiça, a que fm presente a rnd1~açao da fi.xa a,s f;rças de terea para o exercicio t1e 
Deputad_o, Sr. NJo Peçanha, alvitrando a lS98 (3" discmssão). 
~levo!uça_o ao Poder Executivo _d~ tratados 2" discussão do projecto n. 50, (]e 1897, au
rnterna.c10naes pendentes de dec1sao do 9~n- torizG.ndo 0 Governo a abrir ao Ministerio r1a 
gresso Nac10nal, para que_ aquelle previa- Justiça e Negocios Interiores o credito ele 
mente os approve. - Cons1clerando: 90:0ÓO$, supplementar à verba-Diligenci:J.s 

Que «compete privativamente ao Presi- policiaes-n. 14 do art. 2° da.lei n. 429, de 
dente da Repubiica entabolar ·negociações 10 de dezembro de 1896 ; 
í.nternacionaes; celebrar ajustes, convenções 2• discussão do projecto n. 64, de 1897, f!
e tratados sempre ad referendum do Con- xando a despeza do Ministerio da Guo:ora 
gresso», art. 48, § 16, da Constituiçilo: para o exercicio de 1898; 

Que, si de accordo com as prescripções tlo 2• discussão do projecto n. 56, de 1897,~;,u-
direito diplomatico o Presidente da Republica torizando o Governo a abrir ao Ministeeio da 
não comparece pessoalmente ás negociações, Justiça e Negocios Interiores o credito espe
ajustes, tratados e convenções, entretanto ou- [ cial de 105:600$ para pagamento dos ordena
torga plenos poderes a agentes diplornaticos dos, no exercicio corrnnte, aos magistr:idcis 
que o representam; que, havendo sido aposentados por decnto 

Que os plenipotenciarios não firmam tra- u. 2.056 de 25 de julllo de 1895, obtiverD.:n 
tados sem que dos outorgantes recebam in- sentença mandando annullar u mesmo cle
strucções especiaes, dando-lhes conhecimento ereto. 
prévio das condições ajustadas e ouvindo-os 2ª discussão do projecto n. 47, de 1897, 
frequentemente no decurso das negociações providenciando sobre o preenchimento dos 
sobre incidentes que occo1'ram; claros existentes na força n~.val ; 

Que as mensagens de remessa de con- 2ª discussão do projecto n. 68, do 1897, :i.u-
venções ou tratados com as nações estran- torizando o Governo a abrir ao Ministerio da 
geirns para que o Congresso sobre elles l Fazenda o credito de 450:000$, supplementcw 
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á verba-Reposições e restituições-n. :29, 
do art. 7° ela lei n. 429, de 10 de dezembro 
de 1895; 

Continuaçã.o da 3" discussão do projecto 
n. 176, de 1896, r eformando o Cod1go Pe-
1ml ; 

2" difcussão do projecto n. 75, de 1893, dis
pondo sobre conscripc;ão militar ; 

12ª discusoão do prujecto n. 142, de 1896, 
reorganizando diversos estabelecimentos mi
litares de ensino. com voto e:n separaclo do 
Sr'. Thomaz Cavalcanti ; 

l" discussão do projrcto n. 174, r1e 1896, 
autorizando o Poder Executivo a abrir um 
credito especial de 583:51~$38(), para paga.
menta do que, por st·ntern;a •'o Poder Jr;di
cücrio, é a Fazenda Nil.cional devedora i Com· 
panllia Brazileira de Phosplw to c:e Cal ; 

l" r1iscussâo do prnjecto n. 63, de l 897, 
permittindo que os alurnnos t'a Escola Poly
t,eclrnica, que se matricularam de accordo 
com as exigencias preparatorias do regula
mento de 1874,concluam os re~pecth·os cursos 
pelo dito regulamento ; 

l"di;cussi.iodoprojec:o n. '2.7A, de 1897, 
declarando irnntas de conü-i buir com um dia 
Je rn!do, mensalmente, pai a o A~ylo de ln
vq!idos. as praças do bnta:hão de infantaria 
de marinho, do corpo de ofllciae;:: rn~n·inhci
ros e do ele marinheiros naciorwes; 

l" discussão do projrcto n. 19 A. de l 897, 
dispondo sobre ;.t contagrm da prisão preven
tiv~t que o official ou pra<;a. do pret do exer
cito tiver soífrido antEs de rnr condemrrndo, 
no curnprirnenw da petia; 

Discussão unica <.•O projecto n. 167, de 
1896, autoriwndo o Poder Executivo a co11-
ceder um anno de Iicença,.com ordenado, a 
Jo,é Joaquim de Negreil'OS Sa.yão Loliato, 
chefe ele secção da Secretor i&, ela, Industria, 
Viação e Obras Publicas, par<J. tratar de sua 
saude oude ll1e convier; 

D;~cussão unica do projecto n. 55. de J897, 
autorizando o Governo a concede1· um armo 
ue licença, sell1 Yencirnern o~, ao 1eJegra
phista de 2" claEse da Repmtiç.w Geral doe. 
TeJegrap!Jos Sylesio do Qfü.:eira. 

Levanta-se u sesão ás 4 horas e 5 minutos. 

8 J' EESSÃO EM 25 DE AGO:OTO DE ] t97 

Pre,iclcncia dos Srs. Arthur Rios (Presirle~te), 
Va;; do JJJello (1" Vice-Presidente), Fonseca 
Porte/la (2° Vice-Presidente). 

Ao meio-dia procede·-se á chamada. á qual 

Silva :Mariz, Carlos Marcellino, Silverio Nery, 
Albuquerque Serejo, Amorim Figueira, Au
gusto Montenegro, Theotonio de Britto, Ser· 
;_edeJlo Conêa:Rodrigues Fernandes, Henri
que Valladurrs, Mal'cos de Araujo, Pedro 
Borges, João Lopés, Ma.rinho de Andrade, 
Tavares de Lyra., Francióco Gurgel, Eloy de 
Souza, J O$é Peregrino, T1·indade, Teixeira de 
Sá, Affonso Costa, Herculano Bandeira, Pe
reira r~e Lyra, Cornelio da Fonseca, Juvencio 
de Aguiar, Angelo Neto, Arthur Peixoto, 
Arnujo Góes, Geminiano Brazil, Olympio de 
Campos, Felisbello Freire, Seabra, Milton, 
Tósta, j'vlanocl Caetano, 1-'aula Guimarãe~, 
Vergne de Abreu, Ar1alberoo Guiruarãe;;, 
Ror1rigues Lima, Tt>lentino dos Santos, Para
nhos Montenegro, Marcolino Moura, Galclino 
Loreto, Pinheiro Junior. Jeronymo Monteiro, 
.:osé Mmtinho, O>car Godoy, Angusto de 
Vasconcellos. Haul Barram, Felippe Cardoso, 
Belirnrio de Soma, Pereira dos ::óantos., Fon
seca Portella, Nilo Peçanba. Silva Castro, 
Ernest, Brazilio, Bernardes Dias, Mayrink, 
Almeida Gomes, Mendes Pimentel, .João Luiz, 
Carvalho Mamã.o, Monteiro de Barros, Ilde
loDso Alvim, Luiz Detsi, Gonçal H'S Ramos, 
Jacob c'c1 Paixão, Antero BuLelbo, Alfredo 
Pinto, Octaviano de Brito, Alvaro Botelho, 
Antonio Zacbarias, A ugmto Clementina, Te!-· 
les de Menezes, Tbemonio de Magalhãeo, l'\o
guéra Junior, Manoel ~ulgencio, Lindolpho 
Caerano, Eduardo Pimentel. OJegario Maciel, 
Hodolpho Puiúo, Moreira da Silva, Galeão 
Cêtrv«Jhal, Gnrnadeiro Guirnarãe;,, CasemiI o 
('a H.oclrn, Gustavo Gcidoy, Adolpho Gordo, 
Fernando Prestr:s, Cernno de Freirn~, Paulino 
Carlos, Francisco Glicerio, Arthur Diederi· 
ck:oen, Rodolpho Miranda, .Hermenegildo de 
Moraes, Alves de Casuo, Mello Rego, Alencar 
Gui rnarãr:s. Urnro Mü!Jer. Paula Ramos, 
Francisco 'Í'olent:ino. Pedro Fen't:ifü,, Guillon, 
Apparic10 Mariens~. Francisco Alcncastro, 
V1ctorino Monteiro, Aureliano BarLosa, Pinto 
da Rocha, Vespasiano de Albuquerque, Py 
Crespo e Cassiano elo Nascirm·nto. 

Abre-rn a ses2ão. 

E' lida e posta em clirnus:::ão a acta. 

O §rr-. Lauro Jl\l-l'lÜHer- Sr. PreEi· 
drnte, ~ó l!oje, porque foi publit:ado no Jornal 
do Cornrncróo, tJ ve occasiao de ler o discurso 
do meu illusti ado collega pela Bahia, aqui 
11roforido, acerca, <'os succesrns m;J.itares que 
rn passam naquelle Eti1ado. e 'ó hoje, por 
consequencia, poderei ieclamar, v13to o lJio.ricJ 
do Con_qn sso EÓ Kr publicado hontern, contra 
um aparte, que me e attr·ibuido, em termos 
quEJ eu nJ.o podia ter proferido. 

respondem os Srs. Arthur Ilias, Julio de O SR. SEABRA- O cliscurso foi publicada 
Mello, Càrlos de Novaes, Alvares Rubiiio, conforme as notas tnchygraphicas, 
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.. O SR. LAURO MüLLER - E' claro que não j Coelbo Lfaboa, Ermirio Coutinho, Coelho 
a.ttribuo a S. Ex. a alteração dos termos em Cintra, .João Vieira, Barbosa Lima, Martins 
que o aparte foi proferido. Junior. Moreira Alves, Miguel Pernambuco, 

E' natural (basr.a Jer .. o discurso de S. Ex . João de Siqueira. Rocha Cavalcanti, Ro· 
pa.ra se ver como foi elle entrecortado de apar- drigues Doria, Neiva, Castro Rebello, Fran
tes) que aos Srs. tachygraphos não fosse ab::;o- cisco Sodré, Aristides ile Queiroz, Leovigildo 
lutamente passivei apltnhar todos os apartes, Filgueiras, Eduardo. Ramos, Torquato Mo· 
nos termos em que elles forarn proferic'os; reira, Xavier da Silveira, Alcindo Guanabara, 
todavia, como importa da minha parte uma Timotheo da Costa, Eríco Coelho, Agostinho 
asseveração que eu, nem ninguem poderia Vida], ueocleciano de Souza, Paulino de 
fazer, venho fazer a <Jevida rectificação. Souza. Campo!ina. Calogeras, Vaz de Mel!o, 

Quando S. Ex. fallava acerca da experlição Fr:J.ncisco Ve1gà, Lamounier Godofredo, Ro
do major Febronio e desculpava o governador dolpho Abreu, Cupertino de Siqueira, Matta 
do seu Estado, dizenrlo que (conforme consta Macbudo, Arthur Torres. Oliveira Braga, 
do Diario do Congresso) S Ex. recebera daquelle Edmundo da Fonseca, Urbano de Gouvfa, 
ofiicial e do juiz de direito uaquella comarca Caracciclo. Xavier do Valle, Brazilio da Luz, 
telegrammas atfirmando que a força que o Lamenba Lins,Leoncio Corrêa , Martins Costa, 
major Febronio levava era mais que rnffi· Marçal Escobar, Rlvadavia Corréa e Campos 
cie!lte p ~1ra bate,.. os fünaticos ele Canudos, Cartier. 
objectel nesrn. occa.s~iío ~1;e ª: esse te.mpo o J Deixam a.o comparecer com causa parti
Sr. m~,JOr Febro.n10 amd,a i1ao tmba estado. no cipada os Srs. Guedelha Mourão, Eduardo 
theat10 ~a l~ta, _quer endo ._.di~er .com isto de Berrêdo. Elias Martins. Torres Portugal, 

. que as rnfor maçoes do of11c !al, . estran_ho Appolonio Zenaydes, José Mariano, Malaquia::; 
aquella zona, se l_onva~a;n nas mfo:i~a~oes Gonç<ll ves, Euclides Malta, Ampllilophio, 
que _lhe eram muustr<1das pelas pe, sc.as da Joiio Da[]tas Filho, Urbano Marcondes, Ponco 
local1dade, e tanto assim era que, posterior- de Leon. LeoDel Filho. Ferreira Pires, Ovidio 
mente. quando esse. officml teve de tra va.r Abrantes, Luiz Adolpho, Plinio Casado, Pos
l_uta, d~ que se sahm lmlhantemente, ª m- sidooio cta Cunha e Azevecto Sodré. 
Jorrnaçao que elle deu ao O Pai.~ fo1 a de que , . 
havia sido iJ!udido, que 0 numero e quali- E >em causa os Srs. Jayme. V11la Boas, 
dade do armamento daque!la gente.não era o Eugemo Tonrrnho, _Hered1a de Sa, lrmeu~'1 :1.· 
que rn suppunha. chado, Alves de ~rito, Leonel Loretr, Juiw 

Não é isto . o que consta do discurso do Sautos. Barros EJ'anco Junior, Pactua He
nobre Deputado pela Bahia, publicado no zende. Lawarlrne, Luiz Flacquer, Domrngues 
JJiario do Cüngresso. de Castro, Costa Junior, Bu~n.o de Andrado., 

O Diario do Congresso publüa, attribuindo Lucas de Banas e Alfredo Ell1s. 
a mim, o seguinte: «O -Sr. major Febrouio 
não esteve no theatro dos ncontecimeutos,,. 

E' claro que eu não podia dizer semelhante 
courn, porque é publico e notorio que o 
Sr. major Febronio e~tev e em Canudos e alli 
travou combate. 

O que eu disse foi que as informações 
dadas pelo Sr. major Feuronío, de que as 
forças lhe pare!:iam sufficientes ( sl existe"' 
essas informações, como atlirmou o nobre 

<:> S r. 1!F"resii<!.llente - Havendo nu· 
mero legal, vae-se prnceder <1 votaçfo d~c.> 
materias encerradas. 

E' annunciada a votação do projecto n. 3~ e:, 
de 1897, parecer rnbre as emencfas offere· 
cirfas na 3" discussão do projecto n . 32 B, 
deste anno, que fixa as forças de terra pant 
o exer cicio de 1898, 3" discussão, 

Deputado que existem), foram dadas antes o Sr. Pa·e@:ãdente - Na fórma do 
que esse official tivesse occasião de ter Regim en to, serão votaclas em primeiro logar 
conhecimento peósoal do que se passava em as emendas. 
Canudos. 

O §r. Pres~dlen to. - Si não ba 
mais quem queira fazet· ubservações sobre a 
acta, vou dal ·a por approvada. (Paiisa .) 

Em seguida é approvarla a acta da ses,ão 
antecedente. 

Comparecem mais os Srs. Pedro Cllermont, 
Matta Bacellar, Urbano Santos, Luiz Do
mingues, Anizio de A br-eu, Thomaz Accioly, 
l3ezerril Fontenelle, lldefonso Lima, Frnn
cis~o Sá, Frederico Borges , Augusto Severo, 

Camara v. IY 

E' poota a voto.;: e rejeitada por 67 votos 
c ntra 56 a seguint~ e111er1da, o1ferecida pelo 
Sr. Henrique Vs.lladares: 

Art . 1°, §.2°-Em >ez de - e de 200 pam 
a Escola de :Sargentos - diga-se : e a1é 400 
p,irn, a E~cola de Sargentos. 

O §r. Pre8iden~e - Ao art. 3°
Ern vez de cinco annos-diYa-se: tres annos . 

A Commissão, acceita!1do a emenda pl'O• 
posta, todavia apresente. a ~eguinte emenda, 
substitutiva,; 

50. 
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Art. 3.P Emquanto não for executado 
o sorteio militar, o tempo de serviço para 
os voluntarias será ele tres a cioco annos. 
O mais como está no projecto. 

Salvo reclamação, vou submetter a votos, 
em primeiro logar, a emenda substitutiva da 
Commissão. 
' o SR. AFFONSO COSTA - Sem prejuízo da 

outra emenda ~ . 
o SR. PRESIDENTE - A emenda substitu-

tiva prejudica, si for approvada. · 

O §r. lF'rancisco Alencastro 
- Peço a palavra pela ordem. 

O §ir. Coelho Cin:g;ra (pela ordem ) 
-Parece que ha engano dl;l parte de V. Ex. 
Pelo numero de Deputados presentes, parece 
não ter sido approvada a emenda .. 

O Sr. 1P'lt'e§idente-A Me~a de
clarou approvada a emenda porque na vo
tação anterior votara,m justamente 67 Srs. 
Deputados. 

Entretanto vou proceder á verificação .da 
votação, como requer o nobre Deputado. · . 

Procedendo-se á . verificação. reconhece-se 
terem votado 67 Srs. Deputados· a favor e 
52 -contra. 

Posta . a votos, é approvada a i<eguinte 
O S.r. Pre!l!iidente -Tem a palavra emenda offerecida pelo Sr. Ovídio Abrantes: 

pela ordem o nobre Deputado. 

O Sr. Francisco Alen.castro 
(pela ordem) - Sr. Presidente, pedi a pala
vra unicamente para solicitar na Commissão 
esclarecimentos sobre o conteúdo da emenda 
substitutiva. 

Ao art. 4. 0 Em vez de-as praças que se 
engajarem - diga-se : as praças e ex-prá· 
ças, etc. 

Posta a votos, é tambem approvada a 
seguinte emenda additiva, otferecida pelo 
Sr. Rodolpho Paixão : 

Addite-se ao art. 5°...;.A gratificação de 
O Sr. Pre!õ!idente - Não se póde voluntario, estipulada na lei n. 247, de 15 

abrir discussão sobre a materia. de .dezembro de 1894, será abonada ás praças 
Vou ler o parecer da Commissão relativo recrutadas no antigo regímen e as provindas 

á emenda; deixei de lel-o desde logo porque dos diversos estabelecimentos militares de 
o parecer está impresso e foi distribuído aos eosino pra.tico ou profissional,' desde que não 
nobres Deputados. · tenham perdido o direito a essa vantagem, 

-«Sobre a emenda ao art. 3° do projecto, ex-vi de sentença formulada ele accordo com 
que reduz de cinco a tl'es annos o tempo de a legislação vigente. 
se~viç~ para os volun~i>.rios'. emquanto n~o 

1 
Posta a votos, é rejeitada a segu inte 

for. exec:utado o sorteio rn1lttar, como me10 . emenda otferecida pelo Sr. Amorim Fio-ueira: 
mais facll e efficaz de preencher os claros do . . , º 
exercito, a Commissão, sem abandonar as Ao§ 2° do art. l. º Onde esta-ate 1.200-
suas idéas sobre um prazo mais longo para leia-se: até 2. 000. 
fazer-se um bom SJldado, sob o ponto de vista Posto a votos é approvado,assim emendado, 
da dis.ciplioa e instrucção militar, como re- em 3" discussão o seguinte 
querem a arte ea sciencia da guerra, é de pa-
recer que seja adaptada a emenda ao art. 3°, 
assim modificada : 

Art. 3. 0 Emquanto não for executado o 
sorteio militar, o tempo de serviço para os 
voluntarios será de tres a cinco armas ; o 
mais como está no projecto. l> 

o SR. FRANCISCO ALENCASTRO - o parecer 
não esclarece nada. 

PROJECTO 

N. 32 - !897 

O Congt'esso Nacional decreta 
Art. 1. 0 As forças de terra para o exerci· 

do de 1898 constarão : 

E' poste. a votos e approvada a seguinte § 1. 0 Dos officiaes das differentes classes 
b elo qua.dro do exercito. 

emenda su stitutiva da Commissão de Ma- § 2 . º Dos alumnos das Escolas Militares 
rinba e Guerra : · até 1.200 praças, e de 200 para a Escola de 

Art. 3. 0 Emquallto não for executado o Sargentos. 
sorteio militar , o tempo de serviço pam os § 3. o De 2.8.160 praça3 de pret,distribuidas 
voluntarios será de tres a cinco annos. proporcionalmente, de accorclo com os qua-
0 mais como está no projecto. dros em vigor, as quaes podel'ão ser ele.va.das 

Em vi~fa da votação anterior, são conside- ao dobro ou mais em circumstancias exka
rr,du.s prejud.icadns as emGndas oiferecidas ordinarias . 
pelo Sr. H0nriqu0 Valladares e a do Sr.Mello Art. 2. 0 Estas praças serão completadas 
R:;go. pela fórma expressa no art. 87, § 4°, da Con-
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stituicão, e na lei n. 2.556: de 26 de setembro implicando, porta.nto, uma medida de extre
de 1874, com as modificaçõe.s estabeleeiclas nos rna confiança ao Governo . 
arts. 3° e 4° da le_i n. 39 A, rl.e 30 ele janeiro Comprehende V. Ex. qne eu não posso en
de 1892, ficando em vigor o paragrapho unico trar mi. discussã,o que rn acaba de abrir , Si:llll 
dos arts. 2° e 3° da lei n. 394, de 9 de outu - conhecer a mensagem que o Sr. Presi ~ente 
bro de 1896. tfa Republica dirigiu a esta Camarn, petlmdo 

Art. 3. 0 'Emquanto não for executado o o referido credito, bem como os documouios 
sorteio militar, o tenipo de s1~rviço ·para os que lhe dizem respeito. 
voluntarios serà de cinco annos, -podendo o . Rogo, pois, a V. Ex. que, generoso e :l e!í·· 
engajamento dos que ti.verem concluido essB cado como sempre, me permitta a analyse 
serviço ter Jogar por mais de nma vez e por desrns papeis de que necessito para continuar 
tempo nunca maior tambern de cmco annos na tr ibuna. 
de cada vez. r 0 SR. PRESIDENTE-O nobre Deputa'lo vae 

Art . 4. 0 As praças que ~e engajarem por ser attendido. -
mais de tres annos e em seguida por dons, . . . , , _ 
pelo menos, terão o direito em cada engaja- . O SR .. Pn,TO DA Rcc~rA - Sr. Pres,clente, 
menta ao valor, recebido em dinheiro, das eis .tudo_. um of.H-~10 do t:>r. Ama:ro Cavalcan.\1: 
peças de far<iamento distribuiclas aos recru- ~mto d1~no Mm1stro do Inter10r, tra;_ismi.,e 
tas, gratuitamente. · a Camarn;, dos Deputados a ~ensa0 en,i do 

Art. 5º. os volunta.rios e as praças que, bonracl~ .I res dente da. R~pub~1ca,0 l?emn~-~ 
findo o seu tempo de serviço, continuarem nas um ~reJito ~u1>p~ementa:r, ue 90.?00$ a con_,1 
fileiras, com ou sem engajamento, perceberã.o ~1~aç~oº-D1L7~ncias pohc1aes;-verba n. 14, 
as gratificações estipuladas na lei. n. 247, de 1 ah. N daN .e1 de~2,9 ele de-embro de ~896 . 
15 de dezembro de 189,1, e quando forem - ~unto de.,~! m:n~agem ha um ou tro_ Pª.?e;, 
escusos do serviço se lhes concederá nas colo- ~UJ? !1omc i.,noro, do .mesmo Sr. M1111s_,ro, 
nias da União um prazo de terra de i.089 mr1g1~0 ao nobre Pre~1dcmte d.a Republlca , 
ares . partJCiJ.mndo-ibe que e necessar1a esta verba 

Art . 6 . º A contar de l de janeiro de 1898 supplement~r; nenhum destes documcnt?s 
não será mais ndmittida 110 exercito brazi- porem, ~luc1da cousa alguma a. respeito cta 
leiro praça alguma com a qualificar.ão de nova e:x1gencia do P~~er Executivo. . 
cadete. , Esta mensagem, or. Pres1de~te, e con;o 

Art. 7.º Ficam revogadas as disuo•ições em torlas aqu ellas que trazem a ~ss1gntl;t~nra uo 
contrario . i " ho~rado_ Pr~s1demo da Republica, arma e es -

tenl. Nao fornece o menor esclareclinento 
E' o prQjecto n . 32, de 1897, enviado á Com- ! que, pelo menos, justifique peran.te a Canrnra. 

missão de Redacção . 1 a nec,eos1dade urgente dest! credito. , , 
o SR. NILO PEÇANHA - Jj;r,tretanto 01le e 

O §r. JPre$id;e,nt,e-Estão findas as· homem de gabinete. 
votações, passa-se á materia em discussão. U-lf SR. DEPUTADo-Ellc quem? 

E' annunciada a 2" discussão do projecto O SR. NILO PEçANI-IA-0 Sr. P1·uclente. 
n. 50_, ~e 1897, autori_zando o Go:verno a ~brir o Sit. PINTO DA RocrrA - Comprehende 
ao Mm1st~r10 da Justiça e Negoc10s l~ter10res v. Ex:., sr. Presidente, quanto é doloroso 
o .credrt~ ue 90_:000$, supplementar ;

0 
verba para quem positivamen~e não póde continm1r 

DJ11g,enc1as polJCiaes--n. 14 do art. ~ da lei a, depor 110 Sr, Presidente da Re:oubltca 
n. 4,.?9, de 10 de dezembro de 1896. aquclla confiança que tanto desejaria co11-

ce~er·lhe, a necessidade de combater este 
O §i- . Pre@iid.e.::111Le--Tem a palavra credito, que, como nenhum outro , se presta 

o Sr. Pinto da Rocha. ao desperdicio dos dinheiro3 publicas, sem o 

O §[-. Piin<to d:3l· :!i:'ii:,ocha - Sr. 
Presidente, V. Ex. não deve estranhar· que 
eu l'inta neste momento o meu espírito bas
tante constran !!.·ido, tendo de enfrenta,r um 
amsumpto da m,tureza deste que se cc:ntem 
no credito supp!em entar que o Sr. Presi
dente à.a Repub,ica soliciia para a verba- Di
ligencias policiaes. 

E;,; te 'fil'Ojecto que t em pontos de':i e:adissim<x~. 
é por demais esc;:,broso; refüre-ss 8, u m:1 r;1-
bric:. do Orçamento do Interio:', euj <l. verba é 
dispendirla ;;o arbitl'io d.0 Sr . chefe ue polida, 

menor resultado pratico. (Apoiados.) 
Pela sua .natureza reservada, a verba que 

no Orçament::i do Interior se destina ás deli
gencras policiaes não deixa saber com exa
ctidão em que é dC!:lpendidtt annualmente tão 
avultada importanc:ia. 

I-la quem pense, e neste numero creio que 
se encontra o Sr. Presidente ds, Republica., 
que a respeito das despezüs feitas por esta 
verba não cLw::! ter o Poee1· Legislativo co
nhecünento algurri, en1 víriude r1o qual se 
poss<!. convencer este ramo elo Prnler Publico 
d& necessidade de m·:: nter, restringir ou au-
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gmentar. a import.3.ncic1 da consignação con· j tará recordar dous nomes pa.ra avaliar da 
forme as exigencias do serviço de manuten- sinceridade com que o Sr. Presidente da 
ção rla. ordem. , RepubHca se refere á autonomi.a dos Estados, 

Alimentei por alguns momentos a doce es- que s. Ex. protesta manter invíolavei, bas
peran<;a de que a mensagem do honrado Pre- ün·á rewetir os nomes dos Si."s. geueraes Gal
sidémtc da füêpUblica, dil'igida. ú Cnmara, ar- vão e Cant.uaria. 
ranca.0;se do meu espirito a inq uieta~·ão que Um e outro, Sr. Presidente, níi.o fizeram 
o domina. mais do que tentar contra a auwnomic1 do 

Il!udi-me; eõte documento inutil e frie Rio Grande do Sul, felizmente, em boa hora, 
deixou-me no mesmo est'"do em que me en- res.Q;uarda.da com toda a galhardia e civismo 
contrava. antes de o !er. . pelo .benemerito estadista que o voto popular 

Quando ao encetarmos os nossos trabalhes rlo Estado collccou á frent9 dos seus destinos. 
da presente legislatura, o honrai o Sr. Pce- (Apoiados). 
sidente füi, Repuplica se dirigiu ao Congresso Para que nã.o passem como simples alle
Nacional em metsetgem que todos conhecem, gações sem fundamento a~ palavras que 
S. Ex. prometteu descortinar pára o nosso acabo de proferir perante a Gamara, t"'nho, 
paiz uovos horizontes de uma pr·osperidade como prova esma.gadora em favor dtt .minha 
sem igual. S. Ex. prometteu i sua Patriêt e as~everação,os documentos do proprio punho 
inaugqração de uma. nov<t era de felicidades, do genernl em que este se arroga o exercicio 
pe.lo desenvolvimento de um !Jrogra.mma 

1

. de funções que de modo algum se compade· 
cuja realização faria de S. Ex. uma. gluria cem com o reç;imen pre.scripto na Constitui· 
nacional, deixando o seL1 nome c9rn;te 03 nmis ção de 24 de fevereiro. 
laureados da nosrn historia. Neste rlocmnento que, pela sua publicidade 

No emtanto, Sr. Presidente, e forçogo con- 'tem a maior importrmcia, na ordem do dia 
fessar que analysa.nclo e~·Je:J período;; em que com que S. Ex. assumiu o commando do 6" 
S. Ex, concretizou as prnmes~a13 de venmras districto militar, e que mais tane foi tran
inenarraveis, que a sua alma dt> pepubliccmo scdpto em officio ao honrado Presdente do 
deseja.ria dcrrRma.r pela vasticfi.o rla Pittria, P..io Grc1nde do Sal, o Sr. general Cantuarift 
encontra-;Je o mai.s dn!oroso contraJte com a emittiu o estranho conceito, como a Caurnra 
realidade pungente da s1bação .ictuai em J v;;e ouvir. de que a sua missf.~o não era a.pe· 
que ninguem ainda viu siquer corpor·.!zada nas militar, mas tambem pol.itica: 
em fact•JS. a mais insigmficante p:i.rcella. e<, b · b . ,1 . · l' , l d d' 
d"SSe'· B'•'plerdoros , , · d " ( .1 ,· d ) «,,.i, 9IS em, pv a mm"ª ore em .o 1a 

V ~·ncr"r - e d11,Il
11!1.c1ª .... º"· : Pº::~" ºf: .. , inicial que ea não vim aqui simplesmente 

O P ~ª a.ruma_, que ::i •. _I:<.;x. :•011h~~ ... n~,,v u'." commanrlar a guarnição millta.r do districto, 
memora.vel da :,ua ex1~t8ncia JlOHclca sena · 1 . lt " -i·t· l 
snfüciente pal'a demc,nstrar ~1 cnve1'gadura ma: a~:iu1 exen;er ~·ª.,a inncçao po 1 wa e e 
de um estadista de primeira grç,ndeza, si não j garnnuidor da amnistia.·.» 
fosse tão sómente a promessa fatua, insub.· Não sei, Sr. Presidente, de cousft alguma 
sistente, vo,ga, de cu,nprimentl) impossível, que menos se compadeça com o regímen re
absclutamente inexequivel de quem cance publicano ,nstituirlo pelo Estatuto funda.
doa elementos mais rudimentares pM'a, rea- mental da noson. patria, do que seja esta 
lizal-a, não só pelo que re,;peitL a.os recurxn declaração abs11rda, foita por um s1mpks 
materiaes externos, como ain•1a porque S. Ex, command.ante ele di>1tricto militc.r, a ma.is alta 
sofl:'re tam~em da ausencia cruel dos .re- autoridade do Esbdo, de que S. Ex. exercia 
cm·ws inteHectuaes para emprcza ele tama- naquelíe posto núo só ü.ma funcção admi· 
nba monta. nistrativa militar, mas tambem 11, alta í'unc-

0 luminoso programma do Sr. Presidente . ção pol1tica de garantidor da ammstia. 
da Republica estabelece, como base da sua (Apa:'ados.) 
politica, o seguinte principio: Não compreb.endo como um general do 

«Execução fiel do rngimen livre 0 demo
ci·atico adoptado pela Constií.uiçã.o de 24 de 
fevereiro, firmando e mantende. escrapulosa
mente a autonorma do'.: Estadoi', harn~onica. 
com a soberania da Umão e a rndepe,Eloneia. 
e o mutuo :c·espeito rios poderes· instituid.os 
como orgãos de~s:i, soberania ... » 

E S. Ex. mant<:ve a sua na\avra ~ Absolu-
tamente, não. • 

Par:i. demonstrar-o b&Bt!1.rà recordar a.s 
scenas de que foi theatro o Estfl,do que tenho 
~honra de ,representbl.r nesta Camara, bas-

exercito possa arrogar-se exporitrrneamente, 
ou por 8Uggestão de outrem, o exercício de 
competeucias e at.tdbuíções, como essa de 
garamici.or chi. amnistia, que lhe não perten· 
cem e que são e:écl.usivamente da al~ada do 
f:' oder Judicia rio. ( ilpaiados.) 

Em nome de quem e de que principios foi 
~~. E1: . decíarar que <l. rna perrr:anencia no 
Rio Grande do Sll.I obedecü1 não só ao exer
c1cio da u;ai Jrtüs:.iio de iff~lltar, rnas atndn,, e 
pl'incipa.lmente 11. es-·e iutuito poli tico 'I Em 
;;eu nome inóvidual? Não o creio; po:·que, 
S. Ex., velb.o general experiente, nã,o ;-ie 
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balançaria a uma aventura dessa ordem, f de Moraes julgou rle seu dever transmítt. i1· 
que elle bem sa.bia rnr incompativel com o 1 aos Srs. Me mbros do Conuresso Nacional P. à 
seu c~rgo, si nã~ ti vPsse junto ele si a respon- curiosidacte estrangeira , aº sua opinião au to
sab1l1uadtj superrnr de algm,m que o ~ caber- rizada , a respeito dos negocios da eua Pa·01'i<t: 
tasse e es e fo1 o Sr. P residente da Republica, 1 . . - d · . 
j á esqueeido da le t.t,ra e do espirito· dfl, Const.i - « Aam1mstr_an,a? .a Fazenda P~bltca com a 
tuiçãu que teve a, honra imrnerecicla de assi- max1rna fiscallza çao na arre_cs.daçao e no P.m
gnar parn trahir depo'S. (Apoiados.) P~~~o da re nda e co~ ~,mais se vera e P_;:rse: 

Eis aqm, Sr .. PrEsirlente, a realidade dos vc1 ,1nte econo_m1a, 1 eu1zmdo a despe .. a .•. d" 
factos, em contraste fhigrttni.e com as un- moJlo a equ1hbral-a c?m a receita, ex cin
ctuo.oas promessas do nonrado Sr. Presidente gumdo-se assim o defici.t do orç1mento con-
da Republic1', vertido e$te em real1daae. » 

Para S. Ex. , a atitonomia dos Estad1 s oué Pedirei licença á Camara para dizei· aua 
u ma ficção rhetorica, acceitavel apenas em considero este trecho da mensagem de S. E·x ., 
manifesto politico . ou é um obstaculo que. em confronto com a realidade das cousas. 
no Rio Grande do Sul, se prete11deu afa~tar como finíssima ironia , pelo esp irita caustico 
com as espadas de d0us generaes do exer- e parnasianarnente litterato de s. Ex:. 
cito. · jogada á represenfa.ção nac:onal. (Risos.) 

O Sa. T1 MOTHEO DA CosTA - Ap'.)iado, Não posso interpretar estas palavr-as sinão 
muito bem. como u m epigramma. do mais formoso eng-e-

Continuanclo nas divagações de sua fan- nho de nephelibata (risos), pois que á medida 
i:asia ardente, o Sr. Dr. Prudente de Moraes que o r endimento das Alfandegas decresce 
prometteu «respeito ao exercicio de todas as diariamente, demonstra-o a estatfotica, crn~ce 
garantias constitucíc-naes)'. diarütmente tambem o munero dos propr;e-

. Entretanto, Sr. Presidente,_ que enorme 
1 
ta.rios_ feHzes que edificam p~ed ios custosos , 

distancia. ent re este coroprom1sso solemne e 
1 
proprietar10s que. posso afürmal-o. sahcm 

a, realidade dos factos ! Para encher esse em grande parte do quadro parcamente re
abysmo, S. Ex. utiliza-se do entulho d3. nmnerado das Alfandegas ou daquelles que 
policia secreta, rebutalho das ~ociedades cor- com taes repartições fü;caes manteem relaçõe::i 
rompir1as . permanentes em virtude do commercio que 

Entretanto, S. Ex .. dil-o toda a imprensa exercitam. 
nestes ultimas tempos, é o respommvel pelo Como desmentido de s~ mesmo, vê V. Ex ., 
r ecrutr.mento desbragado que se operou nesta, Sr . Presidente, como ve torlo o pa1z q~rn. ao 
Canital. lado de cada orçarnent~ cuidadosamente ela-

Â espionagem exercida pelos aO'entes da borado pelo Poder Legislativo, corre paraI 
con fianç~a do chefe de policia assu"miu pro- l~~ amepte um outro orçamento sabsidüuJO. 
porções assustadoras de um acontecimento fei to a. vontade do Governo. ao sabor dos 
escandalosiJ.· . caprichos ner-voso~ do honrado Sr. Presidente 

Sei, Sl'. Presidente, que para dizer tudo da . Republica, que parece . k,· dado car·t:~ 
quanto tinha e ne::;ejaria dizer sem. 1:ivasivas, hranca aos :vus secretar1os, em ca~da um dos 
com absoluta franqueza e isenção de "nimo, tlepartamento21 dos negoc10s. publlcos, parJ. 
em referencia ás despezas feitas por conta da iza;:rt1rem á vontade. ?-lém da verba consi
verba secreta, deveria requi'rer á. Gamara gna.da m1. res;;ectiva lei. 
que a prernnte sessão se fizesse tarnhem se- De modo que ao ·eq uilíbrio orçamen t:irio 
eretamente. · preconi zado e pwrnettldo pelo honrado S;.• _ 

As;1evero aos m8us nobres colleo-as, que a Pre2Jidente da Repu blica corresponde exacta
par da hilaridade que eclloaria. nest"e reci nto, mente um espantoso desequilíbrio pelo ahnso 
appareceriam tambem protestos de profuuda 1 que S_. Ex. faz dos ~red~tos sup~Iementares . 
indi gnação. especw,es e extraordinarrns que d;io em resu l-
V~zEs_:_Então vamos á sessão secreta. tado o descredito do paiz. (r1poicdos; rniiito 

bem.) 
O SR. P1NTO DA RocnA.-Mas. Sr. Presi

dente, comprellelldo que a occas ião mais pro
pria para fazei-o não é esb. em que se dis
cute um credito especi al, :'l i bem q~rn refe
rente á verba secreta , mas sim quando für 
trazido á discussão perante a Camara. o Orça
mento do Ministerio da Justiça e Negocios In
terior<::s em qiw se consagra. a ttot:ição para 
·-Di !i,;.;211 c1a3 polici:Jes. -

P2osígam c.Y~, por' j s~o~ na, ana!y:~c da n1en
sag01n com que o h•:;nrado Sr . Dr. Pn1•lent1.' 

Refere·:'Je S . Ex. á ex: ti ncção do defidt . 
Poi~ bem ; o deficit pouco se importa. com 

as p:üavra~ do Governo e, segundo afllrma 
o proprio departamento da Fazenda. ao envez 
de de>a.pparecer, desen 1<olve-se, alenta-:.:e, 
cre:-;ce em uma assrn;tatlora progrw;sãn, ~em 
que o · honrado e genial e·,; tadi:-;t.a durante o 
seu (T ~rvel'no tenha, con~mgnido -jn1y;·tl-o. !ni
p:•d indo O seu vn•t.i µ- inosO Cl'8'éi meu to q UE', 
corno se vô deot" rr.ss rd1a, qn2 vou ler ,e~:te nc!u 
as ;; Zoes dc>rnina•lm·fü'. 
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Assim é que foi em 1896 de 87.961:006$, 12.794:000$ para ser repartida pelos Estados 
em 1897 de 86.872:000$, prevendo·rn que afim de auxiliar a introducção e localização 
seja em 1898 pelo menos 50.387:000.~, o que de immigrantes. 
nos dá para o fim da administração oo hon- Ora, essa verba era dividida. em quotas pro
rado Sr. Presidente da Republica um deficit" porcionaes, pagas trimestralmente pelas re
caricioso de 225.220:000$, Como isto desan- spect ivas rep:~rtições da União, em face das 
nu via o espírito ! . • • listas de immigraates localizados no trimest.re 

Eis «qui a razão pela qual, Sr. Pre::idente, vencido. Que julgam VV. EExs . que fez o. 
só poderei considerar esse trecho do mani- Poder Executivo ~ 
festo presidencial, quando muito, como um Pagou o primeiro, o rngundo e o terceiro 
e1'ligra.mma morda.cissimo, uma ironia gelida trimestres e ~quando os governos esfadoaes .. 
jogada ás facts dn. Nação, (l'riuito bem.) lWocuravam haver, como até então, a impor- . 

Assevera ainda o honrado Sr. Presidente tancia referente ao ultimo trimestre, rece
da Republica .que é programma. de seu Go- b_eram a declaração formal de que a União 
verno: «a animação á iniciativa par1.icular tmha mand_ado suspender o pagamento des?as 
para a exploração e desenvolvimento <1a agri- q~otas, :QOJS que o Governo havia resolv1~0 
c.mltura e das indm.trias e attracção de immi- nao contmuar a fazer uso da autorisaçao 
grantes que, povoando o nosso vasto terri- dada pelo Congresso ! 
tol'io, fecundem com o trabalho as suas ri- o SR. BEZERRIL FoNTENELLE-Essa é . uma 
quezas .•. » de:oculpa de mao ·pagaclor. 

Esta iuesma mensagem, porem, encar- O SR. PINTO DA RocHA - Sr. Presidénte, . 
rega-~e de confessar que «alentar a industria não se trata de um11 autori.sação conferida 
agrícola, animando-a com auxilios e medid~.s pelo Congresso ào Exrcutivo e da qual este 
efücazes e promover por toda a fórrna a va- lmdesse dispôr a seu talante, mas sim de 
riação das culttmis, de modo a augmentar a urna disposição terniinante e taxativa ares
vroducção, baratear os genercis de primeira peit o de uma quantia destinada aos Estados 
necessidade e libertarmo-nos elos onus com ª o por estes divtdida })rQporcionalmente ás 
importação desse.s producto~. deve ser uma suas necessidades . 
das nossas m:lis .sérias preoccu pações neste E o honrado Presidente da Republica, sanc-
mom<into.» cionando a lei que tal continha e mandando 

Eis tudo ! De concreto nada, de pmtico, pagar o.s tres primeiras prestações faltou. ao 
real, cousa alguma; sempre as11irações vagas, cumprimento de urn dever indedin<\.vel, 
promessas, sonhos, devaneios e o povo que deixando de pagar a ultima, com era de ·sua 
coma brizas e se s ustente de esperanças riso-

1 
obrigação pagar e instituiu o regímen tlo 

nhas ! (Muito bem.) cal.ote . (Apo·iados.) 
Sr. Presidente, por occasião da discussão Tanto importa em affirmar que S. Ex. não 

do Orçamento da Receita, na legislatura an- ll.ttende ás decisões do Poder L•.:gislativo, que 
terior, a:ppareceu uma emendcJ. que obteve o nê.o liga a menor irnportancia ao progres:;o 
assentimento do Congresso, autorisando o da lavoura, da industria e da agricultma do 
Poder Executivo a auxiliar de modo directo seu paiz e que os OJ'çarnentos dos Estados, 
ou indirecto,porém, o mais expedito-de que para o Sr . Dr : P!Udente de Moraes, não teem 
pudesse lançar mão, a pl::mtação e cultivo do! valor algum. Demonstremos. 
trigo nos divers9s Eista~os da U11ião. , . i Publicac!_a a le~ d~ orçamento do Ministerio 

Pergunto : quai ío1 a medida fite boje· da Industria e Viaçao, os Estados .~onfeccio
adoptada pFlo Sr. Presidente ela Republica naram as suas leis de receita, levando em 
p"1ra executar essa parte do Orçamento da conta u. verba destinada pelo Congresso Fe
H.eceita? Que fez S. Ex. ? Ninguem me res- deral a.o serviço de localização de immi
ponde porque ninguem poderá re!Jponder. grantes. de modo que negando-se o honrado 
Pois bem. Não só não toi executada e:mi. Presidente da Republica ao pagamento ca· 
medida que o Congresso consagrou na lei orça- quota designada, produzb-se o desequilíbrio 
mentaria, como mamfestação do seu espírito nos orçamentos desses Estados, tendo de 
proteccionista, mas ainda, criminosamente, o recorrer a c1'editos espedaes ou resignando-se 
Governo deixou de executar disposições que 1 ao deficit. · 
não significam simples autoris'.lção dada, si-1 E que isto não é uma assever11ção vash 
não a estipulação taxativa de creditas que o de fundamento demonstra-o a mensagem que 
Sr.Presidente da Rerrn.blica devi~, necessaria-J o illustre e l::e::emerito govetm.dor ~o Es~do 
mente apphca1· a um fim determmac1o e que 1 de Santa Catharrna, de CUJn. mtelligencia e 
a.cxüiariam na, realização desta 1J<1l'te do se.u l hvrrn"tL<a<le ~i . absl:! uüu:e: te i.rnp1.ssivel 
iroc.icG pc· ·g:c-amnrnu .. "\? cjrnnos. l rnantee ;)~ rnais Ü~'.'G son1 br•J, de d uvída,, 

No orçamento do Ministerio da Industria! (apowâo~) diri;;i.u à as,ern.IJléa d.o Estado que 
e Vtação foi consignada uma verba d.e l com. tanta competencia dirige. 
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Nesse documento, que mais uma vez 
attesta a lealdade . do illustrado republicano, 
se diz que «a differença de 1.411 contos en
contrada entre a receita e a .despeza preveiu 
em parte da faltados auxílios promettidos pelo 
Governo da União.» 

Eis ahi, Sr. Pre.>ident:~, ao que está redu
zido o triste Governo do Sr. Dr. Prudente 
de.Moraes. Depois de ter anarchizado com
pletamente os orçamentos da Federação, não 
se detém deante da luctuosa perspectiva do 
futuro que nos prepara a sua incapacidade, 
vRe desabaratar ta:mbem as finanças dos 
Estados, intromettendo-se nas administrações 
locaes e introduzindo o de•equilibtio nos 
respectivos 01;çamentos. 

Comprehendem bem, V. Ex. e a Gamara, 
que desta fórma é materialmente impossível 
a um espirita, por mais lucido e entendido 
que seja em. 'materia financeira e economica. 
elaborar um orçamento equilibrado, na. 
incerteza de poder prever, pa.ra levai-as em 
conta, as surpresas que o governo cahotico 
do Sr. Prudente de Moraes lhe reserva a 
cada instante. , 

o SR. PAULA RAMOS - Pede aos Estados 
para locaih~ar immigrantes, promette pagar 
e não paga ... 

O SR. PINTO :PA RocnA- E estabelece assim 
acl majorem gloriam o reginien do calote 
bfficial. 

Continúa S. Ex. na peregrrnaçã,') atravez 
da Canaan fortifüsima das proniessas; acom
panhemol-o nessa jornada . 

Diz o honradb Presidente da Republica: 
«Garantia efficaz á plena liberdade de suf

fragio, base fundamental da democracia re
presentativa.» 

Que bello trecho parn. um . discurso de 
meeting, em dia de trabalho eleitoral! Mas 
que <listante disto está a realiflade ! Que o 
digam ao proprio Sr. Dr. Prudente as no
meações de officiaes da guarda nacional do 
Paraná, para. impedir que as urnas repu
blicanas e lifres sufl'ragassem o nome do 
honrado e benemerito coronel Lacerda, os 
secretos designio.~ que füse acto nos revelou 
e as surpresas que, c!esde então, nos estão 
prepara<las para a montagem do machinismo 
eleitoral que deverá fanccionar no dia l de 
março futuro. (Apoiados.) 

Depois, como poeta que devaneia, prosegue 
S. Ex. nas divagações do seu inspirado pro
gramma: 

Para confirmar esta aspiração de estadista, 
S. Ex. escreve mais adiante: 

«Tenho verdadeira satisfação em poc'.er 
affümar-vos que estamos em paz com todas 
as nações, cultivando com todas ella!l r r l?.
ções de amizade qu0 empenllo-me em manter 
e .de::envolver. » 

Como seria pitoresco e seren0, Sr. Presi
dente, este trecho da mensagem , si não hou
vessem ficado na memoria. do povo brazileiro 
os trL;;tissirr.os acontecimentos do Amapá, os 
luctuosos e smistros succe~sos dos sertões da 
Bahia e o desastrow resultado da qi1estão do 
limites com a Bolívia .•. 

0 SR. GRANADEIRO GUIMARÃES- V. Ex. 
está tirando conclusões do confronto de factos 
que não teem ligação .entre si. V. Ex. póde 
dizer-me que tem o Amapá com. a verba. se
creta ? 

O SR . PINTO DA RocrH- V. Ex. vem 
muito depressa, modere a sua anciedarle. Si 
me dá licença, lhe responderei que si a verta 
secreta não tem ligação directa com os acon
cimentos do Amapá, póde entretanto, ter rc
l<\ção com outros acontecimentos não menos 
vergonhosos occorridos na Capital Federal. .• 
V. Ex. comprebende-me. 

o SR. GRANADEIRO GurnrARÃES-0 que digo 
é que V. Ex. acha que cs factos do Amapá 
teem ligação com a verb.c secreta . 

o SR, PINTO DA RoetrA-EU até sou capaz 
de provar a V. Ex., tão mysteriosa é eUa. 
que a verba s~creta tem relação intima com 
a Biblia ! (Riso) Demais, hei de dar à cr ittcéJ. 
que estou fd.zendo,tla verba socreta, o rumo 
que préviamente tracei e não aquelk que 
V. Ex. desej::i. indicar ao meu espírito. 

o SR.NILO PECANHA--Alémdisso.o debate é 
amplo e é necessa1io que a Gamara saiba que 
na verba pedida lrn. a quantia necessaria 
para pagar aos secretas que acompanhavam 
o Marechal Floriano a Cambuquira. 

o SR. SILVERIO NERY-E para o outro que 
espionava o Sr. Vice-Presidente . da Repu· 
blica. · 

o SR. PINTO DA ROCHA~Diz o Sr. Presi
dente da Republica que tem cultivado as 
relações existentes eom as demais potencias, 
qu.e1• (1a Europa , quer da Amerlc.a . 

Este topico da mensagem de S. Ex. dá-nos 
a idéa de uma janella ogival, de vidro3 colo
ridos, atravez da. qual o povo brazileiro vê 
o horizonte das relações exteriores, corno si 

«Manutenção da ordem e da tranquili- fO$SSe uma téla immensa em q: te o pincel ge
da.de no interior e da paz com as nações nial de Rubens houve;;se eshoç:;.do a al!eg0da 
estmng-e!ras, sem. sacrificio de nossa di· divma da conrraternízaçã•-' uni Vt<r~,,,l. (Muito 
gniifade e de nos.;os direitos, culttvlirndo e 1 (bem. 
desenvolvendo as relações com as nações j Entretanto, o honrado Presidente da Repu
amigas.» blica ainda não nos disse de que modo foi 
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vingada a offensa que rECabemos com os sel- virtude de um requerimento que tive a honra 
vagens mortícinios do Amapá ; S. Ex. n.inda de formular. Até hoje nào me consta que da 
não nos dissü corno for~vn de·ag,g-r:> vados os p>irte do Governo oriental, tenham sido dadas 
nossos brios de povo soberano e civil1zado, a quafüquer 8atisfoções pela, vio!açil.o, do no~so 
i.nvi<labilidade e integrirlar'e do nosso terri-1 territorio, n~m-pelo a~sassinato do f'unccio~ 
totio, conspurca:lo pelas forças :io go·cerno nario braideír-• s_u.0rifirnclo á sanha sangni~ 
uruguayo que ViC'ram ao terutor10 br;iz1le1ro nana do od10 platmo. 
arranear á nossa, hospitll.lidade 03 ~evolucio- o SR. VrcromNo MoN'i'EIRO _Entretanto. 
rios blancos qu,e se tmhar11 asyJ'.1'.J? a ~ombra ao tempo da revolta do Rio Grande, quando 
da nossa bande1ra ; _?. E;. :unra nao nos cir.mLcvam no Estado Oriental noticias de 
<l~s~e qual a rntisfüçao dac,a por e:.se governo invasão da.quelle territorio por forç;:i.s bra
v1z1_nho pelo assas~rnat) das autori_i1a ies bra- zileiras, 0 povo uruguayo levanta vil-se, 
z1Je1ras lev<1das ao bi1rbar~ supp!Jc10 da de- ameaçando invadir 0 consulado e a legação e 
go!a, por essas mEsmas forç;s do governo assassinar os brazileiros. 
oriental, em piem\ terra d:t nossa patria ; · _ 
s. Ex:· ainda não nos disse cJmo foi que sal- 9 Sr .. PINTO DA Rocrn E.cofilo talve_z n110 
V;Jguardou a honra r'!o povo a que preside, se.ia b~st~nte o que ac<tbo ri.e ler P'.1-ra .)1:s_t1-
consentindo em fazer'" paz com bandos re· :fic1.r a mmha estr,anheza. tenho mais noticias 
volucionario.s dirigidos por um official do que peço licença. a Gamara para ler : 
exercito uruguayo que fave a petulanc:ia « No dia 2'.J de junho, uma força oriental 
de invadir o Rio Grande do Sul. á 1rrnt' dos penetrou em territorio .brazileiro em Upa
assassinos do Prata. (Apo·iodos <>Jmi10 bem.) maroty. matando c<)m urna descarga o peão 

E para que se não diga quo é esta um1 al- Ellf'razio.dos Santos e ferindo os de nomes 
legação vã e fotil, e mun:::iada apenas por Floris bulo Rodriguez, Felix Lamas, Bonito 
espírito de oposição, lerei. :>i vv. EExs. me Morotc e .Toão E:edis, roubando ao meamo 
permitiiremos d::qument1 s offic;iaes em que temp::i 5 000 ca vallos que levaram para, o 
me íundei : territorio oriental. » 

Dessa correspondeocia r.::mlt3, o seguinte: Em 5 de agosto o Sr. Dr . .Tulio de Casti-_ 
« 1°,segundo informações transmittidas ~o lhos recebeu das forças estadoaeg na. fron

Ministel'io da Guerra pelo commandante r1rJ teira a communicação telegraphíca se-· 
ô" dfr1tricto militar, o ferritorio b a'l.ile1ro foi guinte: 
invadido em 30 de maio por um:i, for\ia « Forças do Gover:10 oriental da divisão 
oriental; do coronel Escob::i.r, invadiram a 1 do cor-

« 2", se!rnndo a. mesma. informação, essa rente o nosso territorio pelas pontes do 
fo:\'1 assassinou DamascGJO Alves Bomto, in- Q11a1•ahy. onde mataram um vizinho e rou
Spector de ~ecção, e, rep,1s;;ando a fronteirn, baram mais de 20 c<:1v<.<llos. » 
levou comsigo Luiz Guterrez. tenente dos re- · · 
volucíonarios blanccs, e o espinga1',1eou; ma~, Vt\ a Gamara que as focursões em nosso 
por communicação posterior, cons'.a que dl<l tenitorio e as violações das franteiras dão-se 
foz fogo em nosrn tenitorio sobre e~s~ indi· frequentemente. sem que.o Governo do hon
viduo e o lernu ferido para 0 oriental, onde rado Sr. Dr. Prudente de Moraes, que se 
falleceu, » ufaua de cultivar relaçõe~ P-ordiaes comas 

Esta informação é as<signada pelo illustre 
Sr . Ministro das Relações Exteriot·•·ti. Mas os 
docnmeutos ofilciarn (:onseem melhores reve 
façoes. Entre estas. ha urrnL communicaç::í,o 
;lo Sr. Alberto Fialtto, nosso diplomafa em 
Monteviclóo, ao Sr. general Dionysw Carqueir:t 
que diz o seguinte: 

«.folgo havei' tarnbern 'engano de nome do 
official orienõnl que rn•ndava a expedição in· 
vasora, sendo provn.v<"l que o verdarleiro soja 
C;J.rlos Gba.ves e não Chama, como reza o te
l.egramma do commimdante do ()' distrido. 
.Aquel!e é sobrinho do general orienfal Vluniz 
e ectcve scrvi.nrlo nas fü;is federalisfas du
rant~ a re\Toloção do Hio Grn.nde. » 

E;ies documento~. como V, 8;x. póde vAr·. 

repubnc~s vizinhas, e que se empenha pelo 
seu desenvolvimento, adapte :;iquer prolli
clencías para evitar novos attentarlos. para 
impedn· que elles se repitam em olf:ansas di
rect:~s e constantes á honra do povo que, por 
incomparavel inf'elícidade, S. Ex. tão des
astradamente governa! (Apr,.Zados.) 

E as:;irn, nem a propriedade, nem a víila 
dos hrazileiros na fronteira teern a menor ga
rantia deste infeliz Governo, que. corno 
acabamos de vei'. por tsta analyse ligeira e 
superficial, parece compromettido com a pro· 
pl'ia consciencia, si é q ne a tem, em fazer 
exa<Jt<l.mente o contrario de quanto promette 
hs qua.tro longos annos do immobi!1cl::ule 
pa.chorr. 1nta. de verdatle1ri1 oc::wid:i,de politirn 
e allmi:1istrati va. 

Sr. Presidente, sii.o da Senetari1l. do Ex te- O St{,. Trnonrno DA fc,::TA - De vercb.<leira 
ríOi', ~~LO infor'maç<;':'s prE)staclits á Gamara em. ca!:Fni<1a•1e pu!J:iea. (f!i o.l 
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Vejamos, por ém, a historia dessa rubrica memr,gem á Camara, o Congresso concedeu -
do orçamento brazileiro, para saber si effe- um credito supplementa:r de 474:734$ 
ctivamente foi pequena a consignação da lei para despezas com a policia do Districto Fe-
de despeza do Min isterio elo Interior . · deral. 

Consultando os orçamentos do Ministerio Nenhum desses creditas r1iscrimina verba 
da Justiça no ultimo quinquennio do Imperio, especial. para doligencias tle caracter reser
encontrei na rubrica-Doligencias policiaes- vado . 
para o exercício de 1883-1884, 110:000$, Em 16 de ag·osto de 1895, o Sr . José Carlos 
para 1884-1885, 120:000$, continuando sem- de Carvalho. então representante da .Capital 
pre esta mesma. dotação para os exercícios se- Federal, nesta Casa, aoresentou ao Orça
guintes a_tó 1889. Não consegui colher dado menta do Interior uma· emenda suppressiva 
algum positivo a este respeito no orçamento da verba de 50:000$ para a rub-rlca-De
de 1890, porque, corno V. Ex: . sabe, o p&iz ligencias policiaes, - verba que bavia sido 
;:i.travessava a época rérolucionaria, sob a di-. creada pela lei de _1893, que organizou a policia 
ctadura. provirnria do eximia patl•iota l\Iare- da. Capital e destinada às deligencias secretas; 
chal Deodoro. A Comrnissão de Orçamento não consent;u 

Em 1891, pol'óm, foi reduzida a 60 :000$ a neSSêo suppressã::>, mas opinou pebreducção 
verba. antiga para o corpo de agentes, cortan- 1 de 10 contos. 
do-se tambem a quantia do D6:000$, na verba 1 Em 28 de outubro de 1895, o honrado Sr. 
deque nos estamos oecupando e conservou-se Prudente do Mor'!leo, ainda com o Sr . Dr. 
<1penas a somma de 10:000$, dividida em Gonçalves Ferreirn, pediu ao Congresso um 
partes iguaes, para deligencias .policíaes no <.;redito supplementar de 566:000$ . para, o 
exterior e para conducção de presos. Ministerio do In terior , no qual ha uma verb'" 

No anno _de 1892, não houve consignaçã.o de 72 :000$11<tr<1 a policitt, sem, comtudô, de
orçamentari11 para deligencias policiae~. mas chu'<U' r1ue <tpplicaç:io teriam. 
simplesmente, a quantia de 2.000:COO$, en- Em 7 de novembro de 1895; ctpeuas 15 dias 
gtobdamente, para acudir ao serviço de po- depois, o mes!llO Se. Dr. Prudente de Momeo1 
licia no Districto FeQ.eral . volta a, pedir ao mesmo Congresso um novo 

No ~mno de 1893, tambem não se consignou credito supplcmentar de '73:000$, para a ru
no orçamento verba especial para policia se- brica n . 13 do Orç~tmento do lnteriol', àppa
crefa ; o Congresso apenas concedeu uma recenclo entii.o, pe1a primeira vez, ostensiva
sornma gornl de 2 .1 68:000$ como quota que mente, um pedido supplement ar 11ara n, ver
~orrespondia ao Governo Federal no, despeza a k1 dostrnada aos sep;r'eílos rnysteriosos da. po-
füzer-se com a. policia do Dis tricto Federal, licin, rn'crvacla do S. Ex. -
em collaboração com o mlm içipio. De modo que por esta rernnha historica, ra-

Appareceu nesse ann o o dl'<~reto que orga- pidamente feita, JJÓS vemos que o Sr. Pruc:.ente 
nizou a policia do Districto Federd e, junto a de Moraos é meiro e vezeiro em pedir credi
este, a tabella de vencimentcs, consignando tos sup}llomentarcs para, a sua impagavel e 
50: OQ(JS pam rleligencias 1iolicia.es. insaciavel policia, . 

.Em 189,1, porém, a Commissão de Orça- Ao mesmo tempo, pol'ém, sur;:;e a certeza 
n:iento desta Cam<iru, , da qual faziam parte os de que a verba decretada, não é insufficiente, 
Srs . Drs. Gonçalves Ferreira e Alberto 'Forres, como <tlleg<1 o Sr. Presidente da RepublL;'" , 
mai s tanlo ministros do Sr. Dr. Prud17nte de pois que ia no tempo do Imperio a verba. era 
Nloraes, nn, pasto, do Interior, !llevoua 90:000~; de 110:000$ ptõra o mesmo ~erviço . 
a verta de ~iO:UOO t,~ r1estirrnr1;;1 a essas deligen- Abo~id:1, nos primeiros quntro tcrn1os de re
cbs 1~0 carncter reservado, na Capital Fe- Çiimen republicano , reappa,receu no anuo de 
der.al. 18\:13 reduzida <l, 50:0JO;.~ e o serviço fez-se. 

Era então relo.ter do Orçamento do In- Dal1i pam cá, as Commissões do Orçamento 
tcr· \01· o Sr. Akim1.o Guanabara e fazia tam- desta Ca,mara, <lo onde rnlüram os Srs. Mi
hem pi;,l'te (1a. Commissã.o o nobre Deput::ido n istros do Interior, Drs . Gouçalves Ferreira 
por Minas (:eraes, Sr. lVIayrink. e·Alber-to Torres, fora.m sempre accordes em 

Em 7 de maio desse anuo, já o inolviàavel reduúr a rlot;i,çã u desse serviço. Ainda n:t 
Ma:vcclml Floriano, tinha communicado a Ca- sEssüo passada, do acc:ordo com esses dous 
nrnra, que as nec·essi<lades da situação angus- mlnistro3, ;1 verbn, fo i reclu údt1, é verdade, 
tlosa por que a Rrpublica pas>ava, tinham m;i~ equip:ir-n,d::i. it quo se continhoi, no Orça
determinado a abertu r ~•, do credito::: supple- monto da Just içêi, do lmr·crio, e o >erviço fui 
EWllWl'CS ent,rc OS quaes Ulll de 3 . 693: 000$ foi.to ÔC ;>,:cordn com ttS fu~Ç<LS dêc VCl'b .t. 
p:i.ru. <>, policia d• Cap ita!. n ::;r, Dr . Albed ;o Torrffl rts;;im o demon-

Em HJ de rbzom1->r·o, um mez 1k po.is Lie :<S· 1· stniu (•nH:wi,ictD foi. mrnisll'O. De tudo is to 
sumi1• o go1·c;:·1w o :sr. Dr. Pl·url8nte de snu Ji>rç:vw a corn;luü· rtna ;1, Ycrbn, é su!!l
J'.Iorauf:, a p21lido Llo seu Minh;tro do Inter ior, ei('. nto e que o :.;1· . Dl'. Prmlente é cwc é do
Dr. C1onçalvcs Ferreira) t.rananitti do em 1 l1ltüs. (Risos.) 
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Vejamos, · porém, depois de tanto tl~ nheiro mente com os honrados secretarios de S. Ex. 
desperdiçado o que é que tem feito de utiL de Como, porém, nns obeervações que, porven
proveitoso e de honesto a policia desta malfa- i:ura, haja de fazer é muito provavel que 
dada Capital Federal, que possa ele qu<.tlquer tenha de dirigir-me de quando em quando a 
forma justificar este esbanjamento? ! alguns de seus iwxiliares, e como não desejo 

O SR . PAULA RAMOS-Tem abei'to muitos fazel-o, pelos seus nomes. acloptarei o bab't to 
inqueritos... distinccto e litterario da Arcaclia Luzitana, 

que acaba de ser revivido officialmente entre 
O SR . ToRQUATO MOREIRA-Tem espionado nós pela Academia de Lettras e esforçar-me-

muitos homens políticos. hei por tratar aSS. EEx. :pelos respectivos 
O SR . PINTO DA R.ocHA- A importancia pseudonyrnos litterarios . 

consignada no Orçamento do Interior para, o Assim, pois, o Sr . Ministro do Interior fi. 
actual exercicío e referente á rubrica-Deli- cará sendo para todos os e:ffeitos o sr·. D' Ar
gencias policiaes- foi de 110:000$, e até31 de genson, o grande organizador da policia se
maio do corrente anno, diz a. mensagem pre- ereta de Luiz XlV, e o Sr. chefe de policia , 
sidencial e repete-o o parecer que estou ana- para não ir pedir ao estrangeiro nomes glo· 
lysando .. foram gastos 85:000$, Mas quando. rioEos, quando os temos em nossa Patria, 
em principias de abril, íbi nomeado o actual será, d'ura em deante o Vidigal do Lavradio. 
chefe ele policia, ainda havia, ~egundo infor-' (Risos.) 
mações que consegui obter, um saldo de Feita esta declaração leal, continúo. 
90:000$ rlaquella verba. Logo, si a ar1thme~ Mas o mais interessante dessa mensagem 
t icá não falha . foram gasro;; até essa d.ata, dizia eu, é que nem o Sr. D'Argenson do in· 
apenas 20:000$ , ou sejam 7:000$ approxima- • terior, nem o Vid1gal do La.vradio, nenhum 
dn,mente de média meiNtl. · Estava então in · delle.> sabe fazer uma simples adtlicçã.o, nem 
terinamente no exercimo da Presidencía da um calculo baseado em numeros positivos e 
Republica o Sr . Dr. Manoel Victor"ino Pe- em fa ctos claríssimos. 
reira, Vice-Presidente . S. Ex. conseguiu que Pede es~a mensagem 90:000$. Mas fazendo 
na sua administração o Sr . chefe de policia o calculo para julgar da proceclencia deste 
despendesse apenas, pela verba rncreta, pedido, tenho duas bases : ou a média da 
7:000.t; 1:or rnez . despeza, feita pelo Sr. Dr . Manoel Victor·ino, 

E' verdade tambem, pelo menos não eonsta, ou a média, da despeza feita depois que o Sr. 
que S. Ex. não mandou espionar o Sr. Dr. Dr. Pr,udent.e de Moraes reassumiu o go
l-'rudente de Moraes em· There~opoli s , e, por verno, durante n. admiuistração policial do 
isrn 7:0ÜO$ menrnezi bastavam para a~ deli- actual Vid.igal do Lavradio. Na primeira 
gencias de c1:wacter r eservado . hypothese, rom a média de 7:000$, bastariam 

Nos mezes d.e ab il e maio, porém, houve/ t<4: U00$ para todo o exercício e nesrn caso 
uma despeza àe 65 :000$, ou sejaill 32:500$ não só a verba seria sufficientP, como aiuda 
mensaes, isto é, cerca de cinco vezes mais do 1 deveria dar um saldo de '.26:000$. Na segunda 
que dispenileu o Sr. Dr. .Manoel Victormo. hy.Pc:these,

9 
~oma.ndo ~ara base do,. calculo e 

o SR TIMOTTIEO ·DA CosmA-I·' m º S _ · media de 3,.,.5~0$, serrn.rn necessanos para_ o 
· . ' ~LO Ua e resto do exerc1mo 227 :500$, de modo que nao 

candalo . e posssivel descobr·ir o criterio que o Sr. 
O ~R. PINTO DA RocnA--Agora, devo lem- D'Argenson do interior' de aecordo com o· Sr, 

bmr a Camarn que o Sr. Dr. Pru1lente de Presidente da Republica, empregou para, 
Moraes reassl:~i.u o governo no · dia 4 de pEdir o credito de 90:000$. E demo-nos por 
março e que fo1 Justamente neste tem110 qu e muito felizes si não vier novo pedido. 
se instituiu a espionagem desbragada aos . 
homens publicas. e que comer;o,aram a anpa, . O SR. BEZERRIL . Fo_NTENELLE- Daqui não 
recer em jornaes de orocet.lencia mais· ou tem para onde fugir· 
menos negra _e suspeit~, .. as verrina~ e_ os in- O SR . PINTO DA ROCHA-Voltemos ao páre, 
sultos aos mais conh€oc1dos e benemer1tos re- cerda illust:cada Comm!ssão . Diz elle: « Fa
publicanos. (1lfuito bem.) ctos de hontem, uns e outros que a inda exi-

0 mais interes~ante, porém , d~ tl'do isto, é gem a mais actíva. vigilancia, porque en.ten
que ~sta mensagem ~o Sr. Pre~1de~te da Re- dem não só _com a segurança e quiçá com a 
publica, acompanhaüa dr,s exphcaçoes do Sr . o:rdem publica, como com a conservação de 
Dr. Amaro Cava.lcanti. . . _?erdão .. Pevo aqui um propr-io nacional de valor e utilidaa.e, re · 
fazer um· rureutesrn : nao deseJo de modo conhecitws, pela sue, propria natureza., con
a!g-~nn que ar..: m.irü~.~~s p<rJ_av~a~ ~cj ~·rn1 t('IJS J1e .. . jun 2:f,t1.i~·H::n r:e ·o, outrr.1s ,~_e1igenc í as, forçararu 
rp,das como. ~cui::;s a;,;:b '"" rn. d1vHlua e8 n, qué'In 1 <tL:crc;.;._;iJfa,i despc·z.ns que se dev&,ram a médict 
quer que seJa, por isw tereJ. o füa101' rnidad.o mEmal de 17: OOOSOOO. » 
em dirigii':~ne tíio súrr!enk1 ao Sl' . Presidente Ora Sr. Presidente, não com1)rebendo, 
da Repubnca, sem importar.me absoluta- , como e que um proprio nacional póde ser um 



facto que attente contra a ordem e quiçá com mei.o em que_ se ter.a de ag!r, á~ qu~es or.di
a segurança publica . n?..rrn.mente sao desfavoraveis, nao so devido 

a difficuldades e embaraços naturaes, como 
O SR. ToRQTJATo ·Mon:im=tA-E' preciso de- aos recursos astuciosos empregados pelos m-

cifrar erne in\.00"ma. · t · · l esc'pa digita.dos criminosos. no rn uno e e ·. "" · -
O Sr. PINTO DA n,ocnA-E mesmo quando rem á acção da justiça; o q.ue. tudo força a, 

chegasse a comprehender como é que a con- despezas imprevistas e elevad1ssimas. » 
servação de um prepio ~·óde contribuir para PedÍrei licença ao illustre r elator da 9om
a segurança e para tronquillidade publ.1cas, missão para, aíllrmando-.lhe q~e nas mrnhas 
resta.va-me ainda esta pergunta: a que titulo pahvras não ha a menor mtençao de ceu~ura 
vem tratar-se em um credito supplemen- úem 0 mais leve resa.ibo de desrespeito , d1zer
tar, para a policia S9creta, da coáservação lhe que este trecho do seu parecer é bastante 
de um mourio nacíonn.l ? metaphysico. 

No orçamento da despeza do Ministerio d(l, Não cotnprehcmdo que a verba secreta, ~o 
Justiça e Negocios Interiores, e para o a,ctnal momento da sua applicação, tenha o conclao 
exercício foi reservada um verba de 255:00ff? rle descobrir as astucias dos criminosos, con
:para obras publicas .. De duas, uma : tra as condições do meio, demais a mais des-

Ou foram feits,s tantas despezas por conta favoraveis, cheias de difficuldades .naturaes ~ 
desta verbri,, de sorte que ficou ella complEi- varias embaraços de toda a especie. Isto e 
trrnente exhauta. não havendo nem um cei- nephelibatismo puro! . . 
til siquer para se fazer a dr.speza com esta E quaes são. es~es_ crumn.osos que preten
ctmservaçilo a que seretere o parecer, e neste nem escapar a ac~;ao ·ªª .iust,1ça? / i.lgn.m 
caso teve-se neéessidade de recorrer á verba. flelle~ ?;orventura, sera esse <le cuJa ex1s
secreta da l)Olic,a~ o que é uma illeg:1 lidade .e t~nci;'. s. Ex. nos dá noticia. no periodo ante
J>Oitanto um cr ime, porque a verba para. dt~ rior do parecer, criminoso chei<J de astucia, 
líi:rencias políc iaes. como todas aa demais, e que transf'ere da verba - Obras -:- .para a 
exdusivamente applicada a certos e rleter- vel'ba _Diligencias secretas da pol1c1a- no 
minados fins, ni:o ?))denclo será vonbde. ou Ministerio rio Interior, a. conservaçlo de um 
á soeapa, transpoí>cada desta. para aquellas proprio nacional? . . 
rubricas afim de acL1dir ~ outros serviços, E pretender-se·lla, .neste ca.so, que a votii
ou entil.o a. vec·ba ele 1 iO:O JO$ para diligen- çã.o deste credito seJ1 " p9rta larga aberta 
cias policiaes chega ainda par~ attender a sorrateiramente rnra que o criminoso esca.pe 
factos de outra natureza qu e na.o o daquel1e á acção da, justiça?! Mas. ainda assim, qual 
a que se destina, e, nesfo, bypotllese, b<i. de esse criminoso indiaito,do? Si é conhecido, l;or 
convir o nobre Depuüvlo por Minas Geraes, que razão a· honr~da Com missão não .lhe 
a allegada insufüciencia da verba não rmssa aponta ? nome a policia? E_ si é descon~tec1do, 
de um grosseiro rnphisma. que fara a secret<i que o nao descobre? 

O SR. JoÃo LoPEs-A11oiado . Fi·ancamente não com:prellendo. 

o SR. P1~To DA RconA-:-Dado mcsi~10 q~e 0 SR. TORQUATO MOREIRA-E como V. Ex:. 
a conservaç<W desse 1n·opr10 nactona1 fo::sse i t• ., t odos nós ' . 
urgentíssima, que n s~u. estfl.do do ruma con- os amo" · . 
stituisse um perigo imminente, ni11')a hYP?· o füt. PINT0 DA RocnA - Acr~ditemps 
these em que posso admit tir que um -;Jredn ainda, que esse predio, que esse propr10,nac10-
con»ribua para. a fa.lta de se;;·nrapça e tran· nal, não seja uma illusão 01;tica;.qual e ell~? 
quillidade publica$. porque pu.dera ~esfcb<1r· e 1 Tal mysterio o envolverá que seJa necessar10 
sepnlti1r sob os escombros mm tas vidas ~ire- aind<t conserval-o á sombra. tam bem myste
ciosas ainda assim i1wler·se-llia f.iuir essa ·:iosa. da verlJa secreta'? Qual é esse p ropr10 
despe;.a pela verb'1 secrda da 11'.Jiicia '? . . ~acional que o Cougresso não póde ter o 

Nil.G darei :i. respost1t ; deixo -<~ a crmscienc~a "osto e a honra de c~onhecer ? Pois a honrada 
<lo illustre e lwnra<lo :r:elu.tor dn, .commisseo commissão, aesejando fundamentar. com a 
de Orçamenfo, nos creai;;Ds es;::;0crnes. Terei mai.or segurança o pedido deste ~redrto s~p· 
muit:J. rntisfüç:::.o em qu~ s,. Ex. me cm1v_e11ça. p lementar, não achou necessa.na a m~10r 
daquillo que o meu es;nrno., at 1 a.:;11~0 n;'º s~ franqueza ~)ara vir dizer ao .Poder Le;;-1sla
pó<ie convencer, ou que S. Ex. ,me md_h1ue .,,. tivo qual a natureza do pred10, o fi~ a Q.1!:ª 
solnçã.o que rn deve dar a esca, pane em- se <lestina, a rua ou praça em que esta ed1fi-
1,m<:üi;;a do seu ')arecer. · co.do ~ , 
"' Lembra aindaÁ a illust re Commissão: Veja V. Ex., Sr. presidente, 'a quanto se 

«E cunripre. te.r on1 v.is t:1, que se tr?:~a dG nr-esta ~!~ 2xistPncü1 ü(?. urnti verba secret1ct ein 
um ;,erviço que deve sor feito no propno mo· ;·1m orcamento regular, com um governo que 
meni;:, em que se faz prnciso; e ;listo vcü. a ~e~ d.ir.' mora.Usado e respei.tador das leis ! 
obrigi,i,~oriectade dG íJUje1ção a~ condiçõo$ çto (1lpoiado$.) 



SE'.SSÃO EM 25 DE AGOSTO DE 1891 

Sr. presidente, lancemos rapidamente o 1 Ora, ahi está o que se clrn.ma uma policia 
olhar sobrP a missão da nossa ~alicia, sobre de capitalistas . _ 
os serviços que ella presta a, esta 0idade em 1 Mas completemos ss ob•ervaçoes. 
face das despew.s excessivas que no;; lt.carreta A C.e!'lpeza que com a poiicia de Lon,1 res 
sem resuliado algum para a sociedade. faz cada habitante c1.aquc;,lles 1710 kiloma-

Tentei um estudo comparativo entre a po- tros quadra'1.os é apenas (le 3$287, a mesma 
licia do Rio de Janeiro e das capi t aes mais despeza em Pariz é e\{; 3$236, mas iio. Rio de 
uopulosas da Europa e rfo, America,. tendo 1 Janeiro o caso mur1.a ae figura, por isso que 
êhegado á conclusão edi ficantissima de que a cada cidadão P'i ga para não ter policia 4$493. 
nossa occupa o terceiro logar. em relação à Usando r~o mesmo criterio a respeito ,_-1_as 
força de que dispõe, e o primeiro pelas des- ·· outras eapitaes européas e americanas, quer 
pezas que faz, sendo entretanto a que menos ver a Camara a ordem em que esta collo(ada. 
serviços presta . a nossa maravilhosa pdicia, em relação ás 

Para esrn inve;;tigação soccorri-me das in- suas congeneres cles:'les centros populorns? 
formações de Vautbier. de Sentupery, do Al- Lonrlres occupa o primeiro lugar, Pari :r, e 
manacl1:. de Gotha e dos relator·ios oíllciaes Nova -York, o segundo; Ri•J de Janeiro, o 
iJas nossas secretarias, fontes acirua de toda a te '. ceiro; Washinton, o quarto; Madrid e 
suspeita . · Roma, o quinto; Lisboa, o sexto ; Buenos-

Vejamos, Londrts tem uma populaçã.o àe Aires, o setimo; Santiago, o oitavo; not a,n-
5.59t:i . l 00 habitantes ; Pariz 2.417 .000 e o do-se porém, que tocl.&s estas capitaes teem 
Districto FedAral 850 . 000 al mas, segundo as policia, ao passo que o Rio de Ja11eiro não <-• 
ultimasestatisticas. Portanto, Londres possue tem. (Apoiados.) . 
uma população sete vezes maior do que a d_o E' ver,1.~•:~eque a nossa está ar-ma.da a i\fann
Rio de Janeiro e Pa1•iz tres ,ezes mais hab1- licher, possue metralhadoras Nordenfel· 't 
tantes do que a no::;:m Capil:al Feder al. 1 e constike u ma brigadu,. militarmente org'l'!-

A área de Londres é de l .ílO kilomehcs' nisada. das tres armas, ao passo que em 
e a do Rio de .Janeiro de l. 394; não me foi Lc.nC: res o agente da segurança dispõe apenas 
:possivel verificar a de P C1 riz. do seu bastão , em Nova-Ymk o soldado e tã.o 

O pessoal da polic ia. londrina é de 15. 000 cortez que, ern rel1oção ás senhoras, cheg:;i, a 
homens ; da pariiiense 7695, solàa~os: e a po- exceder a requintada gentileze, dos diplc
licia deste Districto Federal dispõe de 4041 l matas. 
praças. Conseguintemente, entre a_ área._ rle l Na C;1pital Federal a policia sahe á rua a 
Londres e a do Rio de J;ineiro ha a rnsigmfi- caval io, com sabres, revolvers, carabinas em-
c:mte diíferença de 316kilometl'osquadrar~os,

1 
baladas e si cada praça nã.o conduz tambem 

ao passo que em relação ao pessoal, a policia uma metralhadora é tão sómente pelo peso 
da capital ingleza é quatro vezes maiot· e a exce3si.vo dessa arma. 
da Capital de França não chega a sel-o duas E' por isso que a nossa força policial. está, 
vezes, pois que a relação é representacfa assim organisada. dei-me ao trabalho de ve
pür l. 9 . . 1•ificar, ao cambio de 27, qunnto custa na 

Destes dados chegamos ás conclusões se- Europa um soldado ào exercito das diversas 
guintes, para as q uaes peço a attenção da potencias, a.fim de ver em que circumstancias 
Gamara: está o nosso soidatlo de policia relativamente 

Londres tem .uma população de 3l?-72 _ ba- áquelles. 
bitantes por kilometro quadrado, po}Jc;?-~os E obtive o seguinte resultado, segundo os 
y,or sete agentes ; Par1z, dac;ia_ a mesma, arna dados fornecidos por Otto Adams á pag. 158 
de Londres, tem uma populaçu.c d_e _ 143u .vJ- do rnu livro sobre a Confederação Suissu.: 
mas poo kilometro quadrs.do, pol1c1adas por 
tres homens; Rio de Janeiro rlà se ao luxo de o soldado inglez ganha por anuo. 
ter quatro soldados por kilometro quadra·io, Hespanha idem ................ _ 
policiando 609 habitsntas, quando Pariz ~p2- Am;c,ro -hungaru idem .......... _ 
nas tem tres _rnlclados para urna p~p1~lação 1 Franc~z idem ... . .............. . 
duas vezes rna10r; quando Londres n,10 ,.em o l Allema.o idem ................. . 
dobro ele agentes para urna população ci!!cO 1 Dmama:rquez idem . .... . .... .. . . 
ve:r,es mais nume1·os;;.. Italiano idem ......... .. . ... ... . 

A ttendu.mos ugo-r~. á clespE z;i, . Be!1rn. idem . .............. . ... . . 
O serviço da :policia, da Londres custa. ao Holiandez idem ..... . . ..... . ... . 

orçamento inglez, termo médio · da 11o~sa Russo idem .......... .......... _ 
moecla ao cambio de 27. por praça, 900$ an- ~;ui~so idem ....... .. ... . .. .. .. . 

670$000 
562!!5000 
52ss;ooo 
46tJ~{)()(J 
460$0:10 
450$01)0 
440$000 
405SO:JO 
3lll$CHHJ 
2:28$0110 
70~0: il) 

nuc;.lmente; igual serviço , nas rueBrnas con
dições , faz-se· em Pa.riz por %3~)900 ; a nós 
esse serviço paga·se á razão de ~J43:~ por sol
dado, 

pois bem , o soldado de policia do Districi o 
Federal ganha de soldo 73u:-;1JOO. E não levo 
e.m conta nem o valor da etapa, nem "'elo für: 
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clamento, pois que em tal crn.so montaria isso alg1;,rismos. obtive o seguinte resultado co-
á importante somma de l :434$000. Jhida nos do,dos offidaea : ' 

Veja V. E:x:., SI'. presidente, si demoi.s disfo 
esta policia,que perde 0 tempo mndàndo 8, :ru~ Em 1892 n.ifo havia tJ<'signação orçrll'.nenta-
do Ouvidor, aruamaisinoffonsivado mundo ria.de vei·ba inra deligenciasp()Hciaes, isto é, 
si esta policia, que vive fazendo arruaças: o chefe ''ª polieía não tinha á disposiçãv dos 
provocando dosordens... seus caprich03 a quanti::. que tem hoje para 

gastar conforme a necessidade dos seus ner-
UM Sa. DEPUTADO - Guardando predios vos, dos seus odios, do seu espírito ou do seu 

phantastico:s... bom ou mão humor. 
O SR. PINTO DA ROCHA_ Diz v. Ex. muito Nessa anuo a estatistica accusa, nesta Ca-

bem, guardando predios phantasticos· si esta pital : 14 homicídios, 17 tentativas de morte 
policia, que vive eternamente de promptidão e 2.515 prisões. 
para guardar o somno agitado do (ahir do No anuo d.e 1893 foi creada a policia se
Cattete; si esta policia, que vive fazendo sen- ereta e d.atada a tal verbo,-Del.igencias poli
t inella ao tumulo de Friburgo, de onde ciaes- com a importancia de 50:000$000. 
nada absolutamente sahe, a não ser 0 medo Pois bem, nesse período houve, diz o rela
do Governo ; si essa policia tem ainda ne- torio offlcio.I, 23 homicídios, 3& tentativas e 
cessidade da vei•ba secreta. para vjgiar ga- 5 · 283 prisões seguidas de l . 575 processos. 
tunos qua fogem , e assassmos que niio são Em 189'1 a verba foi elevada a 90 :000$ e 
presos ? houve nemi a:ono 28 homicídios, 23 tentati-

Pois essa policia, que recebe annualmente vas, 41 roubos e 5.659 prisões ~cguidas de 
l:Li34~ por praça, em yez de esta1> empregada J, 119 processós, 
em ~msteres, de pedreiros, carpiuteirmi, .cozi- ~~ 1895_ entendeu-se que as delig-encias 
nhmros e &.te de amas-seccas de meninos dus polrniaes rnw se poderiam fazer com menos de 
offlciaes da. brigo.ela, não poderia ser dG$i. 11O :000$, o Congresso votou essa importancia 
gnada para o policiamento dos eubm·bío:.,, e o resultado foi o seguinte : 61 homicídios 
que estão abandonado;:: á r.entifoza e ao 33 te.utittivas, 380 roubos, e 5.685 prsisõe~ 
cuidado dos Srs. amigos elo alh~io ? (Apoiados.) segu1d.;i,s ~e '715 processos . 

Sr. presidente, durante os dias em que me .. E.m 1896, verba elevada a 150:000~;. a esta. 
dei ao trabalho ~e procurar elementos para. 0 t~stica 1.1.:p~e~(mta ~stes nu:neros suggestivos : 
estudo deste cremto, que vamos discutindo 7<> hom1c1d10~, 4::l tentativas, tantos roubos 
encontrei alguns casos muito íntere;s::mtes' q~e _o relatorw o!Tici'.11 perdeu a conta, 6,917 
que me impressionaram profündamente 0 es~ pnsoes e a respe;to ue proc>essus instaurados 
pirita, mas que, infelizmente· não posso tra- os d9cumm1tos guardam silencio rigoroso e 
~er ao. conhecime?-t? da .Cat~ara, pois que absoluto. ~,fias convém notar q.u~ os roubos 
1mposs1vel me fm mvest1gar bem as suas for~m tallvoS gue o proprw M1mstro do In
origens. medir com exactidão os seus errei.tos, ter~or, ~ssustac!.o, assombrado, declara que os 
para o:fferecel-os ao estudo dos meuil nobres mais importantes foram l 8, deixando os 
collegas, seguidos da minha certeza indestru- ou!.ro.3. · · no tinteido do chefe de policia. 
ctivel. (Risoº) 

Mas, entre elles um caso houve, que co:n- . Uíl'I SR. DEPUTADO-E' extraordinario · não 
segui investigar mais detidamente e que se devemos dar mais verba , nem um vir{tem. 
m~ affigura digno de exame severo. Peço, 
pois, para elle a attenção generosa da Ca·· O Srt. PINTO DA RocnA. - Não pretendo 
mara. ~ffirmar .qu~. es?s minhas observ'llções te-

Empre.guei no meu pequeno trabalho, em- tenham s1gnrncaçao scientifica, um caract er 
1Jo~a rud1menfarmente, o methodo grnphko, ab~o1utamente, ~ecisi.vo e que dellas se possa 
e fazendo um estudo comparativo entre 0 couclmr uma 1e1 soctai em virtude da qual, 
desenvolvimenb da criminalidade na Co.pltal ao augmento da verba, secreta corresponda 
Federal e o crescimento da verba seci'eta d;i, necessariamente - um desenvolvimento pa
policia,~ em perio~o~ c?nstantes, ch:~gnei á rallelo e ascendente da criminalidade. Re
concl1:1sao de que, ~ rne cl1d~, que se augmenta velo tão sómente, á Gamara dos Deputad.os o 
na ler orçamentaria a verb.~ uam di!irrencifü! r~s~ltad.o .do .meu estudo e entrego-o ao ~s
policiaes, cresce tambem pcirnllelam"enfo 0 :p1r1co met:cmoso dos meus honrados coilegas 
numero de criminosos e delinquentes. que se d:~c!1c:i.m as locubrações sobre r. s SClen-

Tf'acei entã.o o diagramma que tenho a ~:as wciaes, afim de que descubram qual a 
homa de submetter á apreciação dos meus mfinencla desta lu!I, .cheia oue se chama a 
nobres collegas, em que as dive:rsas Hnhs,s, ve.rba s;•cret.a sobre a maré" rnontanta do 
representat~ va~ . dos crim. e~ commetthlC'.s se.-1 crH.Jie. {Muit:; bem , ) 
guem parallelamente o movimento ascenCiente O Sn .. PAur,A RAMiXl = I!.~ es~t~ lull ter:L 
da. verba secreta.. Descendo ao confronto dos min"'uaute i ·· ,_ · ' -· ' . . . . a 
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o SR. PINTO DA ROCHA.,_. Não sei ; posso 
porém aflirma.r á S. Ex. que j 't houve a 
vazante de Aifonso Coelho. (Riso.) 

o SR. TORQUATO MOREIRA-Si o Congresso 
der a verba que o governo pede, já calculou 
V. Ex. até que numero subirão os delictos ? 

o SR. PINTO DA ROCHA - Não póde cal
cular, V. Ex. bem sabe que para. um 
credito : extraordinario desta ordem devem 
estar tambem reservadas suprezas extraor
dinarias que dependem f1a. vontade e da 
coosCienc.ia dos honrados. assassinos e illus
tres gatunos, de cujaactividade e zelo, não é 
licito duvidar. (Riso . .tlpartes.) 

Mai$ VV. Eltx. verão, si me quizerem dar 
a honra ele ou vir, que ainda não ficam em 
tão pouco, as revelações deste credito espe
cial, deste parecer notavel e deste relatorio 
famoso. 

O SR. MARCOLlNO Moun.A- As causas do 
facto são conhecid.as : roiseria e impunidade. 

O SR. PINTO DA RocnA-0 aparte com que 
me honr.a o nobre Deputado vae com vista 
ao Governo que não cogita, não conlrnce, nem 
descobre meios de evitar a impunidade dos 
delictos, ao Governo que não sabs reprimir a 
vagabun <i agem, nem trata de resolver o pro 

· blema ela miseria ! Para dizer que em um 
paiz como o nosso, onde o trabaluo é sempre 
largamente recompensar:l.o,ha tal miseria, que 
á ella se deve e attribue a elevação da esta
tistica criminal, é preciso perguntar o que 
tem feito este Governo inerte que não cuida, 
que não procura punir o m·ime nem reprimir 
a vagabundagem, que é uma elas causas gera
doras dos delictos ~ 

Por que razão não se occupa em seguir os 
passos ele estrangeiros, que t ramam , denü 'u 
do pa:z, contra as instituições a cuja somb :•,;, 
vivem, como se faz na Suissa , onde se 0LH1 
mais para •)S perigos que vem ele fóra ele s::m 
tel'l'itorio do que par::i. aquelles que podem 
existir no interior 1 

Procedendo assim, essa policia, por Gl'êt 
inutil, teria prestado um se1•viço relevante, 
cumpriria o seu dever, justíficaria a enorme 
despeza que i10s acarreta com ven1:!.
deiro esbanjamento dos dinheiros publicos. 
(Apoiados.) 

Ao passo, porém, que, pela verba secrefa 
da policia se faz a despeza f1a conservaç·ão ele 
um proprio nacional que devia co1·rer pela. 
rubrica -Obras- deixa-se que o crime rn 
desenvolva de tal modo que o numero de 
assassinatos que o Sr. Ministl·o do Interior 
relaciona como realizad.o.s, no anno anteriCl r 
nesta cidade, enche as paginas de 126 a i:~il 
do seu rela torio. {Apartes.) 

Pois bem. A ultima parte desse relatotio 
foi applicada pelo seu autor ao estu 1o d:c 
rubrica do orçamemo destinada ás obras do 
ministerio a que S. Ex. presirle. 

Vamos a ver si de entre estas se encontra 
a conservação do tal predio mysterioso, on 
alguma outra que possa referir-se ao serviço 
da policia. 

« De 300:000$ para encetar a construcçuo 
do conjuncto de edificios destinarlos á com
pleta e perfüitc, installação do Corpo de Bom
beiros. » 

Não deve S9r estn., dado o seu (1.estino e 
attendendo·-se a que é uma verba referente a 
obras ainda a encetar~ 

UM SR· DEPUTADO dtL um aparte· « De 115:000$ para diversos melhoramentos 
o SR. PINTO DA ROCHA - Mas, senhores, de que carece o externato do Gymnasio Na

ba já oito annos que nos contituimos governo cioual» ... 
republicano e lm quatro que 0 Sr. Dr. Pru- Não me parece que a conservação do Gym
dente de Móraes, em plena e larga calmaria nasio füicional tenha relação. alguma C'.lm a 
de paz, com o apoio quasi incondicional e segurança ou com a ordem publlca. 
com a abnegação de um povo inteiro governa · 
este paiz e, no entretanto, não fez ainda «De 150: 000$ para os trabalhos de ad.aptc1-
cousa alguma, em qualquel' dos departa- ção de que carece o ~.Iuseu Nacional» . . . 
mentos da administração publica; !ev;i,ndo a: (Í SR. TnrnTHEO DA CosTA- Essa verl1LL ó 
sua incuria phenomenal ao ponto de deixar para desfazer o barr:i.cílo que se construiu n u 
que a Capital Federal., a primeil•a cidade da jardim e para tornar u, fazer jardim no Jogci.r 
Ameríca do Sul, constantemente visitada por do barracão. 
um sem numero de estl'i1ngeiros, apsesente 0 Sr.. PINTO DA RocHA _ Exactamen tc. 
aos olhos destes um tal espectaculo de m1se- Não vejo em que 0 Museu Nacional 1108511 
riá e de vicios impunes que elevam ·11 Es ta· servirá policia, a menos que a não queira
ti st.ica criminal ás condições que acabo de mos expor alli entra as raridades indi·
assignalal' e que não podem ser refutadas, genas. 
porque estes elementos a que merefiro são .., . ~ 
hauridos em documentos officiaes. «~e u62:090'ii' p::cra as obras comple-

E esta policia tão cara, füo rlis.i;endiosa., mem?.res ma1s prec!sas ao lazc-,r eto da ·Ilha 
por que motivo não se emprega em vigiar a 1

1 

Gi: ande .» 
vagabund.8.gem que contI'ibúe para o au- Ta:nbern c:;ta vor b:1 ni:i.o comporta, as d._:: ~ ., 
gmento d (l. criminalicl :.i,de ·~ r ezas '' que alluclo o ]Jtt1'ocer quo e;,;lt:üll. u;c 
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analysando, excepto si já se começa a con- 1 que reclama sommas .avultadas. Esse edificio 
:fe;csar que a policia fambem nece·,sita ile ! para cuja const:. ucçiio foi necessario um muro 
e:- tn·: · 11 e qnrtl'ei.l t.eno.,, ~; lYl ::.b.su !~ v""n.ç.(1,o , p:t~:a. d1_~ sn :i pnrte qu1

. ) cle•.r h1 ser lf:é;Vai1tado pe!a 

i:ií.o inft'eL:· :., s::.t: ' '. t: pui.:Lc~i" (Z:1so.) it' .•.. I, ~.- ~~~.i/,~;i,.~ : .. 11L!~::_:t:.:~.~~ .· '-~'~i~ g~~~:f~·Jb~·d~'S<t;:~t,~~ r~~ 
<< Tic 1 :_}~1: D~-~~.; ,~~. ,r:::.r:t o ITo :~·!:'. it,:: l -'., ~:J.~,lt : u:0 -. _ 

S~t.n tu. 1-t oJ:el~ U~t ,f :, _n·t1j ~_,ll ;l1. » r (~ i·:·:.:e :- e ·;.·p:·1 r .en il n. r :l'.:!f" D. (~ 1~1, dd rnr~ro r 6fc-

T_t~ ln q :.:e ve, r: a :; '.~~~nr;· ! t:<;1t. r:: : 

o SR . llA.UL 

: .r~:.1i\ }\:·· :-~ .' Jl i i:f. G 
J<:.~cio'nai e no qual. se 11 '.:.; '.·1 1~;- : ·i~i) 1 rl:3:-,::,, L.: l1~· u 
i•/J7· i~ni . » 

;.\ :~n o\~.t -~:·, n ·~ ( ~ · ~:;;~·'f s p :"r· te.~t.os :J.l!!~iJicioso~, 
E~t f~ e.d:fle:!o é ac:tu8. ·.: !·~c r ~ te ;Jccup~~ r~o ::? ~~ ! ::. :v; ::v~~ } r~o i.>2(·:~. 1nt.:": ~.JtcJ -... r;:;t/üt:o pe!o C~>i1g· et-:sso 

In.tend!' ncl (~. c.L-:~. t7 :.: 8r-i:a !:: u ~·:. · 1 t:nn:~ t: .~ p· . ·::o cx.r.: ·(j c jo d~~, .~:ua. tn :i..b~ !L07,<1VC!l 

tl. s :.r:.·t c . .;r~~er. ::::J. (,:i~" : i r, L~:.:. - :. 
l";.i. ~ Jte e:~,:::P, (~ :·.".Cl'Clt: i. P. 

E c.sró. con.d.Dídu. ~t 
reriil:)~ :s:.: ni. q lH \ 

one uter1iu .! iaeín ti::_1
• 

Y.i~~ :~~:g';:' ::l.:~;~~,f ~ ~· ~:~:: . ' ;-·~[:~.'.:": ;'.:.:._,1 . ~ 
":ei <~:.;; !.:--;}l: ~)[l(:~;~ CGEl ;_1. ~il! t~ ·: o~; · ··. 

do lntc: r~O!." ~.:.r~ ea(~·:::t, o C-· ~1 g- :. · •~ :- ;~·: ·. ; q: 

~~ii~~~~:i~1i!rfr1Ji,:i;~:::~::'~~::, ' ~?eJii'.,~· ,~','. .\?. ~ '.~~;~'~·~·~; 
E' Yerd::1üt:~ qao o S:r:. :~:i.nii-:L.·u (}.: Tr·,_:~;;r· . ::~r:·· 

nd;J ped.o .-::.udo de 1::· · ·~?. ~<) ··: e: ~; ó \' ' 
Que S. Ex. ~e coct~'. üta. c0H1 n~t~n. \.:<-~~~~·~"· st~ l'-· 
:r1i:-;ient(:i 1xu:'n. cc!neç~,1\ nc., vx?~?ti e'. o f:--1. t u: o: 
trn la~j csü.~ .. ; oh:.· :. ~:; d ~: ) vuJ.o. :·:t;·:..s <1 ou.:.:· J'.1 (.··~ 

~~~~l~;~~:,a~º~~~ l~; ~~r·~~~; ~;'' ~, ;' ; ~'.:;"' e: .//:~'.'\;s' ;;;'. 
eia:..; ?'tâl e 1J'it1.o; /: oitu·: ~ <L·:\' ( ":~ 1 "'1 : · ~ . .. · 

no .. das n.est.eca,-í)~t.u' ·J: :1>::·r. '" : :· .: 

~1~~;:~~~-~2 :~J~;1it~'-.e;:~J(~ i~·:'pr:;;;;:!r;~,~~! ;~:l;:;. l b 1/ ; :'. 

<:'f '.',~'.;~;r:'. t~ ('.: ~·;:; :\~:~~!.l::.:~:.
1

~ ~'.:~~.:,!,i'~'.:{t~~
1

· s1~:jt:~.:'.~ 
· (·~ ~~:;t ·_:! e!:· ... H!)L·tÜ.i ~iea : :_i-~~::; t; ~.r~ 1 :0 (:ezenLts ~· :e 

· .ut! H.i ~ • cnrr~ ~~~ v~·:~ · < .. ::i. ~li·: :.:~·c :-. :1 . t!:t, 1:io~ 1 eia e ern 
\l~; t r:;~ ; qu e: 1·!En c~~ :~.o o.nt ·: t·!~·:;r~ :~. ~~ c\nl lei, l)tl
·:v..:1!: 1. 1) l "l(" ~3 . E:: . . l!Ü O d.:1 i ::-:1prn ·~)aneia. 

F.1~~e 1· L(:'~~ ish1,\:i.·\- o . ( };",~ ~' º l; ;_;n·t. 
..:1 p:! 'i ~c 'S.) 

l?.:.>· :::c1~1G3 :\J ou }, :·o p;Jnto . Dissª 1u:, JY>r1co, 

\jr .~ lt .::1;.:~-~3; :y~~<~,g~;~ l ~1~~ t~s ~~~}~~~~'.~~~ l' u ut~t\:e~. con~ 
E é ~7e;rd:~ do. O ho.:u·:,_dn Sr . Pre.:;ident0 da, 

:;r~ d~~ ~ c~):J.Ht ~:e vü., o creJ.itiJ suy 
~~:.: ~·: ~1.r.:-n ::~11'.' de GO:OOO: ~)COU . 

11:S:r/!~.~~;~~;2,;:',~;~ c'.;~~'~ ','~;,;~:·;i '.;1?, ~'.;r;;,~~0n~,;~ ~ 
i ' .J,1,·. <L ' L ~ e~:: e a itn) O~:,-ü bii!(1 t=uJ.e üe· 
=n.:. :-.T<~ :: ~ n o }":_1:::..;.r,o ,; :; ~:X~:~_' r.: ktu, o SüL'ViÇO i: C 
ti: ii :.;.'Vn· · ~: ;,s ;:.=n :i(: ; e :.~ .,: J~ H ~I SH.~.1l.O (X,;S::iéi'lt·\;-. 

1·,. . ~ - L:~.i :. : : ..,:1:1.'. (~r~ ::1c>::-~·( '. : ). 'Virit, .. 0 ci.r:ca 

~,~:,'. 'ii '.'. ~i.; J~;o(N; :~;'~,:i~~:~{,~ t~i1~~;.r.~~~~1.1t~s 11am 
C. r•; · I.:n e: : : ~ :jJ de !rlG.i O CO.lTIElU!1~'.?aV:1 O 

rJrecllo 1nysiel".i050 
1

§ 

o SR . TOE.QU.A.':rc r.~nF! ·;r··{,\-?--~: · o ,' .)1~: " · 

por·que o rG1a.td:1 n5 c! r, . ~~ :c::ii! ' ... 
n: ,!. i ;·;'.',·:\ }~ ~ '~:: :'.'.':\;t.: ;1ªmF1~rt:(,lí~t:t~ ~~ ~;.:~ r~~;,~~ 

O SR . P1NTO DA 1-~o c r-L} ... :....·~.:~~11 tt) :~o o c;.LS~j 
eu lernbro-m.c ( ~e qu·;; ~- ·~::1~s : ~ r· . : , :\;~ Ji;_!, : ·p·. r.:t : ~ 
cias 1 ·µe.lo i::!~ o:·r.J de f-:lnL1 . /\.. ~:i ;o~1 ! r; " cn~ ~1 ;n 
"t.ond. . ~1ec:rico de. :"3:;-:: 11 ~,;-t '· ' Lf;r" z: ~, cn1 e. ·: : . ~])i;. · 
nhh, c~o l1· n ntlu Ü'.-'f.:Li. Vui u : ifL ' ~\ri u~~,::: t_.; r; ~·:~~{'.;) 
o Sr·. T oeott1nio de 1\•J.a{~a.i t:=l·P. ~-J~ VÜ!'.:a::.1 cn: ... ~:c~:u.~ 

~;Wrl;:'.;~o qr~~ q~~~,'.·c:';,"l~3~~(/~~1;~~,;~\~~ !~'~J/'.(~i';;, l\:-'. 
·v;-.::.ntad.o cor:c: ronco rl jn.l1eL:·o. o que; ~·~ .. r.i 
se está í8.zendo, é nrcüto ·boo.i ob}:a de c-&.r;.ta~ :'í 2?., 

C !; " t. ( • ~ ·;; ) !_'. _L .. : e 1 f ·~ L i ; \ . ~, s t.<=.:c:; ~>G: L:)J;~ 

·~ ..::~ ' -(;. zão de: 7 . 50 :}:~; ffH~' L~D..G~) , Uiédi;_t 
fr1.ita IJ C}.O l1un:·~:tr1o si~. 'Vtce -Presi

~:J.: :· : 1,.:J , c::.:1·;111·, c n. sua. at.1 znln istra1.~:io (ç A 
·~:::_:~:"i ~) <.:e ~·~ :~: ~~· · ·';:~ n1·~ 1U:J. dn. < ~ e.Spez~. 1nen~: ::lf, 
( .. :~~ o .i:-~ qru-~ 1·m:::isu1:rii.u o Pc.1de-!.· o ho1n'adu 
I->;: .-:;:>i 1\:21ü; '? 

() ;~2;",:~~;~ ,~~1;:r,~~~;,~j~ ;~;~,~~::~~;~(~ :~t,:~2i:;~ p~,~:~ 
(:'. s d. ,a,3p2 '.~r7.u de ju:iho.1 ,)uLho e ~)go:::;to e só 
então c'.cvcria. o Govprno pedir credito str;:>-
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plementar de 30: 000$, para o resto do 1 central , proveniente de multa sobre o jogo 
exercício . uma impol'tancia fabulosa. que montou, só 

·o ·ia e'a'·h .Je •)9.~"n"' . os 'r ·1)"'"' rie ~~110 ·1 · " i· b ·1.. ·· "n.r'1J· ·1··r""1 
..... : -- }~.,," . .ta. u .. :~::~v vy, .~ ~ ~ :';'-u:~;-'0.-:;. ,j': . ,.;t.i, 7 ::.\ flO ill1.:,-;Z ce a rL. a. qua-:sL ,J,_,.v. ·· ·°)' 1-1~J . 

nem f,. t1 uer Pü· el '.'m •. cu .n a d,:,;p ,mJ, cltl o S!~ .. Tm~OTONIO DE MAC:IALHAES- Dem03. 
~;;r;t1~ ~ ne~~0 :~ ~1_rn e '.º;,~;iso,. c?,n \~I : ;1·.; .. se~ 1a1nédia. de 20::JU:J.$JlCl. 
,.,cl!D.te . ou,., dr:.spcza cu.,1 .. uu<i. "Sd f1.,1,,,, e e 0 s ·p !' · O rl"t 
?'1ie"' ªl µo•'qtie ,,c. 0 l'" r/(·l"]), ,,,. n::.. ~·· í"· z , R. INTO D.\ ..... ocu.\- ra., acre 1 .emo.s 
.l - ") - ,.. ;(.. . lt.1> •''- .~- ..... u (l, . l -.;:t, i:1 .. - r· ') '.) f )''ri f' ' . ::)º nnn,r~ 

·f'""~ cl'"'p•>z·· C ., r.oJ;C'"' ~'"' f· C'" e' ci-o o· "'~·''- C[U e nao or:i.rn .,, : .. ,; .. j, , mas apenas ;.. :'''"" ' "ºv' "~ e '1 ,, "' ' !_, ~•L· "~' '"'·"L"""' ' -:S . ,., . b . n t ' M" G s :ria. . cumo ul.2 o no r-e ,;.epu auo pc1 r , mas erae,;, 
· em ~eis · mezp:;; ten~ arrecadcvlo l '.'2U :000:í;, que 
O 8P •. BEz1mR L FosTENE:LLE-E' ncce sar·:::i. j cintes aos 1 J G:0:/1$ votad os perfazem 23o:o:Jll$, 

:rmra v ig ia,;: O; 1·spubl:c;wos. t:'. si a estCJ. somma acc;:escentarmos os 
o 8R. PEWO DA RocnA-· 0 SJ'. Prp;,j,]e,;te UJ::lJUS, agora pedi,~ os pelo homwio Sr. Pre

sidenté da Repu blica, t eremos 32il:0!Jfl$, des-d3. H.epubiica: , :rec]a !nr1:..1 d0 agora. ~._)J: i f}'.1$ . ,_·em ~ , . , pendit1.0s com a secreta ... r0vern1•, sem o quer<·t', .que os P'-.•r1u.os que 
envh ·•o Corwr"~'') -n· r cie ·empenho do· O Sr::.. Tr:vroTn:-:n D.\. COSTA - Além do 
;~n\ço~ m:ci~~<i,~;.' Eã~" f,~it(;/· :, ;Jit;b·. ,;e;;. ma;;er'ial appreu<>nd.ido que pód.e ser alienado. 
e•;tudo sem dado;; parn fundamentar um O SR. PINTO DA ROCHA- ••• acreditando 
cnlculo. qrn.i não se receb11 nem ni.a.is um vitem de 

A ver~'ª vota.dii. p3i a est.e rxerdcio, de. ·1 rn.ul t:J.s sobre o jogo, durante o actual exer
accnrdo cor:i rl.,u~ minisi."OS de S. Ex., a mhos 1 ciclo . Jl.fas, si al(;m d is::io contarmos o picço 
mcmhr'cs ilhFtn~s r~;J, Commi,são d'" Or•e;;1- <ht venda iiru v~wei ('.e;2je uw.teríaI apµrci1en
rne:'lto na pa~~- a.da. leglsiatur·a. fui de 1 J CJ:'.X}:\i) d.ido e que ninguc1n Habe onde pi1·a.1 p lJis 
tendo si:lu ieito p·!r S. fü:. o pedido de que o de11ooiía l'iO publico c.edarou nilo o 
L~i:): ():i '. J:~ rPdu..-.í.d(',S áq1:crc'! n.l ç5·~~ risin~\ p2la. ha,ver r eceuido, a_ qua.nto não n1ontará a in1-
ne:?.::s.s:tlade d:).S dcc ~u;.tacb.::: e~onGHii~~: . por tanc:a de.:;pendilla, cou1 esse degradu.nte 

r).::~cnndo ~.'lg.,r·a rn~{Í::) ~~n: : .nn.~. 8 . Ex. pre.- se.rviço·~ 
t en(1c g1: sta.r ne~te e :ií.erc::_ieio ~:LJ :n~ i'.i·~ ~ G, :-!GU Sr. p:~esidcnte, é necessario estirpar essa 
be:lo prn:zer. sc.m da.l' ~at.isfaçõr,;; a ningm~m . ob:ce.n.1dade dos nossos orçamentos, a bem da. 

O !1;rnra<lo St·. Ur. Pi·1"i:: n';e (10 :. :.1 r:10» 1 rnm«i.!idEde r epu! licana, como aind~. !J, bem 
n:J.o ~3e cr>n tcn t-on ji ~~1n re.! i . ~· e .~ ~; o : ~"J:J ;$ que 1 (.!:!. r:o_:;:.::), u!gnict1d>b ad n.J in1 ::.nra.tiva, .e preciso 
o {\.in'::~re~ so tw.v!a, CO.i.;tJ.do ~~o st~u prinüt1vo que t; __ -das as des peias feita:J pelo Güverno da 
c;:;l <·ulo. H.,: public<i. o sejam d.e ntro tl'1 lel, às cl :J,:'a:•;, 

V::.e m:1\s long e : a.lém rle,~ses, exi~e mais coi11 a riiciis um pia publicidade. (A.poiw f.o::.) 
5U ::/./:i '~ . sem q: :e''"r '''"ber :Je econumiJ.s, tle D~z-~e que o füeto <~e ser esta Vêrh<• d.e 
m01«'1id<tde, d~' "sbanjv.meotos . · 1 nafur.,,z'a s.:c:·eta não pót.le consentir em 

Nem pelo me;;l)s wn tou . c:dva1·· o decoro inLrmv. çõBs dfta!badns mure o modo P''lo 
de Sd.1; govemo, limitar.do as drs;:rez11s a 1 qual.~ desi endida. Nilo concm·do com esta 
40: ()U'..lj) mais e e~;pernndo meILwres . tempos ·op1mo.o . 
em que pudes'e lev~1r ao e~pirit.o do Con-1 E, Sr. Pre"idente, . antes de apontar as 
gresso a · conv1er;~.o da nec2r,sid:1de app:·e- razões em_ que m~ fundo, elevo dia.mar em 
rni;rnte que o lll GUZ:t1 <J, tsquecer n. tnste, rn.Ht o.ux1\10 :;s p:trnvra.s de um homem de. 
cr.H:diç:lo do Tll?·:o '11~;i 1..'""ª p~· ; i :: tâ,3 lar·gu. l t,i,, lemo, Cll_jo fut~ro p:1 politicado nosso paiz 
:aupor ~.·.c.rJ_ c1 : ·i c! o i_1oí.;u;ao <1, urn s·;:~ 1·1.·1 ço v,uup:.;,- ~ d~;;i-; e ser ta c;. lyr1lnanLe car..J.o foi o p_er1oc;f.o em 
thi co, irn1nor:l. ! ~ t? :--h;-~. 1 1:í a.:.~~">r ( ~ \_ 1 :()i , ~ (!, " s .) i que tcvo asseuto nesta Çam:n·a, entr·e os 

Nilo p.re:p , e:; : ,.r,u, i1 ui, q ;,.e ; . vet·.'::c 5(; - ! i.!lusüe:: re1.1re.'-'Pntautes do Estr,do de s. Paulo, 
cret,a. tem co~::n rnHtn r,;;.0 :; 1;c ; ~ nce ;t 1;:;p:;:--, E;" p:r1.~o luc1d1,s1mo, que vem trabalhando 
i,n,nci~, dG l _l'.t:J.~ · ~:;; v .. :::,i ~ d~t ti :) C·:·.::J.;:1c .. tu _do } d~.:.1dc~ í:·s te :TJpn.s da propag~aG.a_ pela .Pt~reza 
Inter1or, na.o! .lHJ vc:· t(_- t· cuu::-;u.iu ~LO InLuLu j do ~·eg rmen republleano, e1n 'formosrns1mas 
m:.i.is. . . . m:;,:;it' s:;1ções de muito Pstudo, honestidade 

Sr . P residente. fambe.m L11 e si nt<) foliz l e tti,tento. (Apoiwios _ql.' rnes.) 
qunrnlo faço ju s~iç<J, e ;;, po; i(; ia meI'eu,~·:1, Rd'iro·me, Sr. presidente, ao Sr. D;.>. Her
valha a verdtide quando tantct :ictlvi>'a<.~e cu!ano de Freii.as. S. Ex., leader da minoria 
tem de'.nonst.:'c,do me :~cpr2ss;"ín ctcjogo._ que.ri J.'1 Carnarados Dc,putado~ ero. S. P .. rnlo, rom
este se,Ja o pop11!:1.riFmmo .1 " {!:º dos b1ct10s. ! pen, ha dias, D, drscuss<10 contr.:i. a verba 
q LteI' seja a des:mfr<:;J,c[.:;, n te r;:, tlcts casas de I' secret:·,. da policia daq u ,lle . Estado, em vir
-c:i.;;ofa,gem, . · t.u ile de um i1eüido de cte<l.Ho supplementar 

Mcts 11 policia, qu,3 fü"' eruc•I tem si clo iw, l foi to i:quella illustrada a.~semblóa pelo hon
impo~ç~.o ariiitru.r}n· e illeg:d de multas. :.i.os 'I r,J,do ~t'. Di·. Campos 8;i lles .. O distiucto dop~l 
que ;;ao surprcherm1d.1Js cm thg:·r).nte del 1eto, ta.d.o, impugmmdo, como ~1ss8, a conce,sao 
recolheu, segundo aponta:uentos que pude 

1 
desse, credito, pedindo informações ao Poder 

cofüer de pessoa muito ehegada á, repa.rtíçfio, Executivo, dizia que o facto da verba ser de 
cauiara V, lY ~~ 
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natureza reservada não desobrigava o Go
v~rno de prestar ao Legislativo, seu igual e 
de maior r(Jsoonsabilidade n~, confecção dos 
orçamentos, 'indicações, si não detalhadas e 
pl'ofundas, ao rnenos sufficientes e cl1nas, 
parn levar ao espirita dos representant~s do 
povo a convicção de que eft'ectivamente o 
credito anteriormente votado não corre
spondia á urgencia e a necessidade do serviço 
afim de que a opposição pudesse dar, em ma
teria de tanta relevancia, em um caso que 
implica directamente a confiança política, o 
seu voto esclarecido e consciencioso. 

Pemo com S. Ex, O f'acto de ser secrsta 
a. verba a que nos estamos referindo indica 
tão sómente que a sua applicação e reser
vada no momento necessario, no momento 
em que ella tem de intervir para remover 
obstaculos. São secretas as diligencias que 
tenha de executar a autoridade policial para 
descobrimento de um crime e dos seus au
tores e cumplices . de uma possível confia• 
gração que perturbe a. ordem publica; nin
guem póde pedir explicações nesse ·momento 
a respeito das despezas executada.s, sob pena 
de nullificar muitas vezes o esforço necessa
rio para o bom exito da diligencia. 

Mas dahi até dizer-se que essa verba póde 
ser gasta á vontade do chefe àe · policia, que 
o Poder Legislativo não tem direito de saber 
como, quando ou em que foi ella despendida, 
ha um aby.;;mo, que é necessario transpor a 
bem do decoro da administração republicana. 
(Apoiados.) 

A verba para diligencias policiaes nã.o 
póde ser privilegiada, é como qualquer outra 
do orçamento. sobre a sua applicação devem 
ser dadas coutas ao Poder Legislativo. 

Não basta simplesmeut.e que um chefe de 
policia venha dizer ao seu superior hierar
cllico que tal importancia não foi sufficiente, 
para que o Sr. Presidente da Republica re
metta ao Congre~so uma memagem pedindo 
novo credito, afim de acudir ás exigencias 
desarrazoadas dessa verba. E' pl'eciso quo o 
Poder Legislativo saiba, pelo menos. em que 
diligencias foram gastas as parcellas dessa 
verba e quaes os resultados colhidos. 

das ma.is soràidas camadas $ociaes e até 
mesmo entre estrangeiros sem pudor que 
de;;honram não EÓ a patría que os viu nascer, 
como a ba.mbira a cuja sombra exercitam a 
degradante profissão de espiões e delatores. 
(Aplliados.) . 

Vir pedirá Camara !los Srs. Deputados, 
onde ha maioria e opposição, uma medida de 
tanta confiança, sem um esclarecimento, sem 
umà justificação medíocre, é pelo menos a 
revelação de muita coragem ou de muita 
inconsciencil.•,. (Muito bem.) 

Por isso, Sr. presidente, vou mais longe. 
Nego o meu voto á esse cre lito, por todas as 
razões apontadas e ainda por uma questão de 
principias. 

Entendo que a continuação desta verba no 
Orçamento da Republica .. ., 

o S1~. TIIEOTONIO DE MAGALHÃES-E' uma 
immora!idade, 

O SR. PrnTo DA RocuA-E' uma inutilidade 
e ur@ indecencia. 

o SR: BARBOSA LIMA-Apoiado. 
q SR. PINTO r:A ROCIIA-!Sr. presidente, o 

legislador constituinte republicano não corri-
tou da organisação da policia secreta. " 

O SR . PAULA RAlYies-Do anonymato na 
policia. 

o Sn.. PINTO DA COSTA-Bebendo inspira
ções na moralidade politica e administrativa 
de um povo que é hoje um modelo de civismo 
no meio da velha Europa monarchica, um 
povo pequeno, mas que encerra ha estreiteza 
do seu territorio as alcaudoradas noções da 
honra e da altivez publica, haurinno inspi
rações nas leis suissas, o legislador consti
tuinte não cogitou de incorpomr no orga
nismo da nascente republica a instituição 
monstruosa e deprimente da policia secreta. 

O Governo Provisorio, depositario de uma 
somma enorme de poder discricionario, rião 
teve nece:;:sidade _desse recurso para fazer 
amada a Republica e respeitada a nova fórma 
de Govemo. Os que se ihe seguiram não ne
cessitaram de dotação orçamentaria para essa, 
vergonha publica. 

O SR. PAULA RAM03 - Não ha duvida. Ha ex<Jmplos dignm de imitação nas orga-
O SR. PINTO DA RocnA-Não e preciso saber, ni_sações estadoaes .do Brazil, ern que os respe

nem eu o desejo, si houve necessidade de dcs- ct1vos orçamentos não consignam verba se-
penàer essa impnrtancia na compra. desta ou ereta, e outros em que uão se legisla sobre 

tal assumpto. daquella consciencia, deste ou daquelle ca-
racter, desta ou d;iquella honra, urgidos pel:ls O SR PAULA RAMOS-Em Santa Ca.tharina 
necessidades apremiantes da vida. não ha. 

Absolutame1'.te n~~ pretendo is.so , e, no o SR . PEREGRINo-l'rem na Parahyb 
emtanto poderia ex1g1l·o, sem recew de com- ' · ª· 
prometter dignidades por.faças . V. Ex. sabe O SR. Avcrnsrn Sl!JVERO - Nem no Rio 
que no nosso paiz, e nlnguem lia quEi 0 con- 'Grande do No1·te . 
teste, a administração policial vai escolher o l O SR. PrNTo DA RocuA-üur;o com prazer as 
pessoal dos seus agentes secretos no rebutalho declaraçõe13 dos noh:ees deputados e niio quero, 
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Sr . presidente, indic11.r o gstado que tenho a! obr igação correlativa de justificarem, vin.tem 
hom·a e orgulho de representar nesta C::t- por vintem, a despem effe~tuada. 
mara, ~1asta-i:ne invocar· os Ekt,ado~' de 8:rnta Se. pi'esidente, o.prm<:i, e rccostumei·me a. 
C~tharma., Rrn Grande do Norte, Para.hyba e respeitar essa opini.ào. que a poUcia se'.1rnü1 e 
Mmas Geraes. a Ji;&.is torpe das espiom,gens. Fiz men o con -

Entretanto, ninguem o negará. si a1:zum 1 ceita daquei!es que, ainda mesmo do d.eRen
Estado do Brazil t6m necer;sidade ele manter volvimento das tbeorias de direito interna
~m.a policia reservada, qu.3r para sua vida c~onal, não ac~ita.m em absoluto o estabele 
mtima, quer nas suas relações ext ·2rnas, esse cunento da esp10nagem, condemnando, entre
é, iuquestiona;velmente o Rio Grand.e do Sul tanto, por completo, a sua a.pplicação a ou
q ue tem constantemente ameaçada a su~ t r os misteres, de modo a auxiliar ·o abastar· 
tranquiHidade pelas ü1vasões e correrias que damento , do~ c:i.rB.ctere~, p_ela abertur~· · dos 
se preparam no estrangeiro em virtmd.e da mercados ono~ a, consciencrn. e a c11g111,lade 
proximidade das fronteiras uruguayas, as do v~vo fiq-qerri , c~mo as mercadorias vulfiô. · 
quaes el!e tem necessidade de gua.rdar a res, a merce da. l.e1 da offerta e da procu.ra . 
todos os instantes, para que a paz das suas Para. afervorar esta crença, cada dfo. i•e-
1aboriosus populaçàes ~eja mantida. e para cebo novos i~citam~ntos, j~. na leiturs. dos 
que os bandos assassinos e os arruaceiros maw notaveis escr1ptores, Jª lernbranrlo·me 
p9liticcs que alli se const ituem e preparn.m ele que pela pri!lleira vez a _Policia secreta ll.p
nu.o venham perturbar o prosrresso e o dasen- pareceu orgamsada no penado dos Govemo~>, 
volvimeuto da nossa socil~d,\de. que níi.o conseguiram conquistar a sympathia 

Não obstante, o Rio Grande do Sul não tem publica, Govemog absolutos qu e nece;Js i
l)Olicia desta casta: as suas leis não a insti- t:1vi>.m da sombra e da força das bayonebu:, 
tuiram. para se manterem acima das indicações d,1, 

Mas é uma questão üe prineipim, que me opini1í.o . 
leva a combater a verba ela. policia secrnta. E' assim que pela pr imeira vez appll.l'eco 

Dirão talvez os illustres collegas da. maioria essa ~nstituição deprimen~e, dirigida )_'.l Bl~rft
quo tarde venho trazer 0 meu voto de ccn- puclunho Joseph , no r~rnado de Luiz .c1 11 

sura á doutrina que essa verba representa s~~ as ordens de Rlchelleu, ~ustentn.nc1o ES
no orçamento. Não lia, porém, razão. Em p1c!es em toda a parte do mterior e do estl'D,n-
primeiro logar, Sr. nresidente, muito tarde geiro. . . 
me foi dada a honrá de penetrar neste re- . O, que foi nesse tempo e conti.nuou a ser 
cinto. A _ pr~~neira . vez q~e co;rtpareci nesta ~mQ&, por ia:gos +annos essi,poht1ca de despo · 
Gamara ia Ja mm.to achantac.a a segunda. Lism.o, qu e se ~suend:u peia Europa. d1z o 
sessão da legislat~t'a a qi~e pertenci e de escri11tor alle.:irno-"\; ve LalJem~nt', clecl~Jª ,?b1·a 
toda a parte surgiram nu vens de esperanças peço_;~c~nçs; a. V. Ex . . ~ ~ Ca,nara. para .azer 
que envolviam o Gov0rno do sr. Dr. Prudente "' 1eiu•.u a ce_stacada . a e a.lgans t 1 echos , que 
de Mora.es, havia um anceio enome de pre- veem em apoio das mmbas palavras : 
star-lhe apoio, brotava de todos os pontos a «o despotismo ele Luiz XlV, cuja influencia, 
confiança ao primeiro Governo civil na Repu- depois de se ter apoderado da Hes panha, es
blica, e o Rio Grande formou na fileira palbou·se nos Paizes-Baixos, na Inglaterra e 
daquelle;;i que tinhll.m uma. espectRtiva bene· na Al!ern.anlta, só teve consequencias clurn.
vola e sympat.hica para o honrado velho, que douras Eob um ponto de vista, no territorio 
trazia o seu passado dos gioriosos dias da pro- germanico, então devastado e despovoado pela 
paganda. gueera. do;J Trinta Annos : favoreceu a multi .. 

Durante a discussão c1o orçamento do In- plicaçã.o ra.pida dos vago.bunclos de toda a es
terior, combater essa verlJa, que implica abso- pecie. A propaganda franceza contribuiu po
luta confiaça, pod,iria ser consideraclo cerno clerosamente para n. descentra.lisação dessa 
opposição ao Governo; guardei.silendo, prefe- camadafluctuante, cuja importancia historict•, 
rindo espcr l7.r melhores dias, melhor onpor- vai des3a data em diante augmentar diaria.-
t unidacle. i • menti:~ e cuj n. acção se encontrará cm todas as 

Si não consta dos Annaes tia C!lmara, em erupções :poEticas e sociaes da FranÇ2..>> 
declaração de vc.to, a m in.11& impugnação a 
essa verba, attribu::i.-se ao ri:teu espirito disci- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · • · · · • · · · · · · · · · · · · · · • 
plinado e não ao reomlio de pr ir:cipios ou r.o « o P?"".º . comprel;ondeu, fi ilalmei~te, que 
esqu.,.eci_mento ~e velhas co11~icçõe~. e,;sa pollcui. mventada por u' Argenson e por 
·- 1~<:º :ide h?Je a n;i.mh~ '.~ :)t.1po.t)11s contra os; wJe di.r 1.s-1:-',a durcmte vmtc o,nnos. err. nrn;i. 
J.~}.J'~lLor1osos di~;peno1os o.os c. 1nlle1ros _ 1 ;1t'.tna bn,ixa1nents posta ao :seP\r1co dEtJ ren.Je ::: <3i, 
contr~ r-" iUi_rnH:J,dn, c :;:ü. íL~,n ç?'. p_ou: :~:e ;:i,~ abstrr(L:" ; un?. ff:l;:;tcrn:J~ _ lL~~ ·e;:;~)i._:ri:::.gern pi:~rfida e vil , 
e perigos2., que colloc~, o tlmlle1ro do povo. iJ, ! cuJ CS resulta.dos foram revelaüos por Pedro 
capi·icl10sa mercê dos admini.strado:ros, som :.» H 1'.la.noel nos iwimeiros dias do. Revolução . » 
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Este vergonhoso estado de· cousas continuou nephelibata, e que seria de seguros resultai!os 
e sJargou-se vigürornmente, como si uma p1'aticos para a manutençil,o das instituições. 
enorme rêde se estendesse sobre a França, S. Ex. para conseguir tu<Jo isso e mais 
pe!o creação da brigada àe espi·Jnagem insri- ainda para tornar invulneravel o principio 
tuida e dirigida por ne Sartines. da, autor!dade não tinha mais do que orga-

A Revolução commetten o eiTO gravi8simo nis.ar o esquadrão de Cythera, a semelhanç:t 
de censurar essa in,,titu : ~;ã.o p»ocura,ndo na- daqu8l!e que Napoleão organisou para seu 
cionalisa-la, de modo que, quando Napoleão uso. composto das mais formosas raparigas 
se viu it braços com as conspirações e a:;ten- da Françm. (Ri:;o.) 
tados . realistas ou republic:.inos, n<>. perigosi lmagine V . Ex., Sr. presidente, no go
estrada em• que se havia lançado a 18 kuma verno do Sr. Dr. Prurleme de Moraes ·este 
rlo, não se podenrlu content:n· com o despo- clo11 assombroso, esta r.1reat cittraction ! um ba
tismo antigo para su:fi'oç:al-as. aproveir.ou-se tdllão de f.J,gentes becretas formado pelas 
da policia secreta, que elle ·11avia ;>ecehi1lo em mais: encantadoras da~ cariocas ! Como este 
herança transmittida pelos s.ens antecessores Rio não rnria um p&ra.iso ; teriam desap:pa
e mocliiicou-a de accordo com as su~.ts n(;\ce:;si- reciclo todos os perigos de subvere.ão da or
dades. dem publica, nem a policia precisaria de usar 

Do que foi essa policia, diz ainda o mesmo, metralhadora~, nem canhões de tiro rapido. 
e ser i ptor : ( Wso .) 

« A policia, de Napoleifo differiu da, pollcia 
do Argenson simplesmente por ter siriu mais 
cynica, mais brutal, e porque paulatina
mente acabou por apodera.r- ôe de t,odn a, Eu
rop;1,. Essa policia secreta fez uma, quanti· 
ctat!e incrivet de "Victima .. s ~ qne ft>r:1m tr3.ido-

. ramente privadas da su a lib -,rd:1.de e lclnr;«das 
ás prüiões. For<1 'n empl'eg;1dos na espionagem 
ltomens, mulheres. creados, amo.s e :ir.é cr:Hn
ças. Os agentes ti.nham o enm:'go de se vigia· 
rem mutuamente.» 

Em no,so paiz, Sr. preside11fa, já vimos a 
espionagem d.o inolvidave! m<'J,rechal Fior·iano 
e nào ba muito itinc1a a do proprio Se. Vice
P.i.•e:; idente da Republica , e neste caminho de 
<:wenturas chego a desconfiar· . que até mesmo 
o chefo de policia anela vigiado pJr algum 
cuidadoso e honrado secr·eta . 

Mas para se ver o que é, e o que tem sido 
em todo~ os tempos a organisação da policia 
secr2ta, o papel que ella, representa no seio 
d<>.s sociedades bast:-irá ler as opiniõi:s de al
gumas núttilt« de s da categoria de Monte!:!
quleu, de Guisot, de Tluers e de outros que, 
como V. Ex . sabe, Sr. presidente, são espí
ritos q' ;e estão muito abaixo do plano em 
que p:üra, a cultura mental, o talento fiual
rnentr~ ar.9."ltto ê orientltdo 1.'o nobre e honro.d.o 
chefe da Nação. 

Diz Monte:;; '1uieu: 
«Nunca a espionagem é tol ;r;;.. vd, :'J(Hnenle 

o ser-ia, ~i fos,;e exei·cida por gente hone.'JLa, 
mas a intamia necessaria ao ageute faz pen
sar na baixeza d.o facto em si.» 

Guizot. outra nullidade com que o Vidigal 
do Lavradio pouco se importará, diz: 

o SR PAULA. RA.Mos _ N<fo duvidG não. «Da espionagem á provocação o eaminho é 
• . _ ' • • _ '. . ~ ' n. ,: 

1 
j CUl'tO e fllUl to escorregadio. » 

O SR . PrMo D" R.oc,L\. Ja. ~re"'ui,.iro, qc.e, 1 Strada outro nin<rnem da furna dos ante
av~mando est'.1 d1w~da, surgiria de qna.lquer 1 riores p~nsa, que o; espiões são ~s olhos e os 
Lwu uma coníirmaçao elas mrnllas palavrctS. ·I ouvid~s dos que governam sem apoio da 

O SR. OôCAlt GoooY- O a.ctual Ministro do opinião. » 
Interior já foi secreta do ex-clrnre de policia. ! Thiers, es'oe qv.iclllm, que pasrnu pela his-

0 SR. PINTO DA ROCHA - Seja como for, li toria corno um aUucinado perigoso, que não 
Sr. presidente, vou ped.ir am meus honrados deixou da sua existencia mais do que a es
collegas toda a. sna attenção par~" o q'.ie vou teirn, d<1 s mediocridades, diz: 
diz0r. Rogarei ao Sr. ~hefe ~e policia. que «Que todo o Goven10 que se serve da es-
torne em alguma consutern.çao ns. mmlms nionao·em, avilta-se.» 
modestas palavr·a.s, e que, 'ce1.ta;,o.o :; meu ·- ~ . · , 
conselho, introdl,lza utll gra:·1tle m etlH' !'<J,menL•.i . Va::nent, e e escusado afilrmar que e outro 
na organisação da noss:t P<•I icia, o qu;tí, me tllu'lt.re desconhecido, affirma : 
pa,rece, ha ele produzir muito melhor Nos •1l- «Que a policia lança as suas v istas mais 
ta.do do que o actuai corpo ele sec1'etas, de para os politico~ do que para o.s malfeitores . 
que S. Ex. dispõe, e que to:la a gente conhe
ce nerí'eitamente pelo uso c11racte~·ist.ico das 
be;]g&Jas de Petropolis. 

O illustre Vidigal c1.o Lavra<lio porleri:1 or
ganisar cousa muJ.to mais delica.d.a,, muito 
rn,o,i.s ol'ig·inal., ve:rdadei.riwi,ente /in de siee!u, 

«Muitas yeze:•; torna-se um instrumento 
pol.tti<; 1.1 <J.mm1çarlor pécl'a a libord3de dé1quel
les que füzem sombr,,. ao pocler estabelecido.» 

O SR. P:1ULA. RAMOB-~Isto foi escript,o para 
o nosso J?aiz ! 
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O SR. PiNTo DA RocHA-Vivien rliz, nos 
seus Est-uclos Aclministraifoos, « qn<'I era tal o 
gosto pela, delação politica, que depois da pu
b!icacão escandalo.-.;:1 dos Dcrnmientos 1í2s T-i;
lhcrias, durante o segundo imperio. os per
sonagens mais notaveis, mais conhecidos pela 
sua dedicação ao imperador era,m perseguidos 
pela ~olicia secreta e até o. Sr. de P<lrsigny 
fo1 obJecto de delaçôes. Foi no segundo im -
perio qee se ínstí.tuiu a classe dos agentes 
provocadores, encarregados de promover con
fiictos, greves, motins. phantasiar revoluções, 
conspirações, contbrme ·a necessidade da po-
litica imperial.» -

9ra, é exactamente a este ponto que de
ReJava chegar. No segundo imperio o nome 
do Sr. rie Persigny era recommendado á 
policia secreta, como um dos mais perigosos 

é vantajoso para ella ter um grande numero 
de homens armados á sua d sposição. 

O serviço da policia orrlinaria não é mais 
do que um pretexto para justificar a pre
sença dessa força, que na realidade nã.o tem 
outro fim que não s0ja serYir designio3 
inconfossa veis. 

Isso cond;1z-nos á policia po1itica, :;uja 
acçiío se c'.esenvolve tanto mais qJanto os Go
V~)rnos se tornam mais sombrios. 

«Est:1 policia (le e:>pionagem e dê ~orrupçfio 
é a prova mais cer La de um máo governo. 

«SolJ oimpeeioquand.oumsó homem )n~ic;, 
alJsorvirlo todos os poderes, a policia esüm
dia-se sobre a FrançJ., :~orno uma vasta rerle. 
O imprudente Governo da Restauraçfo re
novou a invenção d.os agentes provocadore:>. 
ll.mndo se via partir um desses a;~entes parn 
qualquer de1)al'tamento dizia-se que fü'a pam 
vacJinz;,l-o, pela razã.q ele que o a~~ente provo
cador faz sahir o veneno revolucionario corno 
a vaccina fai sahir o veneno füL bexiga.» 

·vara a política da França! No tempo de Luiz 
XIV as aias e damas dr; Ml!e. de Montpen
sier eram tambem apontadas como filiadas a 
um grupo revolucionaria que tinha por fim 
aniquilar Luiz XIV. . No caso actm.l. porém, niliJ foi positiva-

No tempo do atilado Sr. Dr. Prudente de mente veneno o qup, sahiu da bexiga ... 1oi 
Mo~aesl é recomrnendado ª:º olho perspicaz e co,,sa mais dura. (Hilaridade.) 
v1gllallLe. da policia secrff,;a, como um dos Mas continuemos a leitura da opiniJ/) ele 
m~1s perigosos homens da Re1mblica., o ~Jro-1 Biliard: · 
pr10 Sr. Dr. Manoel Victorino Pere.lra. Creio . 1 .. que não lmv0rá approximaç·ão historica mais .~~te -~erv'.ço, ~~'.~1 s~ r~~n':, ao da P_~,ic~~ 
~ompleta para. demonsr,rar o que é neste in- or1:m'.~ru, e e.~:r~;:t ~: l'~~o~ ;.n,t.smo~ a ,,,,,t~., 
fel!z paiz a. policia secreta! (Jipoiaclos.) prmcJ;)ae~ e s."1;v.10,es u,o rnz mais do, que 

Mas, cornos. Ex. 0 Sr. Presidente da Re ameaç;i,~· a orn~m t:~) nece:<saria .ª socie·,ade, 
publica revela na, sua mensarrem uma ac;cen- de que J1 SCõ n ,:v) cogita. Alem rlnso de,;c'D!1-
tuada tendencia lyrica, a p:r de um estvlo sidera e _av1!1;ci, os magistrados que_tee:n a 
~ue par.ece ter sido inspirado pela leitura.· de rn}e;1~1~a 1 1e de ser enc1rregados cltt sua 
fheoph1!0 Gc1uth1el', ou rle Theodore de Ban· exe.,uçao.» 
.ville, peço licenç<t para ci,;ar ainda um trecho N:l,o me po~S) l'nrtar ií. sa.tisfaçilo de ler 
histol'ico. Um formoso sonhador de utopias, a,!gumas P'<lavras de B2,~tide, si a, Cn.rnlH'J. 
sereno e doce cantór- de Graziella, o lyrico me p2rmiti;e q;ie continue a f;,tigar o sedes
historiador d11 epopéa. dos Girondinos que tem piriw. ( ~ipartes.) 
nesta casa mn homonymo, illustre reµresen- Diz Ifastide : 
tante de Minas Geraes, La,rnartine, diz : « m1 rLrn.s especies de espiões. Uns qui func· 

«Em um Estado realmente democratico, em cion:un no interior, depen1em da adruinis-
. i;ra<.:à:i da policia, servem para v1.,;·iar os que o Governo e o mandataria do povo de · -

11 1 1 · HH-l.lfei-;~nres, -oara cle::cobrir cr.ünes ou que e Le proma.na e o ver( a,(,eiro represen-
tante dos interesses geraes, 0 p 1 pel da lllnda. cLll'arrLe- as penur bações ct vis, pm·a 
policia politic, é insigniíicante ou nullo. Elle penetrarem nos dom1cüios c~os cida•lii:Js e 0.'li 
tem, pelo contmrio, uma importancia. capirn.i sol'pre'tencterem c:Jncllia.bulos s~cr~t:JS, depois 
nos paizescurvadossobojugode um Gov81•110 de os liaverem prnvoc~~.,fo. Os .tun1lüs ~ecrnc.:>s 
despotico e no qual se torna necessa.rio com- servem pant pagar estlt especte de esp10rw,-
prí mir incessantemente, e por todos os meios, 1 Es81~- . - . . .'.' . • . 
o descontentamento da Naçiio.» 1': . pre,·1~0. dts1,mgu1r a ,esp1ona.;;·em _da, 

· . pol1c;a. EsT.n, e um po:ier t~tteiar da. so,;.edac'.e, 
· O SR .. PAULA RAiYIOS-0 de Mmas pensa ele ao qm:.l todos prest«l'ão o seu a.pois sincero, 
outro modo. qrrnn~li: for bemorga:iisada. e orienücda. 

O SR. PINTO D.'.. RocnA-Auguste Biliard, A espionagem é o rec 1rso do CLvern.'.J q ne 
o conservado1· por excel!oncia, diz 0 se- se oPnLe l'raco, porque nã.o é rn;i,is c'o que a 
guinte: e-xpre~·s0,o z:e UU). in-i;et'esse indi vi;_~.~1<.d n._) 

«Quando a autoridade , que dirige um p::tiz, 
é :poJ' i>i mes.m.o conte;sta vel, concebe-se q \WJ1to 

rneiu (fos interesses ;:·eraes. A p:>lie!a dG\ia 
;-:er a :;·u:w.la da ordem e da mo!'al p;,iJ1ic'1 : 
a t'IJ'lpiona;sem é o rneio ele con\.!pçã:.i que 



não presta em serviços nteis, o que faz per
der em valor moral v.quelles que a empre
gam, porque nunca impediu cousr" ~lgmua, 
nada preveniu.» 

cogitam as aguias do Cattete, mas cujo nome 
foi lembra"fo pelo concerto rlas potencias eu· 
ropéas como solução unica da questão de 
Creta, o graw1e politico produziu nm discurso 
verdadeiramente mtavel, do qual a Camara 
me consentirá que leia um pequeno trecho, 
que bem poderi&mos applicar ás condições de 
nossa Patria: 

Depois da enunciação destas opiniões auto
~·ií:adas, em cujas lições procurei alenfar 
o meu espírito para a c1iscus:0ão deste credito, 
compreheude V. Ex. que não tenho outro 
caminl10a seguir que não seja a remmi, do «Sim, si não perdermos de vista os perigos 
meu voto,. que nos podem vir de fóra. e cujo esqueci-

Eutretanto ainda me resta alguma cousa a, mento nos causou já a perda da antiga con
dizer, porque não desejo qmi me accusem de ter federação, veremos ~lesapparecer no interior 
pairado simplesmente me região abstracta da. toda a sor'te de males: os odios rnciaes a1'ti
critict• libel'al,dilS theorias sympathicas Desce ficialmente provocados, e que entre nós não 
tambem ao terreno das a.pplicações positivas teem razões de ser; esse cosmopolitismo absor
destas theorias á vida rlos povos cultos. Fui verite que se quer impor - com sacrificio 
colher exemplos e aprendi que não é tão só- elo patriotismo, unico sentimento natural e 
mente um ideal que me inspirava .. Nem todas são.·.» 
as nacionalidades teem corromnidos os seus Mas, Sr. presidente, passado o Jllerigo que 
organismos por esse c2"ncro teinivel. ameaçava a integridade do territorio e a se-

A Suissa não tinha entr.~ as suas institui- gurança das suas instituições, desappa,receu 
ções demollraticas a policia $ecreta, nem verb:i a lei que organiS!U essa polícia provisoria e 
alguma dos seus orçamentos se prestava á com ella foi ellminada tambem do orçamento 
sua manrtenção. O povo suisso contenfava-se da republicil. a verba de 20.000 francos, de 
em gastar 93. 600 francos ou sejam 37: 440$: modo que, posso affirmar á Gamara, sem re
da nossa moeda com a policia e a jusLíça fe- ceio de ser refutado, que nem no orçamento 
deraes. · rer'eral, nem nos orçamentos dos cantões, ha 

ASuissa, que nilo tinln verba seei'eta, nem verba r.1.l;:;uma de natureza ri,servada. 
cogitou nunca em organisar 'Jssa policia l!rno- Como isto :se parece com o procedimento do 
1'.il .• a Suis_sa ciue pr8za tanto ª.· honra de ~eus 1 nos~o governo repub:.icano, a que preside o 
filho', a dignidade de seus cidarli:i.os e a alti.- mmto nobre e persp:car. Sr. Dr. Prudente 
vez das suas instituições; que não a imitte a 1 de Mones !_ 
hypothese da expulsiio de um nacional elo Nc1 Suissa,, um simples delicto de imprensa, 
seu pr_oprio territorio; qye n[í.o admitte a pern j uma: criti.?a _r,nais severa, mais ou menos of
do exll10, e que uma so vez lançou mão de8te 1 fen,;1va, nao Jª do propr10 governo federal, 
recurso, porque o paciente lrnvío, pei•dido °') rnao;; dos paizes com quem a conferleração 
direi~os ~~ cidad~io misso pela naturalização, man~ém relações de_ ªll'.izade é caso para ex
a Su1ssa Jamais cogitou em abrir mercado de pubao do est"!'angeiro imprudente, que abu• 
cons~iencias: Fo. i nec~ssario que _os [og·e· ntes_cla 1 sou ar: .11?spitalicla1:1.e, ou q~e tornou possi~el 
poltc1fl, polrtica allema, a man:lauo do nrmctpe uma u1fitculd;ide rnternae1011al ou mesmo 111-

de Bismark, levassem a intriga anarc"t1ista ao terna. São abundantes .os exemplos desta na
seio da tranquillidade publicR. daquello povo, 1 tureza, citados ]Jelo Sr. Otto Adams. 
para que o conselho ferteral, romiiendo a Exac_tamente como tem acontecido com· 
longa tra,1ição nacionàl, cuida.sse em prnca- nc.•sco d.umnt2 o fraternalisi.smo governo que 
ver-ss contra os perwos externos que arnea-1 tanto nos vai felicitando. I-Iontem, um es
çavam a ordem e a seguranç:'!. nacionaes. Só- trangeiro, o Sr. Larnonreux, atassalhava a 
mente depois que dous deputados socialistas nos>a honra, o nosso credJto P"rante a Eu
no Reichsiag entendera:11 denunciar as inten- ropa, e o Governo do Sr. Dr. Prudente de 
ções d&, política d.o glor.ioS'J chance!ler [:llemão Moraes, cruzando o braços, achou natura
que punham em perigo a inteu·ridade d~ l.issima. aquellsi, desenvoltura ele maneiras e de 
patria suissa, foi que o cqnselho f~deral diri- linguagem. Hoje, abre-se o relatorio do Sr. 
giu uma mensagem ás Gamaras pedindo um 11..íinistro do Interiol', á pag. 133, e contempla
credito de 20.000 francos, explicando deta- Sti estii, dolorosa revelaçãó de entristecer a 
lhadarnente o que havia succec1ido e expondo nossa alma de patriotas: «Em 1896 foram re
a neccessidarle de organisar-se a policia poli· colhi.dos a Casa, de Detenção 6917 inclivid•1os, 
tic<1 oue puz2sse <J, coberto elas 1nD.chinnçãês dos qu:i.es 3012 eram estra.ngeiros; ::mhiram 
estl'éi,ngeiras a posiç1í.o da Suissa no equilibr-io ti910, dos qu11es 33'.15 rnm estrnngefros.» 
6UI'OIJ8U~ - C·~:IUO t:._!_f/o i:~to e profndani.ernH:; uesoiador i 

Por esse tempo, c1iscut.imlo-se a. necessid;i.de (1lpoiados.) 
impreteriv<Jl desse credito _extraordinario, o!' O Sn.. TIMOTHEO DA CosTA - E vorgo· 
Sr. Numa Dros, outra nulhda:de, em que não 1 nl10;;0 ! 
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O Sa. PINTO DA RoCHA-Emquanto os es· 
tra,1 gPirns fazem da nossa formorn Capital 
um vasto scenario de crimes de todas as es· 
pecies, que ficam impunes, a policia secreta 
incumlJe-Ee de vigiar os homens políticos da. 
Republica, inventando conspirações, revolu
ções e sedições para que melhormente se 
possa extinguie a verba orçamentaria com a 
sustenta~ão da vagabunàagem, que constitue 
o corpo dos Argos de confiança do Sr. chefe 
de policia. 

Quem esqueceu já as >cenas vergonhosas e 
tristes daquelle clia cruel em que era arran
cada á incle_pendencia do Poder Legislativo a 
decantada amnistia, cujos resultados ahi 
estão? ... 

o SR. CASSIANO DO NASCIMENTO· - Do que 
nos havemos de p<>nitenciar durante muito 
tempo. 

O SR . PINTO DA RocnA - ..• e da qual, 
francamente o confesso, estou hoje arrepen
dido, com magua de .haver votado~ 

Quem nã,o sabe , Sr. presidente, da influen
cia prodigiosa e decisiva que tiveram os 
agentes da policia secreta daquella época, na 
aggressão insolita e i1Znobil de que foi victirna 
a Gamara dos Deputados '? 

O SR .. COELIIO CINTRA - E previamente 
annunciada por um dos seus agentes ! .. . 

O SR. PINTO DA RocrrA - Quem não sabe 
que um criminoso da peior especie, a soldo 
da revolta impenitente, antes mesmo d.e se 
tratar da amnistia, já frequentava as tribu
nas r eservadas desta Camara, assistindo tran , 
quillamente ás nossas ses::ões, com um cy
nisrno que só encontrava parallelo no deleixo 
da policia ? 

Quem não sabe aindilo,que esse mesmo .indi
v iduo, no dia em que a Camara. lhe concedia 
uma graça a que não tinha direito, dentro 
deste mesmo recinto nos i:i1sultava a todos , 
insultando a Repu blica,jogando-nos o epitheto 
de bandidos? 

Mas é para essa policia secreta. . qne o 
Sr. Presidente da Eepublica vem pedir um 
credito de 90:000$000 'I E' para a espionagem 
degradante foi ta ao Sr. Vice-Pre:sidente, a 
Senadores e Deputados? é para tal ignomínia 
que se pede mais dinheiro ? 

Não, não posso, não devo dar o meu voto, 
porque não quero co t)correr para o despres
tigio das instituições da minha Patria. 
(1tiui lo bem .) 

Esta immoralidade é. tanto . mais conde
mna vel quanto é ce1·to que em sua propria 
mensagem o Sr . President.e d::i. Republica 
asseverou que teria o illi:!iOl' escrupulo em 
ga:<n.n;\il• o li vre oxercicio de todos O;J ctirni.tos 
constitueionaes, em respeita:- todas ~.s liber· 
du.des ficrnada.s pelo es tatuto cl.e z,L de feve
reiro. 

E bastaria isso para que, ao deixa,r a n.dmi• 
nistração do seu paiz , S. l~x. descesse as 
escadas do Palacio da Presidencia cercado lle 
t odos os respeitos e acompanhado das sa.uda· 
des dos seus concidadãos . 

Tufas, emquanto perdurar em nossa memoria 
a recordação dolorosa da espionagem de que 
foi victima o glorioso e grande marecll al Flo· 
rfano e que nestes ultimas t empos se estendeu 
ao nobre Vice-Presidente da Republica ; em
quanto pesar sobre est9 Governo as accurnções 
que a tal respeito formulou desta tribuna o 
meu. bonrado chefe e amigo Sr . general Gh· 
cerio e que ainda não foram destruídas 
(ay oiados), as affirrnações do programm:1 do 
lioma.doPresidente da Republica continuarão 
a ser simples oasis, simples illusões de optica, 
em meio do immenso Sahara da sua esteril 
administração. ( JJfoito bem . ) 

E como acreditar na sinceridade clessas 
declarações, si a policia secreta, por tal modo 
exercida, é exactamente a contradicção mani
festa d.e· sémelhante programnia ? 

Pois essa policia poderá, porventura, 
considerar-se cornpativel com o pleno exer 
cicio d.e todas as ll berdades, essa creaçã.o do 
absolutismo, cuja missao é penetrar na inti
midade dos lares, no recesso intimo d.os Jo
rnicilios? 

Sará. cornpativ el com a liberdade de pensa
mento e de reunião e5sa mesma policia, que 
inventa conspirações e provoca. arrLiaças para 
o exercício de todas as violencias ? 

E tão verdàdeira é esta affirmação, Sr. pre
sidente, que as sedições não appa.recem, ao 
passo que os boatos pellula m appareceado 
simultanea,mente com elles a acção lll'utal, 
violenta, selvagem da policia secreta. 

Não ha mu.itos di as que, sahindo de3ta Ca
mara um illustre deputado da. maioria, de· 
pois de uma sessão mais ou menos agitada,eu 
e outros collegas, entre os quaes o meu illustr-e 
amigo representante do Amazonas, cujo nome 
peço liçença para declinar, o Sr. Carlos Mar
cellino, vimol·o acompanhado por um dele
gado seguido de sete agentes secretas, muni
dos dos competentes cacetes de Petropolis, 
sinete, chancella cleste deliciow Governo pi1ra 
manutenção da ordem. (Riso.) 

Dias depois apparecia a explicação llesfo. 
actividade policial :houvera uma conspiração, 
felizmente abortada; para depor o Sr. Pre
sidente ela Republica . . . como si alguem se 
bouvesrn lembrado, algum dia, de depor um 
Governo 'l_Ue es tá cahinclo aos redaços e que 
chegará ao ultimo di a do seu perioclo cunsti
tucional, abn,ndonado pe1::t cpinião pub1ka, 
sem lov::tr uma sym~~Lthia e s.: m deixar a 1c::tis 
leve sauda,1 0, em qu o p8ze à rnaim0 ü1 accirle;1-
tal que nesta C:a mara o a,poia por mera.,. 
tolerancia . (Apo iados.) 
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Mas; Sr. presidente, a policia seGrefa serve [ Não quaro concluir, porem . ris minhas ob
aclmiraveimente a este Go·voi•n o, e , corno :ião se;•vaç:ões desµretenci usas. sem fazei· .i usti.ça a 
posso d izer quanto sei e s'nto ;1 seu re-pcito, quem n. m•:·rece, sem nconsidera:!:' as pda\•ras 
a t tendemlo a nublicicla1'e cle;;:,1, ses•ão. arl de c:.·itica que exnendi ;1. 1·es>Jr:•1to d<J. rnensa· 
pa:sso que a vei;'b0 que se cliwute é rns:)rva11n, gem d.o l:ionradô Sr . Ptesldente da H.Clpu
e reservid issimo tudo qu<J.nto JJOi' eih• se blic:1. 
real iza, vou analysar, si a Carn:l.ra m·o por- fiissc, :::. r . prrsíd.rn:P, que es~e not.8.vel do 
mitte, o que rn faz com <.\. verba. secreta. cm cumento p :J litico era de um;1 estel'didt1.de ·irn
paiies civiilsaclos , como a Fr<mça . mensa.; nu.o foi justo . .ffa nella alg:m1a cou~a 

All i , Sr. presidente, o Gov<"rno tem à viçnsae0l,,;~rnte: úoestylo. . 
sua disposição a, enor1ne so1ntúa de <1ous ini- ·Não seL ~r . presideute.. o q:1B n1ais deva 
lhões de franw·o, no orçamento do lnte- ailmir:n • nesse <'.oc:u:nento. si ü, in~reza cas
rior . t.iça. d::~. liD guag·f'. J;1 v(;rnt:c;Ja, si o. pro~andez&. 

O Sr. Andrieux, que exerr.P-u, <l urG.ntc alguns gl.a.uca do:5 f3\:J11terto::: po:iti~os l B:i :1 l' ije:t:a ten~a, 
a!ln os. o cargo de prefeito cl.e }Jolici~t. (~ iz n ~1 s e qui nll2ntbta. do estyfo, qne nos . r.sco 1 1 do~ cs 
su as Jl f enw;·io:; que ao 3/•sumir aqu el! as fone- ve1'rn~> forn.1osi.'t,imos ·'.e Ga: c;ilo . si a firmem 
çõe·s, e para in eltio r exercf~.l - B s, co n1blnou corn ~ag . :z cútn que S . Ex . -q~slu n1Ur·~t, ern 1neio 
o Mi.ni.strn c1o In teri01· a falsi1 suppr e.·;s'í.o .dos 1 rfa anarc!.iia fü1~.;icein. do p·iiz, a sa lva(~ol'a 
agentes secrntos , manr.en:l<.H!e . entretanto . a solrn,:;lO do momenu:so TJl'OiJkmo, . 
ver·ba , fa i endo acredi.tar ao novo que ar1u<:<lb Por vezes, S!'. ·presidente. o honrn.'1o ma 
incligniclar1e cfasaparec:êrn, (l'ntre as in;;ti- \ gi,t1·a.tlo. que preside aos 1-i.estir·os deste peclaço 
tuicões da França. E po,ra me\hoe ill1J<Jií.o. rio ·mund.o, em qne a natur::)za conce;1trou 
far 11ou os sncret<i.s . De modo que os •.1.ous i todas as mara;rillias eh sua fo rça c readora, 
milhões era.1n empregados 111J.i::.> á ·von\a,r!e . 1 pa.trs., c 1Jmo as ~·~g uiít~L n~. arnp!idã.o que.Bó o:-; 

Assim e que nos diz o Sr. AU<lricux~ que.:- - genios dc1, .. assu.m e tc:rn ra.~go.s de urna 1Jra-
o respect ivo minis!;: ó podia . 11ti!is::i." dos dqt1s 1 vnra epka e a;!am<,otorica, vjbrr1 como u :n 
milhõe3 de frawc.s; como hem lhe apl'ou- g!arli::tdoe romano ·· ifes:Lfhn1}u ;;s íér·;is e !'i!l -
vesse, j·i·1· com•pranrl:J jornaes p.r;1'.. <L s:;a c1e-. \ 111iu ;~ com u;.n p :>1.·iod_o, crispa.do ,:e i_ndlt,."mu;oii2:> 
fe3a ~ ou c o n:~J'.:;1enc i 0J5 p:1:·r1.i ni esrJ1011ago1n nD- e e,nc1.t,be;r:as os banritoo,; dP Car1unos . 
a~quisi<;ã.o rle p1pcis publ1co-i do re<' r1a t.h~ Or·a, o no'·re ?!'Csiriente 1~a. Republica entGa 
5°/,J-. ou_ de j ~.~ H,:::i" patn. as da:nsa,rina.~; Ca suGi 'i ª' ne~·iis. t'.~··is~i:?_;~~üni cU~ , <::1:ise fip r~.nce}ra. n eeu 
pr ed!lecçrw e arre~to. , no1mc;J.. :.'.,c.:sh,'r11.l!.lu queixa':: na sm•, "'lma. de 

. . ~ na .. ~ranç.a re.~!ubli~ann. parL1 n1 :ntaT· r_e~; n1 1 ~r{rvador ~ c1te~~a.(~~. eo:n:.aover ';:~ cor0.ç0~:~ rnai~ 
s1 cco rm mst r·cs do intrnor ho;:,eus c:urno Bion - 1m;;iedern:dos u: .. s J'.Cclm1os . Ul'8' S. B:c e 
reGs, Con~ t ants, F21Ty,e ouLrc:3deeoja l1uncs~ tu:1 vid.Ente qut-J f:e eor.upr-~-1. z e~D espanear e~~ 
t idade f°i-H{;J o r~1rdt~or jui zo .. n:=io 03 :"'-tlp~ondo 70tp3::: de L1z ~. ·~ nuvens n:\~~Tas e cal!ig'ino~~s 
capazes de snstentn.1· capti•.::he~-> l~e t~an:~U.t'L:la~: qne etnp;7..i~;11n O cí~U d:~,, Pa~ria, ora. ó 1:rn rl é .S·· 

ú, ~usta da '/t.n•b:1, secre :~ '~ - lV~n.s é o St·_._ l'J.!?-- tüileci.:o qu e. ~í~ JI, ' e, ~~:no 9nu.!qu01" de nós, o 
dr1eux quertl o affi r1na., ! i'ula,nc~o nt\ geae.:-aH- purJgon t.e e.íferr.o d;1 su:.u~v~;; :.o . -
<la•?P. e ten1 i nl1°i'.tidaal!sa.r. Ein out:r·os .i~1 :..:tant1~.~\ uo~·àro . S . Ex . . :nr. ~U-

E' e;-~aclament.e o que fn,ço. ?Jã.n q~.:eY0 tal~ ' "Io p~·úf'11n '~. c·~r:1(.:.1.~t~ ~ci}q·e :l -~!·istl~ conüngen· 
~lizer con1 isso cru~ o h11n1'ado s~-. 1\:Irni-·:tro do eia .. c~G.S cousas terten;.~.s vf:. o espectro t1lg id:O e 
Interior , ne.m qmiesquc-ir out!'o::; nvm!.lrus do sir;istco r:lc1 ma?aria, c:nno um· pastor ele rnu 
Gávetno, ou os sc.us a.uxilí~x.re.s, seja.rn. :_~ a paiPs n1ias~ ~~rr·eàanluJ:ndo _~ nu. Capita~ Federal. a pJ-
de proce1.1er t ào i nc:·.rr·e:ctanv··nte . Longe de , pu Ja::;::i.,r) do;s ce:.n1te21os . E\ L<uçando, ·:~on10 ::-sa
mim ''erneihanto s;;s;rnita, porque füço JUS- mtl' '11 i, um olll:'r ]Jer.,cruta.dor S•Jbre >JS C<l.U· 
t iça ao caracter t.1e rodos .elles. s·1s gerado:·as ,:1.0 vr::1u;~e rnal, e:-1i"renta :·esn -

Ma.s . si ef.~sa Vf-~rln1 se nresta ern toJn, a i.utarnente n. Citylrnl_,.,.·o·;,)ernent-:; e .. . pede uJn 
pa,rte [L abU.'.~-J~ frequentes, ia i.\.iü de· Jan e iro , <l.Ug!DeD Í.O de irJ.1 j? ~JS1'/1S <:'JH Í U.V0'2 da Vent~ll'IJS~L 
pelo que ~e vê , l'::~~o.3 res11it1a.do :~ ir.dlus qus o 1co:npa. nhi:t1ngieza . (TCiso . ) 
seu e1nprego pro:l1..1z, p ·rl crá :. o~ .. (1_espen'1jda. E por- urnn. l'!o1 nc ~d (.~nc:n~ 1nexplicv. ~-r0 l, p ::n' 
em tur1_o_ lneno~ p:ir~ evi ·!-,:,tr o :1.;\~g;nen:o :--~ .. ). '! -r1111a. t}s ::-: cH: lação origJnr-1 l e e:-r..ce;~ trica dü 
criminalidade, p~tra. vig·iar 03 Cl'iin Lno:o~. ·a.E-, i ,=!én.:-1,- 011 ! suh!ime ins~jiraçio dos Hlnn1i ~ 
s~gurar a. n1a.r.utencü.o da orderr1 i ;ub :;c:1 e 1! ;:ados , oh! doce e n1u.~ulr.ua, ~1J, cout(~m nlu.\:ào 
impefi·ir a pe1·tutbaçU,o ~ ~ .a trn.nquill1Jl~.J.e so- (e f"akir, S. Bx. reu::.ie en1 lUD só c:1..uit .. ul1) d11 

cia l_ qae essa policüt é a prii·neir~t a cornpro - 8U<t ilr..pnga:vel 111enst.1ge111- o~ et:gotoS da. City 
inettcr. .!:'np1·o'l:ern.ents t~ o n,ha_•.;tcci !:1JC i1 tO da ng '. l::t a 

Sr . presidente, von fha.lisrd' . A 110rn está Capikü Federal. (Hilar idade,) T.2nho e.li GD. 
'o~<(· onb ···cl ia l1 i"Jrl 0 sido me t''·,t1•, .. ., ,1,. 0· 1·11'1'1t· · 

""."" ·,º' , '" . "'º' "•, .",' . ... . 1: "'".;·"
1 

- e , " ' (1lf.ailrJ bem, ·)Wii.ÚO bem, 0 orado1· e mi:iio 
mais a o que :;u p esptnto e D.Lençao da Cn.- comprimentado.) 
m:1I'a, que ta.o oenevcifa.J)'l(lUte me e.scutou.1 
(Nrro apoii\dos . ) . Fi.ca a,discuRs\\o adiad:1 pela bo1:8, , 
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Passa-se á hora c::~stinada ao expediente. 

O Sr. ~º §ecretar:ão (servindo 
de 1°) procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 
1 

Officios: 
Do Sr. 1 º Secretv,rio do Senado, de 24 do 

corrente. cornmirnicando a esta Camara que 
nessa data enviou á sancção os amographos 
da resoluçã.o do Congresso Nacional, autori
zando o Governo a conceder ao Dr. Candido 
Banoso do Amaral, medico auxiliar da Di
rectori.a Geral de Saurle Publica. um anno de 
licença, com ordenado, para tratar . de sua 
saude.-Inteirada. 

mente, os vencimentos de director dos Tele
graphos e lente interino da E:;cohl Poly
technica; 

2°, qual o interesse J)ublico resultante de 
sernélhante accumulação. 

Sala <las ses;,;ões, 25 de agosto de 1897. -
C'upertino de Siqueira. 

O §ir-. Jl?;'J::artin§ Junior - Sr. 
Presidente, pedi a palavra para fazer um 
simples pedido á Mesa. Ha seguramente um 
mez que está. publicado em avulso o parecer 
que a Commissão de Instrucção e Samle Pu
blica deu sobre as emendas feitas pelo Se
nado ao projecto n. 48 A. de 1894, que 
dispõe sobre direitos autoraes .. 

Sei, Sr. Presidente, que a lista das ma
te rias da ordem do dia está bastante sobre

Do mesmo senhor e de igual rlata, com- · carregatla e sei que a situação da Camara 
municando a esta Gamara que nzssa data obriga naturalmente a preferir para adis
enviou·a sancção os coutograpi•OS da resolu- cussão as leis orçamentarias e outras de ca
ção do Congresso Nacional, concedendo aos racter urgente; comprehendo bem que é isto 
alumnos elo curso superior das Faculdades que naturalmente tem impedido que seja 
de Direito, matriculados antes da lei n. 314, collocado na ordem do dia o projecto n. •18 A, 
de 30 de outubro de 1895, o goso elas rega- a que me referi. Por ioso acho que não cabe, 
lias da legislação anterior .-lmeirada. neste momento, censura á Mesa, pelo facto 

de não ter ainda incluído na ordem do dia 
o §u~. Cupe:rtii1rr.o de §llquenra aquelle assumpto . 

vem submetter a consideração da Casa um Em todo caso. como é possível que em 
requerimeüto, não ,já com rel<1çii.o á admi- qualquer dos interstícios da discus~ão dos 
nistração da Re1-mblica, mas sobre a mora- orçamentos e outras ma terias urgentes, pos
liclaíle administrativ;1 de um f'unccionario. sarnos discutir o pro.jecto n. 48 A, visto qne 
Confessa o desejo que tem de saber si o facto · a Commissão que deu parecer sobre as emen
a que se refere no requeri.mento é verd1'-- das do Senado acceituu essas emendas-afü1al 
deiro, porque não tem certeza do rondo por redm:i<.laR a tres-venho pedir a V. Ex. se 
que as cousris se vão passando. Pede inti.lr- digne incluir na ordem do dia, o mais cedo 
mações sem esp(~rança de obtel-as , porque a que for Jiossivel, o parecer d11 Commiss[o do 
Gamara já approvou um r equerimento seu, 1 instrucção e Saude Pub\ica sobre as emendas 
important.iss imo, r elativo ao desvio ::'.e ma- elo Senado ao dito prnjecto. 
teriaes de estrada de forro abandom1dos pefa Era o que tinha a dizer. 
administração, sem que até hoje o Governo 
se tenhêc dignado dizer alguma cousa, a res
peito. Dii-o-lla o orador mesmo, dentro em 
pouco tempo, citando os nomes das pessoas 
que possuem taes materiaes, os logares, as 

O §r. Pll.~e@lld.~n.te - O pedido do 
nobre Deput,ado sera opportunameute atten
dido. 

cidades, as freguezias e as fazendas em que O §JJ.~. Nilo Peçanlhla - Peço a 
el!es se acba m. V. Ex. que colloque na ordem do dia o pro-

Antes, por,~ru. de se occupar deste facto, jecto referc:nte a reorganização da guarda 
va·e envial' a Mesa o novo requerimento, nacional em ioda a Republica. 
contando com o concur·so da maioria para Comprehende V. Ex. que o assumpto é da 
dar remedio a taes males. (1l:foilo bem.) • maior opportunidarle e relevancia. E~se pro-

vem á Mesa, é lido, apoia.do e sem debate '.j ecto já supportou n.esta Gamara dons turnos 
l t '1 e me parece qne es{a entregue a uma Com-encerrai o o s.e~min e · - · 1 ~ mismo especrn . 

REQUERmENTO , . V. Ex. ri::flectirá sobre o assnmpto, _atten:-
dendo aos mteresses do Poder Executivo e a 

. . · . ' j elaboração da ordem dos trabalhos. collo-
Requeiro que,, po:r y1ter11:1edi~ da IY~es~ da cando-o na ordem elo dia onde entender· 

Camara, se rnlicttem,, ao M11~1sLer10 d:i. rno.us-1 con vcniente. ' 
tr1a, as scgumtfü m1ormaçues: 

1°, s·i o Dr. João Felippe Peroir::i, tem re- <:D~ §r. Prr··e&~iide~•te--0 pedido do no· 
cebiclo do Thesouro Federal, accurnulada- ! bre Depuk1.rlo sera OJ;poetunDmente attenclido. 

Grrn~~U'a V. l V 
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Vae o, imprimir o seguinte 

PARECER 

tiveram sentença. ruandan 'Io amiullar o mes· 
mo cif.'creto ; 

2ª d~'ci.Mi:ío, do , projecto n. 47, de 1897, 
provtuenc1aw10 soor~ o ;preenchimento dos 
clEu~· o .·: exi~3ten tes na forç.::1i navat ; N. 8:S-i897 

:::• dis~u:::;;::f.o do prn;ectb n. ôS, r1e 1897, au-
2º districto do Es- torizam:io o Governo e\ abrir no Min isterio da 
Josd Bemçirdo de ~azenda o credito de 4;:,(i:OOO$, supplementar 

Reconece Deputa.do pelo 
tado de Alaqúas o - Sr. 
Arroxellas Gnlvi'to. ta ve1·ln-Reµosiçõe:; o restitnições-n. 29 , rlo 

<tl't.. ·1° df1 lei n. 42~1, de 10 de dezembro d.e 

A 2° CommissiJ,o ele Ve·'lfi'"V''~o d" r:io- 1896; - • '-'"- 't~"'\ t.:J ,.., .L ! . -' 1 3 :i. ' ..... l . 
deres exa"I'i11an lo àe'lU" I"ente a" .fü ~u .,or. 1,1D u::t<.·a.o c..i1 

1 ü1scusscw to proJecto . 
thentlcas .d1>" ·eleir."io a ou" e '',e" ,.,-1•0' ced·:" i~o'",1·· 1· - n . 17G. <'e 13\16 , reformetmlo o c;ocli!:O -Penal · 

· :t~ "l '-' t , v1 ..i. ... - G)· a·. - -, . '' '.:! 

20 1l e juillo do corr·ente a.nno;· no 2'' r!J.st·ict- 1 . ,;,·' · i~:cussa.o no prnJecto n. 75, de 1893, 
do Est2,C:o das Alagôas, p!ira pre.encliimenta di~pmJr·o sot,re :onscir~pç;fo rn.i.li ta1· ; 
da, v1;,ga e::dstení;e iu re:,;pectiva rw1resentao "''' ÚtSCllS3:tO .. no proJecw n. 142, de 1895, 

- • ~ • " 1'enr''" ll'S~"(~ 'id i, ·e,,-~~ e~' ~'iJ JA · · t ·1· çajo _pe1~a.a r,0 osta,- LP}:n. uo C on!1,'1_·e ~:so e.m v iro -- ,: ~., : ._. · -:vi; .···:- u . ':i.i.>'3
1J- .• -~~Jl..-'I 8 -:,cnnen os m1 1-

tude do fi1.liecin.iJ::ntn do D:~-·r11itado ' cieito 0 t_a 1,2 ;.~!le ._cn~u:o, en n~ yc:r.o err1 separado do 
Sr. Dr. Theop-~1ilo Fern::u1rfr.:.8 dcs San irn\. ,;0 ... ! .:.r: _ 11~~1 r.r:w. z _9n,v?.lc.:t1'at1. ; 
rificou q~e.? S_r. Jos·'i Bec·n;;.rcto de A.:rrn-1 ,,l" ~;~:"?·: ·s;rn ~~o ;ti''º}_~cto n_. 174, de.1896, 

~~ê~~ri~l~I~j,:@1~~~~~~ / ~~f ~~l,~~!~{!i:~~t~l!~~:\~;}tli 
i~ ' ,~t;'.f;i~ .~~'~1 Li;i.'~?:t~<~~~;'.~'~ti '.,:~f; 1~~~;~s~~sm~~i~ 

áe:1~1~; .--(}astra lle 1~·ello~ r;-~ >::;./)Gr .- C~llof;err1. s . t:;1 _l1 .que O c:~1:.;~:~! o':: f - 1 ~·a~:.:;u <~e pret d.o cx2r .. 

~~f ~;~~::f~~fi~i~~~~;,.±~:~~:~:~ 1 ~~~J~~) :f~~~}~~~t~:if f ~~~J!i j 
auto~c1? aa-lo o Gove1:no ü1 ~:l.1n-u.~ no i\-'..1 nist81·tu r {~1lv- - ;.;~ Fu :··11 - :~ -- · \"'< l' "".J i--r:, :· ._.·n Ü'" ~·irl"' s ·"~-He 
d/'. ~1,u;i;~ç: ~ y~~~·~ ~i? ';,, ' ,'.;t:;r i:~l'd Qn{;'.(~ il.'. ~º de 1 (1n~i ;),HlCJ ~~,l~ Í~~> ( "L '" u~CC UCC C v ü '°" Ü k l 
9() ... OJ._, , .• u p,,,-, ... .cd ._,,_ ' · 1e.1111·-- ucct"c•llCt;v; 1 f\t~"·u·:;:· ·:vl "''Jl"" n··, ·,r01•·ctP ::t 53 c'e lº9J 
i'ºli? i~ es-:-: ~'.- 1 ';do /'~· .i.. ~~· d1'. lei ~i. ~20: d~ j' ;rn(o~J·z,:c 1~';: :) :;· G;v,~·A' ~,' cÓr.-~~~,:~ticr 'u~n a~n; 
_Q lL8 d~~ze.n!J:.'O ( v j c.'~ 1,_1 ~ : {1'. • ~'l'r ·,: ··p. •;:Pl)] ve-· ·~ ,... ;rnê Ti° '>S f' " ·t:"~ 1 o. ~ r··;p}1· · ,ta 

ii~~::r:~~~~i1,,;;;,;1;1, ;;~,~, , ,,~ ''o,;:~:~ 1 i~,~;;~~~~1;,:; ::~1ii';;~'. ~, ,:,i:~ ,;;;'_ 
2·• d1~c· ··~«-·'1 rl o ~··orp'-o n r::r> d" '"97 "U j L .. v ..... 1 •. ,, .oG e'' '"''"""º a.., -" ílDI'i:''º e 10 m1-

t::1;~~ (~1;~;·;~:;(;~;":'.~~~ \{-~~l~~.~::· i1~ ~'d~;,;:'1j~;'.~0:·~~ 1 nu tos. · -

g:~~' ;'~~:'~-:~ ~l•}J(j1.~;_~_:'~{;, ,2;~';-:: .. /~·,t~:~·::~-~.:;~:''.:;' i,1;.:t~;~: jl 
t ... u.\,..o ..... qJv, L. ...... , ...:: ... Aco S:..- 1. u d.f.1D~·vJ.10a:....HJ1) po:~ 
dsc:rnto n. 2 .IJ5tl, de 25 dejuih.o de 1895, ob· 
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81 ª SESSÃO EM 26 DE AGOSTO DE 1897 

(Presidencia do Sr. Arthur Rios) 

Ao meio-dia procede-se á chamada, á qual 
respondem os Srs. Arthur Rios, Julio de 

. Mello, Carlos de Novaes, Alvares Rubião, 
Silva Mariz, Augusto Montenegro, Serzedello 
Córrêa, Luiz Domingues, Rodrigues Fernan
des, Henrique Valladares, Marcos de Araujo, 
Pedro Borges, Bezerríl Fontenelle, l\defonso 
Lima, Marinho de Andrade, Tavares de Lyra, 
EJ.oy de Souza, José Peregrino, Trindade, 
José Mariano, Herculano Bandeira, João Vi
eira, Mar·tins Junior, Cornelio da Fonseca, 
Miguel Pernambuco, Rocha Cavalcanti; Ge
miniano Brazil, Olympio de Cttmpos, Felis
bello Freire, Rodrigues Doria, Seabra, Milton 
Tosta, Manoel Caetano, Paula Guimarães, Pa
ranhos Montenegro, Heredia de Sá. Oscar Go· 
doy, Timotheo rla Costa, Augusto de Vascon
cellos, Raul Barroso, Feli p pe Ca l'd oso, Belisa.rio 
de Souza, Pereira dos San tos, Fonseca.Portel la, 
Nilo Peçanha, Silva Castro, Ernesto Brazilio, 
Mayrink; Calogeras; lvienrles Pimentel, João 
Luiz, Carvalho ~-1ourão, Monteil'o 'e Barros, 
Luiz Detsi, Jacob da Paixão, Francisco Veiga, 
Oct?.viano de Brito, Alva1·0 Botelho. Lamou
nier Godofredo, Antonio Zacharias; Rodolpho 
Abreu, Cupertino rle Siqueira, Augusto Cle
mentino, T.eHes de Menezes, Theotonio de 
Magalhães, iVfanoel Fulgencio, Lindolpho 
Caetano, Eduardo Pirnent.el, Olegario Ma
ciel, Parlua Rezende, Lama.rtine. Casemiro 
da Rocha. Oliveira Braga. Gustavo Gonoy, 
Adolp.ho Gordo, Fer nando Prestes, Cesario de 
Freitas. Paulino Carlos, Francbco Glicerio, 
Arthur Diwlericksen. Xavier do Valle, Alen 
car Guima.rãe1:<. Brazilio da Luz, Lamenha 
Lins, Paula Ramos, Franclsco Tolentino, 
Peclro Ferreira, Marçal Escobar, Francisco 
Afoncastro, Victorino Monteiro, Aureliano 
Barbosa, Pinto da Rocha, Vespasiano de Al
buquerque e Py Crespo. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e posta em discussão a acta. 

O Sr. Niillo Peçanli:lla-Sr. Presi-

çamentarios da mais alta relevancia, si é 
o projecto que reorganiza a gua.rda nacional 
da Republica de accorclo com o requerimento 
oiferecido por uma Commissão Especial da 
Camara e que so:ffreu dous turnos de discus
são neste recinto, ou si é o projecto apresen
tado pelo nobre Deputado 11ela Bahia, o Sr. 
Tosta, projecto tanto mais alarmante quanto 
nesta hora de apprehensões S. Ex. entrega 
a milicia cívica aos governadores dos Es
tados. 

Espero que V, Ex. me diga o que é que 
entra em ordem do dia : si o projecto tia Coin
missão Especial, que soffreu dous turnos 
nesta Camara, e que foi depois i1 Commissão 
de Orçamento, por causa do imposto, e ás 
Commissões de Constituição, Legislação e 
Justiça e Marinha e Guerra, ou si é o pro
jecto do nobre Deputado pela Bahia, que não 
teve nenhuma consagração na Gamara, e o 
que é mais, que foi repudiado no seio da 
Comrnissão Especial, quando S. Ex. queria 
entregar a guarda nacional da Republica aos 
Estados . 

O §:r. Presidente-A pergunta do 
nobre Deputado ,comquanto desloca.da da dis
cussão da acta, está respondida pelo Regi
mento e precedentes da Gamara. 

O projecto ele que se trab foi enviarlo á 
Commissão Especial para sobre elle interpor 
pal'ecer. 

O SR. NILO PEÇANHA - Esta está desti. 
tuida. 

O Sa .. PRE~IDF.NTE - Não está destituída 
porque não está terminado ainda o seu man
dato, urna vez que o objecto ainda não foi 
r.ietinitivamente votado pela Camara. 

O pl'ojecto antigo, voltan to da Commissão, 
será dado P•lr<t ordem do dia. Si · o trabalho 
da Commissão concluir, poré:n, por emenda, 
essa emenda entrará conjunctamente em dis· 
CUES[O. 

O Sa. NILO PEÇANHA-0 que é que entra 
na ordem do dia ~ 

o SR,. PRESIDENTE - :E' o projecto primí
tivo, porque é isto que a praxe regimental 
determina. 

d~ute, ~u quizera de V. Ji'.x. u!lla interpreta- . O §r. TO$t.a (para mna explicaçiio 
çao mais pr011:pta das· c1Jspos1.ções regímen- J pessoal) chamado quasi nominalmente pelo 
taes, em que mc1de o requerimento que fiz orador que o precedeu na tl'ibuna como re
hontem na hora do expediente, e relativo a ]ator da Commissão Esoecial de R~forma da 
collocação do projecto, que reorganiza a Guarda Nacional, não Ôóde deixar de dar ex
guarda nacional da Republica, na ordem dos plicações sobre o procêdimento da Commis
trabalhos da Gamara . · _ são que, a Camara vae ver, tem sido cor-

o successor de V. Ex., entao, deferindo o recto. 
meu requerimer.1to, disse que seria opportu- F.ará primeiro que tudo,em traços rapidos, 
namen~e attenchdo . o h1storico da reforma, assumpto de alta im· 

Des~Java sab.er de V. E:r._ o que vae entrar portancia e relevancia., que justifica aual-
na oruem do dia sem preJmzo dos debates or- quer demora. -
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Em 1896, a requerimento rlo Sr. Nilo Pe
çanha, foi nomeado por V. Ex., Sr. Presi
dente, uma Commissâo Especial composta do 
orador. do autor do requerimento, do Dr. 
Pedro Moacyr e dos dignissimos representan
tes do Rio Grande do Norte e Districto Fe
deral os Srs .. Tunqueira Ayres e Americo de 
Mattos, de saudosa memoria. 

Esta Commissão, sob a presidencia do Sr. 
Nilo Peçanha, e sendo relator o Sr. Americo 
de Mattos, depois . de varias reuniões apre
sentou á consideração da Gamara um pro· 
jecto de reforma militarizando e subordi
nando ao Ministerio da Guerra a guarda na
cional; o qual foi assignado com restricções 
pelo orador e pelo .Sr. Junqueira Ayres. 

Nas ultimas sessões de 1895 foi em lª dis
cus~ão approvado, mm ter havido quem oc
cupasse a tribuna, o qne foi devido ao can
f'a(o da Carnara, que . já funccionava havia 
mais de sete mezes. 

O orador reser vou para expliear as suas 
restricções, relativas a pontos capitaes, na 
2ª discussão. De facto, em junho do anno se· 
guinte, entrando em discussão o projecto, o 
orador impugnou-o longaruente, sendo se
cundado por outros oradores, entre os quaes 
os Srs _ Cornelio da Fonseca e Francisco Veiga, 
que deu profundos golpes no plano da Com
missão. 

cos de Araujo. A Commissão logo que se 
constituiu, celebrou algumas reuniões, elas 
quaes resultou a apresentação de um pro
jecto substitutivo, elaborado pelo orador, 
o qual foi impresso e distribuiria entre os 
membros da Commissão para. ser estudado 
conjunctamente com o projecto primitivo. 

A Commissão está no firme proposito de 
apresentar á Gamara. um projecto patriotico 
e inspirado nos verdadeiros principias repú
blicanos federativos, e deseja que todas as 
pessoas competentes, dentro e fóra do Con· 
gresso cooperem com as suas luzes. 

Por isso remetteu a várias pessoas, cujos 
conhecimentos profissionaes podem ser uteis, 
um exemplar pedinclo·lhes que estudem-no e, 
com a brevidade possível, remettam-lhe as 
ponderações e observações que entenderem 
convenientes. 

Assim procedendo: a. Commissã.o revela que 
não esta inactiva, mas trabalhanrlo conscien
ciosamente para cutnprir a sua hon,rosa 
missão . 

Tanto quanto lhe é permittido, declara que 
a discussão da reforma deve ser um:t questão 
aberta par3. a qual collaborem os represen
tantes de ambos os fados da Carnara, sendo 
collocada em uma esphera elevada e iierena, 
longe das . paixões pa,rtidarias, como se faz 
mister, tratando-se de uma lei organica, du
radoura e não transitaria. 

O orador acredita. que a Gamara acceitará, 
como satisfatorias, as explicações dadas, 
ficando assim plenamente justiticado o proce
dimento da Mesa. (Apoiactos; muito bem.) 

Tomaram · parte tambem na discussão os 
Srs. Nilo Peçanha, Thomaz Cavalcanti e Me· 
detros e Albuquerque, que requereu fossem 
ouvidas as Commissões reunidas de Consti
tuição, Legislação e Justiç!J., Marinha e 
Guerra e EspeciaL O ri:querimento foi ap
provado com o projecto, sendo este enviado 
ás Commissões em l l de junho. O §r. l'.\ljlo Peçanha (para; uma 

Reunidas ellas, foi escolhida uma Commis- explicação pessoal) diz que das proprias pala
sãa Especial de tres membros, os Srs. Nilo vras do ora<ior que o precedeu resalta o erro 
Peç.anha, Paulino Junior· e Thomaz Cava!- da Mesa te.r submettido ao exame de uma 
canti para, estudando a ma teria, apre~entar nova Com missão um projecto que ja so1frera 
um prljecto substitutivo. Apezar de encer- duas discussões. 
rar-se o Congresso em dezembro, nunca mais A proposito censura o Govern:i por invadir 
reuniram-se as com missões par;i, dio>cutir 0 attri bu.ições ~o .Poder Legislativ~, mobilizan
assumpto, sendo certo que o honrado Depu- do a m1llc1a c1v1ca, e revela r~ce10s pela idea 
tado pelo Rio de Janeiro, nem pn.rticular- apavorante de descentrallzaçao da guarda 
mente nem da tribuna da Camara reclamou ' nacional. 
contra' a demora nem procurou dar-lhe an- Dar aos Estados a faculdade de mobilizal-a. 
damento. ' é ferir a Constituição da Republica. No regi-

0 orador não pretende com e;, ta exposição meu.federativo só á _União cabe a superinten
censurar aos seus illustrarlos compaubeiros dern;~a de assumpto d.e tanta relevancrn. E' 
de trabalhos, mas unicamente salientar a preciso quem. Republica ao lado do desen
impm·tancia e tr;i.nscendencia do assu mpto, volvimento integral das thes~s constitucio
cap '> z por si só de absorver uma sessão le- naes mantenhamos o que o 1mper10 nos le-
gislativa. gou-a ihtegridade da patria. 

Em maio ào corrente anno o orador, unico Concluíndo, declara que o Sr. Presidente 
mombr:i exisr.ente da Commis>ão Especial de não podia remetter á Commissão Especial esse 
i8~5, requereu nomeaçüodenova .Commissü.o, projecto, mas sim, submettel-o á discussão, 
que ficou con$tituida da. seguinte forma : 

1 

afim de que o iUmtre Deputado pela Dah1<1 
Urba.no Gonve;i, »residente. Tosta rel:Ltor, apresentasse substitutivo desccntralizut.lor da 
Lin;Jolpllo C:.ietano, Maneei Fulgenc~io e Mar- gua.rda naciorrnl. (B'.liúto bem; upoiados.) 
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O §r. Presidente-O nobre Depu
tado pelo Estado do Rio formulou uma ac
cusação á Mesa; mas creio que S. Ex. não 
attenrleu aos preceJentes da Camarafl ils pre
scripções regimentaes. Na ses:; ão do anno 
passado a Gamara votou que o projecto a que 
~e referiu o nobre Deputado. fosse enviado as 
Commissões reunidas de Marinha e Guerra e 
Const ituição, . Legislação e Justiça. · A ter
minação da sessão não importou a revogação 
desta determinação da Cn.mara. e eis a: razão 
pol' que até hoje não tenho posto o projecto 
em ordem do dia ; é em obediencia á vota
ção que aqui teve logar o anno 'passado. 

O §r. Jo~é Mariano - Sr. 
Presidente,. em que pese a.o preclaro paraense 
e meu amigo, o Sr. l 0 Secretario, que leu a 
acta, começarei pedindo providencias a V. Ex. 
a respeito desta lei tura. O meu illus~rado 
collega sabe que pessoalmente rendo-lhe toda 
homenagem; mas no que diz respeito ao 
exercicio de minhas prerogat.ivas, não posso 
abrir mão, porque seria trahir a Nação, que 
investiu-me do cargo de seu fiscal e repre
sentante aqui. 

Confesso a V. Ex. que , talvez por soifrer 
dos ouvidos, não ouvi a leitura da acta. 
Esta leitura não é uma mera formalidade, e. 
portanto, V' Ex. nã.o me julgue importuno 
por fazer esta reclamaÇão. 

A leitura da acta não é uma simples for· 
malidade; o Regimento ma.nda lei-a e sub~ 

· metter a debate ; e si manda 1e1 ·a é para ser 
ouvida e não póde haver debate sem ser ou
vi•la a leitura. 

E' este o primeiro :pedirlo que r;:~o ao meu 
preclaro collega, para que amanhã. leia um 
pouco mais alto. 

Deus como póde e bem p6Je succeder qus, 
querendo 11,uxilial-~, caia ua d.e3ordem. 

Não quero, porem, reclamar, par-;1 que 
V. Ex. não pense que tenho má vom:v1e e o 
mesmo m11 succede com os meus collegas da 
Bahia, com quem tenho pequenas divergen
cias sobre Canudos, mas com os quaes sou 
mui to affeiçoarlo. 

Nesta questão de guarda nacional, com
prehendo bem o alcance da historia . ('J.'ro · 
cam-se apartes. Soam os tymparws). 

O SR~ PRESIDENTE.:_Attenção ! Peço ao 
nobre Deputado que se circumscreva a clis· 
cus~ão da acta. 

o SR. JOSÉ MARIANO---Comprebernlo as 
vantagens e. tambem si tivesse um gover
nador e bom, como o da Bahia, quernria a 
guarda nacirnal. 

O SR. TOSTA dá um aparte. (Soam os tym• 
panos; o Sr. Presidente reclama attenção.) 

O SR. JosÉ MARIANO - Mas, Sr. Presi· 
dente, saio da guarda nacional, não quero 
historia com a Bilhia . Eu faltei no rlia se· 
guinte áquelle em que fiz tempo quente com 
V. ll:x. Reclamei; V Ex. não attendeu-me e 
eu calei-rne ; mas deixei que passasrn a im· 
pressão de V .Ex. que. corno Presidente. qniz 
manter a sua autoridade, embora compre
hendendo que não fiz uma reclamação fora do 
P.egimento. No dia seguinte vi, porém, que 
fiz bem em deixar obrar a natureza. Eu não 
estava presente, mas faltei de proposito', 
porque si . aqui estivesse não teria merito 
algum o acto de V. Ex.; tendo reclamado na. 
vespera, pareceria que vinha receber o pag-a 
mento na bocca elo cofre . Vim mais tarde e 
encontrei a noticia. dada por la bios frementes 
de alegria, de que V. Ex. tinha cumpri•1o á 
risca o Regimento. Entendo que os Depu-

0 SR. SERZEDELLO CoRRÊA.-V. ·Ex. não tados veem aqui para fallar. e estou quasi 
quer que repita a leitura hoje ~ • dizendo que para ser Deputado deveria. haver 

o SR. JosÉ MARIANO-Não; não exijo are- exame . Qúem não tivesse voz e não pu· 
petição. Peço, porém, que amanhã leia um cles~e dizer .um-sim - que fosse ouvido em 
pouco mais alto. . todo o recinto, não "Poderia sel-o. Sei que 

o nobre Deputado sabe que começo a fingir muitas vezes o Deputado não se fa z ou vir 
que sou indulgente para com os outros, para por manha ou descuido... . 
serem tambem para mim .; conheço a UM SR. DEPUTADO - Por acanhamento. 
minha situa~ão . Peço só 9ue amanhã leia 'ª , O Sa. JosÉ MARIANO - ... é verdade; por 
acta de mouo que seJa ouvida. ·.acanhamento; e muitos, cte velho no serviço . 
. Acre~ne V. Ex ., S~. Pre.sidente, que eu ,: Hoje venho pedir a V. Ex. pouca cousa . 

tmh?- serias coutestaçoes a fazer, mas tinha 1 V. Ex. sabe que tenho medo da posteri
re?elü de que!. ao f~i .r u~a reclamação sobr: ·1dade, ;•azão por que quero ser cauteloto para 

·o b.]ecto que nao :;;e1 s i esta na acta, o que j. a; não ~e dar o mesmo que se deu com o dis-
rn e su~cedeu uma vez, Y. Ex. m~ .. t~~.f curso de V. Ex. sobre os jai:;unçl·~ da Bahia, 
pondes~e v1ctonosamente, o que al!as me onde V. Ex. atfirmou que haviam 3 .000 
vangloriaria.Para não cahir em cilada. igual, agunços naquelle tempo. 
deixo ~e fazer hoje as minbas reclamações, Por isto não publico os meus discursos, 
mas nao posso detxar de tocar em um ponto. porque. correndo elles por conta elos ref1a-

V .. Ex:, teJ'.'.ha pac.iencia ; acredite que o ctores dos debates. a todo tempo pode-se· me 
;meu rntu110 e aux1lial-o. Cada um serve a attribuir aquillo que não dis$e. 
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Mas V. Ex . mandou publicar o seu dis
curso na integra, para o prestigio da autori
dade e t a.mbem para o prestigio da sua 
cadeira. 

Tenho receio da posteridade e não quero 
mais tarde que .os meus netos tenham 
occasião íle dizer : esto José Maríano é um 
desordeiro ; assim como uns Cameiros da 
Cunha de quem hoje digo a mesma cousa por
que faziam barulho na Gamara. 

Portanto, venho pe11ir a V. Ex. humilde
mente, como seu amigo, e peço humildemente 
porque quero viver bem com V. Ex., não 
quero :i.gonial-o, não quero augmentar a 
aifücção ao affiicto. 

Entretanto, o anno passado V. Ex. cantou 
llOmo gallo nesta Gamara, não;fazia caso de 
mim,quando dirigia-lhe qualquer reclamação. 

O SR. PRESIDENTE - Observo ao nobre 
Deputado que se circumscreva á discussão da 
acta . . O nobre Deputado está reclama,nrlq 
pela execução do Regimento ; no emtanto 
está dando exemplo de desrespeito ao mesmo 
Regimento. 

As galel'ias hoje teem pouca gente, ma,s 
muitas vezes se vê a Camara abrir as suas 
ses~ões sem numero. Falto as vezes, mas 
quando falto, quero que o eleitorado me puna 
pela minha falta. Não quero que a Mesa 
a justifique. Si estou na. Gamara e não voto, 
quero que o meu voto não sc-ja contado. 

Creia a Gamara que estou prestando um 
serviço á maioria, e releve-mi:, isto porque 
a tolerancia entre nós é moda. A Mesa tem 
a tolera.ncia de uin quarto de hora ou vinte 
minutos para abrir a sessão; espera sempre 
um pouco. 

Parece que reclamo hoje em bons termos e 
com cordialidade de collega, pois embora seja 
V. Ex. Presidente, não deixa de ser meu col
Iega. E' verdàde que V. Ex. está nesta ca
deira não pelo meu voto (riso) , mas pelo voto 
da maioria. Acho que não devia votar, como 
muitos outros que não votaram em V. Ex. 

O SR . PRESIDfüNTE - Peço ao nobre Depu
tado pela terceira e ultima vez, que se cir
cumscreva á discussão da acta. Não me 
obrigue a chamai-o novamente. á ordem. 

O SR. JosÉ MARIANO - Não ha duvida; O SR. JosÉ MARIANO - Tenha paciencia; 
quando o n:;estre da tripulação é calvo, toda V . Ex. não briga commigo. 
a tripulação não tem cabe!los. (Risos .) Hoje não sou o José Mariano de outr'ora; 

Mas v. Ex. 0 anno passado não levava em hoje estou enfileirado e f'azendo fogo ... V. Ex. 
- sabe bem. (Risos.) 

conta as minhas reclamações. Como v . Ex. esfa.va um pouco molestado 
Não me zanguei por isto, pol'que sabia que com as palavras de éenso.ra proferidas pelo 

· o governe da sociedade é dos mais fortes, mas meu nobre amigo 0 Sr. Nilo Peçanha, pro--
no desespero, os fracos teem o seu dia. · · · t 'd d í' d 

V. Ex . sabe a historia dos anarchistas. curei amemza.r' no sen r o e azer esappa-
recer do espírito de V. Ex. qualquer pre-

0 que elles fazem n ão é o resultado sinão do venção contra 0 meu íllustre coliega. (Risos.) 
desespero dos opprimidos contra os oppres· Mas sem querer fazer mais ponderações, 
sores · . venho pedir, pela ultima vez, a V. Ex. que 

Naquelle tempo V· Ex· não fazia caso de não consinta absolutamente que sej;im dados 
mim, e quando eu reclamava qualquer cousa, como presentes Deputados que não respondem 
era completamente esmagado. a chamada. 

Honra seja feita ao Sr· G!Icerio, que na- Pa,rece-me que estou dentro do Regimento, 
quelle tempo ao menos tinha pena de mim· iazendo esta reclamação. Póde o Deputado 
Mal se leróbi·ava S. Ex. que um dia havia de estaí' no recinto e não querer tomar parte na · 
ser oppos1ção. St'S>'ão. 

Ma;; este anno tive a satisfação, de um mo· Desde que 0 Deputado presente não res-
mento para outro, üe ver a~ minhas fileiras ponde á chama·'a ; desde que 0 Depur.a,. Jo em 
se encherem. (Risos·) Vf'Z de vir para o recrnto, palestrn la lóra ou 

Sim! e!tes vieram para r~im, porque na varanda.,certamente nesse dia não q 1 er ex
eu já estava em oppos1çâo. Elles vieram para .ercer as8uas funcções. Purta.nto, para que eu 
mim e V. Ex. vê que de certo tempo a. e~n.a nfw pos~a m,ds cahir-no de~agra.do de V.Ex., 
parte, não é brincadeira (risos)- é rogo nu- para que não pos"" ser traduzida por má 
trido e cerrudo, que tem obrigado V. Ex . vontade à Mesa a mmhareclarnação, tamuem 
a desenvolver essa amabilidade que todus pela Ultima vez venho pe:11 r· a V. Ex. para 
nós lhe reconheciamos e es~a doçura qu;:; fez que não consinta na p1·at1ca abusiva e anti
ª sua graw1e força potitica . 'regimental de dar como pre>en te;; os Llepu· 

Tenho visto que V. Ex. tem dado de si tado::; que não respond•'ill à cilcmada, sun
alguma cousa ; tem feito alguma concessão- plesmente porque tiguram na lista da por ta .. 
zinha ... tudo dentro do Regimento. Eis a minhtL reclamação, modesta e despre

Agora, fa1lando com toda seriedade .•. eu tenciosa, e muito confiante no espirito justi
estava falla.ndo serio, mas agora com mais- cairo de V. Ex. 
seriedade. (Rise-.1.) J Tenho coneluido. 
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an tecedento. 

471 



O r equerimento que o.ffereço á Camara e . O SR. AuRELIA.NO BA.RBOSA.-Na qualidade 
que está prestigiado pela assignatura do hon- de Deputado ,do Ri.o Grande do Sul. não te
rad.o leader. da opposição, o Sr. general Gli- nho razão e motivos de ordem so <ial e poli
cer10, exprime os votos da. Camara a uma tica para justificar o meu voto e dos meus 
nação amig?., na hora e.m que ·um novo in- illustres companheiros de bancada. que me 
fo1·tlmio a amargura; traduz a reprovaÇ'ão do, acompanham; tenho razões de coração. justos 
consciencia brazileira., de tão elev:i.d.a cultm·a ressentimentos de fil l:lo do Rio Grande do Sul, 
m_ora!, a úm criminoso attentado (muito be,,,); que viu o Governo do Sr. [L\ia.rte Borda in
nao envolve, não póde signitlcar, um pensa- tervir continua e ininterruptamente na ul-

- mento de mter venção entre os partidos ri· tima luta daquelle Estado. 
vaes de um~ nação livr~. (Muito bem.) o SR . CASSIANO DO NAscu.rnNTo-Autorizou 

Quando tao fortes raJadas de crimes e de a invasão . 
anarchia agitam o nosso seculo. na Europ'L 
como na America, nas monarchias como nas O SR. AURELIANO B1~RBOSA-Não sou apo
republicas, os homens publicas de,'em ter a Jogista rla mol'te e do assassinato ; tenho dou
coragem de affirmar os eternos princípios da ~ t rina que guia os. ~eus ~ei:itime ntos ç a m_i
ordem m.ora~ e ?S elevados e nobres preceitos ' n lla conduct:.t pollt1ca. e c1vica . E :rou refer:1r 
do respeito a lei. (.Ifuito bem .) a V. Ex. u m facto . Quando o ma10r dos ge-

Na imprensa, na tribuna, nas urnas, de- neraes da revolução, Gu mercindo Saraiva, 
vem os p~.rtidos ron~uistar a opinião e os go- aquelle que foi o .chefe s~premo .r1e todos 
vernos nao devem Jamais pedir ás paixões e elles, pela sua c ;pa.c1dade e tmo, cah1a nobre
aos crimes a illusão de um poder que só mente nos campos de comb1te , companheiros 
o respeito á lei póde dar, que só os senti- polit i.cos me convidavam para festejar a morte 
mentos moraes. nobres e puros pódem fir. com foguetorios e vivas . Eu lhes disse : não 
mar . (llfuito bem, muito bem.) se deve testejar a morte do adve1·sario que 

morre nobremente nos ca.mpos de batallla, 
O S:r . A u .reHano Darbo!"'a que, uma vez empenhado na lut-1. não deixou 

- Sr . Presidente, peço a palavra com 0 fito um ·só momento de cumprir o seu dever e 
unico de justificar o meu voto, cont r>tr io ao deu nobc'Elffiente a sua vida. Soube depois que 
requerimento do illustre leade1· da m1l.ioría. seu irmão Apparicio Saraiva. teve conheci-

0 SR . JosÉ MARIANo-Tambem tem 0 meu. mento desse facto, passado entre mim e meus 
companhei!•os, e que por isso ficara meu o Sa. AURELIANO BARB'.JSA- 0 povo brazi- <~m igo . 

leiro, disse o i!lustre leader da maioria.. nada Senhores, com o Sr .José Idiar te Borda den
tem com a luta dos partir~o.s das republicas se exactamente o coa.t raria. Era chefe de uma 
estrangeiras. Eu, como Df'putado pe~o Rio nação vizinha e adaptava a política monar
Gra.nde do_ Sul, que dolorosame'.lte assisti á cbista que hoje comb~ttemos , essa política 
rn ter vençao do governo do Sr. Idiarte Borda ... , nefasta, que durante longos annos fe1. com. 

O SR. VrcToRrno MONTEIRO-"-Dou teste- que o Brazil interv iesse na politica das nações 
munho. vizinhas. cama de todas as nossas perturba· 

O S • ções no passado . . R: .'>.URELIA.NO BARBOSA- . .. na política 
braz1le1ra, na. l uta travada desde 0 Rio de Sr. P residente, si assim é, 3i se pretende, 
Janeiro até o Rio Grande do Sul, por occa- em nome da cn l.tura moral IJrazileira. abrir 
sião da. revol ta de 6 de setembro çle 1893 ... uma excepção. eu , que represento o Estado 

o SR S"'A N'" , .d ,.. . ... , do Rio Grande do Sul, que não deve a essa 
veiu . · ~ BRA- ao apo ... a o, nao lfücr· política favores nem co!'tezias, em nome da 

cultura moral americana, voto contra esrn 
O SR .AURELIANO BARBOSA- ... entem1o que 1 requerimento . 

venho fazer aqui um acto de convicção , di- E foi para justitic.ar o meu modo de pensar 
zendo que o meu coração impede-me de votar que pedi a palavra . Tenho concluído. 
essa moção de pezar . 

o SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - Apoiado. o §r . lF'.:r"aliiccE@co Gliiiceu~.no..,.... 
O SR. BELISARIO DE SouzA.--Não a.poiado. Sr. Presidente. dei a mính.a assignatura e o 

meu apoio á proposta do honrado leader da o SR. AURELIANO BARBJSA - Não acom-1 1 m;i.ioria, muito convencido de que s. Ex:. 
pan rn o i.lustre .'er:der , qua.n<io disse q ne o bem interpretara os sentimentos du. Gamara. 
assa.ss~nato d~ Pres1d,ente da Republica . Ori- Não se t ra.ta de intervir na polí tica interna 
enta~ 

1 
lo .Uru'.': ~ªY: so p odia ser v,ttr1butdo a do .Estado Oriental ; não se trata de distin

um p .a.no anc •• clusta . gm r- entre os que nc..quella Rep:iblica estejam 
. ? StL HELISA.?IO DE Sot:zA-I~cio}is.se isto; j ou i;ão ao bdo da poJ.itica cnj ~J represenfa.nte 

d1 ~~e que o par c1do bl ti.11.co D<tO cmhu, es.sr.t torrwou v1ctJ.ma do assassma.to: t rata-se ele 
~·0sponsabilida.de . . · profüg:i.r, de condemnar es~e proce.;:so vio~ 
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lento (aP_oiados, trocam·-se apartes), instituido l Ainda que. eu_ não perceba bem o alcance 
para der1m1r contendas de natureza constitu- · que essa chstrncçao possa ter em vISta. devo, 
cional. (Apoiados ger<"ies.) todavia, dizer que, h\. como em ambas as 

O SR. JosÉ MARIANO d~t um aparte. Americ~s , .motivos de natnreza política e so-
crnl, mdlstmctamente, teem armado o braço 

O SR. BELT~ARIO DE SouzA.-Não apofa.do. assas~ino contra. s homens publicos e os cu e
(Trocam-se violentos opartcs , o Sr . Presidente fos de E~tado-não sendo esse um vicio d11 

reclama aitençc7o.) civilização sul· americana . . (Apoiados geraes) . 
. O S1i. FRANCISCO GLICERrn-0 que tem ser- -Feit~s estas_ observações, .peço licen:;a para. 

vrdo de pasto á injustiça, clirei mesmo ao submetter ª?elevado cr1ter10 do nobr:e D~p:'.1-
erro com que se aprecia. geralmente o fundo tado pelo Rio Grande do Sul a c9ns1de ra c;ao 
das agitações políticas das republicas ml- rle que os partidos que teem no Brazil a 
americanas , é esse espirito de instabilidade responsabilidade do governo da Republica 
governamental que aqui se obse1·va e que tem necessidade. não só de cultivar com in· 
impede a constituição de governos livres e transigencia taes sentimentos. como .ainda de 
esta veis. Esta consideraçfi.o d.eve pesar muito fazer delles o_ seu. cu~to externo, no mteresse 

· · n_o ~nimo dos americanos, S•)bretuto dos bra- l de seu propr10 prest1g10, tanto como e~em
z1leJros (apoiados), nesta hora em que estamos plo aos que o procuram na con~luc~<J, e 
empenhados na obra ingente da re'.5onstru- nos actos dos homens publ1cos. (!Jfoit.o bem) . 
cção politica do Brazi l soh o novo 1·egimen, E assim eu me animaria a solicitar do n~
circumstancia que nos · imvõe o devE:r d.e ser- bre Deputado, ainda que nisso fosse o sacr1-
mos intransigentes na con.dernnação de todos licio ele seu justo sentimento em relaç.ão ao 
os processos politicos fóra da Constituicão e passado que tanto interessou á ordem po! itica 
das leis. (Apoiados gerae,~.) - do seu Estado, a possível modificação da sua 

Demais, a eliminação dos cbefos de Estado attitude, quando mais não seja, para que o 
pelo assa.ssinat?,.sobl'e ser um atten~ado cruel 1 voto ~a Catnara,. significando um acw .de 
e deshuma.no, e nmttl, ester11, smao contra- cortez1a rnternac10nal a uma repahhca 
índicado ao que se tem em vista, fundar por amiga, revista aquelle aspecto de dignidade e 
tal processo. AUi mesmo na Republica Ori• c<,irdura. tão necessn,rios ao proprio prestigio 
enta! se encontl·a o precedente do assassinato da Gamara. (Muito bem; mi~ito bem). 
do general Flores, que em vez de apressar a · 
queda do partiào colora.do, parece antes 1 O §r. Erico Coellho - Sr. Pre~i
have~ concor1·ido para a sua j <i longa perma-1 dente, visto que não se acham inscriptos ps.r11 
nencia _na direcção dos negocios. (.4.poiados; füllar a fa,vor do requerimento os sacerdotes 
muito bem . ) catholicos romanos que teem assento nesta 

O SR. AURELIANO BARBOSA-A proposta é Camara (sensaçl7o ), os Srs. Olympio de Cam-
que é inutil. pos e Guedelha Mourão, venho dizer q"G:c~ uma 

o SR. BELISARIO DE SOUZA-Não ha. tal, a 
proposta é o cumorimento de um dever de 
del icadeza. . (Trqcarr:--se muitos apartes. O Sr. 
Presidente reclama attenção.) 

o Sn. . Jos:E MARIANO-M<ts é que o Sr. 
Borda trahiu ao seu parti.rlo, como acaba de 
fazer o Sr. Prudente de Moraes. (T;·ocam-se 
violentos aportes entre os Srs. Jose Mariana e 
hlio de 'Mello. Turnutto. 

Suspende-se a sesão a 1 hora e 30 minutos. 
Reabre-se a sessão a 1 hora e 35'minutos. 

o SR. FRANCISCO GLIÇERIO-Sr. ?residente, 
aproveito o ensejo p<>ra otl:'erecer ligeiro pro
testo ao que, sobre este mesmC> r:issumpto, 
disse hoje orgão de imprensa que costuma 

assemblé.a de espírito chrisr.ão não pórl.e dei
xar de approvar o voto ie pezar á Repnblica 
do Uruguay, pelo modo insolito como ahi se 
solvem crises políticas. (Apoiados.) 

Ui\1 SR. DEPUTADO - Mesmo assim, a crise 
não está solvida. 

o SR. ERICO COELHO - Antes de ser parti
dario d.a H.epublicct, sou brnzileiro e antes de 
ser .cidadão brazileiro já eea christão. (.Apoia
dos.) 

Entendo que todos os meios são licitos para 
sahir um partido poEtico de conjuncturas 
quaesquer menos este, de empunb.ar· o pn
nhal assassino e eliminar o chefe de Estatlo, 
que.representa uma parte ela opinião nacio
nal . ( .Apoiados geraes.) 

O SR. 81LvEa10 NERY -V. Ex: . sabe quem pesar muito na opinião publica pela sua . 
autoI'idade. Ahi se disse que os a;;:;:assinatos supprimm Henrique lV · 
dos chefes de Estado na Amr.:cica cfo Sul são O SR. ERrco CoELim -Sei quem assassinou 
de orJ.imt1•io devidos v, impulsos de natureza , Hemique IV: foi um fanatico armado pelo 
politic;;~-:--dííferentemente do que se obse. rva •

1

1 Papa, assim como Henrique Ul, que foi i;,pu
no con tmente europeu, onde taes factos se nhalarlo por um frade de nome Jacques 
origim:1m das reivimlicaçê'es. socia.l\stas. . Ciement. (Si~ssurro.) 

c~.1:-::1rn V. IV ()O 
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o SR . FRANCISCO GLIC"f.;:ItIO - :~ Sff'Y!Yriniiu 
um gr;rn.C.e rei, cmno foi Hen•'ique Iv': · 

o SR. Emco COEUICr·- AS'"lll CJ"lilO bm(~;; '..o 
esses trisr,e-3 acv-nr.t·c~ 1nen ~os 
assjm como condeGn20 o ab ~J ~o des :· :(~ :t::cursc1 
pa.-::"a acab~111 corn o.:.=; 1xn•c:xísnJ.os 
ass·i.m t?1.mbem nã.o de·~ x.o <k~ dH:f' ·o Inen si.c c :~r-i.> 
voto ao reqnerimemo que está penuentr de 
uma votação unani::He, quero cl'er (apoio.dris) 
da Camara, dos Deputados do Br-azi l. ( A1úito 
betn ; 1nitito bera.) 

2 1 diRGU~S~.1) do }YS:j ?ct o n. 142, de !896, 
:. - ·:~r::..::. n ? ~_::·,,n , ;o d i_ver- ~r.8 .;; .~ t.a,'.'.X~lee:1n•]n ·tos rni
:\c.u:cr' d ~:: i:: .:·1.si ~1~1,, corn ve;.~o e:n sGp::i ... r-a-cl•J do 

d_u Sr. - ~_'h'J!ll<i i: !_;:-'":.:'7 ~.J .. :e~r: ti ; 
1°' 1:j f;euy ::;:lo 110 -?l\)j.~ t~to n .. , 174, ü o 139() , 

a__~.._;J. ( ~r1:1.n. n 1Ü) ( :i Po - :.c~ -:' B~ ·.:.:?cu ti ~;·ü a, a.b:f'ir uni 
cred ~_ i: n ~ [18 ::.~:b"l"?.~~:~n ·-~ p:n1f:!, p:1gv~ -

~nento J:·: qu~.-.~.·: ', .. ,'z;~_·.·(( .. '-.~.·.-.• il·.,~:.:eri:.~- 11.ça. d.o Po l: 0il Jutlia.-
eiarlo, ó a ~" -:- · :: I\Ta.cio:w.l C.evetior~ 
CoJnp~~n -· :,L\, Br1:;:.i;i i:eirn. de Phos11hr::.:o -t1e Cal ; 

l ª di~·eu:~s?i. !J Q.- "-' p!··c:jccto n ~ 6J\ de J. 897, 
p0rnútti n1:.-l(·, que 03 (}. iUrr! D.~Js fi_:: ... E~cora Poly-

Ninguem mais pedindo a pahvrn, é ene;,>r- techrricn aue se i.-rrnt;·foahrem dfJ ii.ccordo com 
racfa, a discussão do requerimento offer·;:.ci rlo as exige:ides prepcoratol'ias Çl.o r e;'.!;ulamento 
pelos Srs. Belis,1rio de Souza e Francisco Gli.- fie W74 coaduam os ;~espectivos cursas pelo 
cerio. dito reguhmeato ; · 

Posto a v otos, é approvado 0 requerimento l ª di~cussão do r:~oj eeto n. ;2·7 A, de 1897, 
dos Srs . Be lisario de Sn11za 0 Pr't" ci s~o í~l y- rle.clarando fr.cm «1;~; de contribuir com um di.a 
cerio . '· • · ' · ' _, .. ~ ""· , de soldo, mensalmente, p;;,ra o Asyl.o de ln-

'j validos, e.s praç;J.S do batalhão de infü.nhria 
<il.JJ §r:. P~e§~d0n'J>e - De accorclo. de m<i:rinl;~,; d2 c-~-~~'°. de. ofiir~i,~i:s mari.nhe.iros 

com a d~llheraç;w tomadr., a 1v!esa YM dir t- . e ,1~ "ª,1:?~'-':.n"e}1 0s,.,:1ª~·l0?íJ.e,, ·. _ . ,, , 'Ci 
gir-se a Camara dos Deputactos de Esta(!o J l. d1sclhsao r, o i'·- º Jl}c, .,_ 1\J A, d, .• b .. 7, 
O!'iental. · : dispondo sobre a, contagem da rri;;ão P"·:-V•: n-

a Se
-,rrui·nt.,;;, .. ~ tiva. our. o oftiein.J. ou pr:1ca d.e prot do e~,,~1 :· ... 

Designo para amanhíl, ,, ,-, Ol"uem i cito t(\,e:e sofü·;.do "ntes-ele -ser êrindemm~Li''·· 
do dia : ! no cum., ,;·irnenb di1 pena ; 

Votação do p;trecer JL 85, de. 1897, reeo- ! Ubcu;>:·ão müca d.o P''O.i ~~cto n. 167, 'k 
nhecel'.!do Deputado pelo 2'' di.'ltl'icto r1o E~ - ) 18\.J[) ., ;:.1rc::irizan:.'.o o Pode"' EX8i.mt ivo a con
ta.do 1le Alagô:i,,; o Sr. Jo:;,e Bernardo de AI·-! cedet' mn ;1nao r:b licença, com oràermdo, a 
roxellas Galvão; ! Jo~é Joaanim do N0g1"eiro:=.: Say ii.o Loba.to, 

~· discu,ssão do peoj ec to " n_. 50, d•3. J ::\97, 1 chefe .. rfo · iwc(;:ü,o d~" Se:~: et.n.fr1, ::a. Industria, 
D.acor1z~nno ? Go.v~pno tJ, aJ~ir1r a~ Ivrun=:~,er~ :::+ 1 VH!,<;.t-~D e 9b~·-r;.s PaJ;!l~3,s, pe .. r ;;;. t ra,tv,r de su a 
da Justiça. e Negocios Interiores o crncl rw r:e 1 sarnle onG.e UJ-3 convrei' ; 
90:000$, supplementar á verba. --DiligencimJ l D!c:eusc:ào crnica do projecto n. 55, de 1897, 
policiaic:s ~ n. 1"1 do al"t . 2" d.<1 lei n. 4:29, l r1u.wrlz~rndo o. Gover:no a conceder um anno 
de 10 àe dezernbro dé 1896; ~ . ctJ.~ iicenç :·~. , ~~·3tn Y6nciin0nt0s ~ ao telegra}1h isto, 

2ª discussão do pro_jecto n . 64, de .1897, fi- l de 2" ch.::rn d0, Repa,rt!ção Geral dos Tele
x ando a despeza do I1.riüüsterio da Guerra pa.1"<:~ j gra,~rhos Sy le~~10. de OliveirêoJ .. 
o exHrcicio de 1898 ; l r E"""Jt".-~0 a "CS';: º :_,. 9 hOl'"S ,fo tarde 2'· disc.ussão do prqjecto n Q 56, de l 897~. o.u~ ~ '_;j , t.;i.L '"' · !] <-· .., · ;.<..•. ( \;~., ,.... .. ;.... _ ,:; • 

torizando q Govern o ~,1, n,brir. ao j'.viir: ~Ert.orio da~ 
Justiç~. e Negocio., In t. •~rirxres o Cl"':l;:\ito es1)ci ·· l 
cial de 105 :600$ para µagarnm-1to elos erd.::;;1;:.- l 

82·1 ff€SSÃo E~1 27 DE !.GOSTO DE 1897 
d.os, no exer-cicio corr·ente, 2,os mr;0glstr;:;,dm 1 
que, ha vendo sir1o &:J~sentii!. : :ios por dec-:eto !l 
n. ~.OSfi , de 2:5 1~e jullw de 1395, ohtiwer:nn 
sentença mandando a.mrn . .U<U' o me:,u10 1.'"e- i 
ereto; f 111'esir:?enc·ía do S·}~s. rlrth'!..·~1· Rias (P J·esiderde), 

2ª discussão O.o projecto n .. . {7, d-:~ IS:l7, i. ~ht !. io de .~w ello (_1 1
! Sccretarlo), \/a,; de 11rfello 

provldeaci<1nuo sobre o pr :·eDcllimt:r:rto ücs l (;0 Vice-Presiâonte) e Juho d3 J1ieilo (iº Se-
claros existentes na fo1·ç:,1 na·ml ; ! cretario.) 

2" di.seu8sii.o do projecto n . G.<: , de 1897, ü" U:·- 1· 
to1·izando o Gov'e.rno :), abrir 61~) ),_Hz:'.Í :3H.~~~,E:·i (:a .ii.d " 1neio -l:L~ r n:YJCt;ll9-S8 o, cha'.~'Ja dn.~ Ú, qual 
Faz~inda. o crt:·di to de 45G :OC:Y), s u ppl~ .~Tte.n ·t1~1.11 l r ~C' ~;ponde ; ·~ 01:> ~1·s. :\r tha 1~ ilios, J ;1i i0 de 
á verba -Reposições e res ·~:}.{, i1j.~:Ue :s ·-- !~1. ::.9, ?,1If·i.lo, C:.:1.rI '.:i ~~ dt-) Novt\8~~, AlvaT\:~r-1 l~ub ! ào, 
do art . 7° ela lei n. 429, de 1.0 de deze1n:J1°0 Sil1n1 l'•11:11·1z.1\n gusto NluD:teneg.,·o, The; t ;Jni.o 
de 1896 ;· · d.e B.~'litto , lt·Jc;·;·tgu..e:~ o.\'ti, t' e;;, G·~:.ecl(~ fh.'1 

Continuação da. 3°' <lis~1r~~:ão do lr~--ojr:cto 1~'.i.ou. :: ü.c, IIed.r iq ue \T<: E::,.(l~.~~1cs~ f.tit:1r cns ( ~.<-) 
IL. 176 .. d.E:1 1896, re,for~n~1.ndo o Codigo Pen~;-:J ; .Arn:ujo ~ De.:Prri.i. )\1ni; ··::-:G 1.c~·'.. 1·. ,~i::11'! .ub1) 11e .!::._ n .... 

'.Z.a diseussão do pr1 Ctj (~ cto n. 75, J.e 18~J3, ; cl1.'[:t ·s, F.l'ede:rii::o B ·.: 1rge ::~::1 .A.ugu· i.o :::e701·0, 
dispvndo sobre conscripçào milí tar ; ~ T~var~.) i~ d.e Lyrf!,, .ELe;y ü;.J Souz~li , Joaé Pe~~~ .. 
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griilo, Trindade, José Mariano, Teixeira de O SR . JosÉ '.vTARIANO - V. Ex. está fal-
Sá, Affonso Costa, Hercu lano Bandoira. Cor· lho lando contra. o Regimento. 
Cintra., João Vieira , Cornelio lia Fonsrcca, 
.Tuvencio !e Aguiar, Angelo Neto, Artirnr 0 SR. Fr.EDERICO BOIWES -Neste momento, 
Peixoto. Rocll[t Ca11nlcanti, Araujo Góes, eswu ílllgrrnndo não ôÓ, pelo m~m direito, 
Felisbelio Freire, Rodrigues Dor;.a, S·' 11bra, ~nmo pelo de. todos os no:ires peput_ad.os qu_e 
Milton. Aristides de Queiroz. Manoel cae- 1Gram .cl::;.ss1ficados nessa s,3cçao 0~10rn .. pois 
tano. Paula Guimarães . Vergne de Abreu , que nos outl'Os somoil tJ;!os ~·?mo .J3.cobmos, 
Adalberto Gui~ " rã:-:; • . Piu·.nnllos Montene-

1 

c?!no ~le:-;o. r:le;ros., como_ ana.r.~i~1st<:s, ao pasrn 
gro, Hered1a oe Sa,, Oscar Godoy, Tirno- que o., outros noores Deput ... "os, que per
theo da Costa, Augusto de vasc:onceH.:m, ten_cem a.o grande ex1~rcito do Goveri:i~
Raul Barroso, Beli <!).rio da Souza, Pereira. 1(o;; ass'm. pa1·ece- monopolizar am todo o es:p1nto 
Santos, Fonseca PortBlh1,· Silva Castro, Er- de or1iem e de C,}rdura ! 
~esto Brazilio. Juli? Santos. p eocleciano de O SR . GALEÃO CARVALHAL - Sã•J os santos 
Souza, Bernardes Dias, Mayrmk, Calogeras, da Igreja . · 
Mendes Pimentel, J'Oão Luiz, Carvalho Mou-1 
rão, Vaz de Mello, Monteiro de Barros, llde· O Sn .. FREDERICO BORGES - Mas, Sr . Pre· 
fonso · Alvim, Luiz Detsi, Gonç:ilves Ram.os.

1

1 sidente, dada. estD, resposta ao pequeno aparte 
Jacob d<:L Paixão, Antero Botelho, Francisco do nobre Deputado por Pernambuco, volto e\, 
Veiga, Alfredo .Pinto, Octaviano de Brito materia que me trouxe á tribuna, como 
Alvaro Botelho, Antonio Zacharias, Cupertin~ 1 observação á acta. 
de Siqueira, Augusto Clementino, Telles de Se . Presidente, pretendeu-se, dando u m 
Mt nezes, Th. otonio de Magalhães, Nogueira val?r extraordinario a essa vofação ::,ym
Junior,Manoel Fulgencfo, Lindolpho Caetano, bol!ca da Gamara, pi'Ocurar calar os votos, 
Ed'!la_'.do Pimentel, Olegar io Maciel, Rodolpho denuncia~do ~ opinião, como uma excepção 
Pa1xao, Padua Rezende, La.martine, Moreira odiosa, nao so os d:i. bancada rio-grandense, 
da Silva, Galeão Carvalhal, Granadeiro Gui- como os de dous Deputados · pelo Ceará e do 

... marães, Gustavo Godoy, Adolp!Jo Gordo, Fer - hom-ado Deputado por Pernambu co Sr. Jo~é 
nantlo Prestes, Cesario de Freitas, Edmundo Mariano. 
da Fonseca, Paulino Carlos, Arthur Diede['i
cksen, i:rbano de Gou;vêa, Alves de Cast1'0, 
:i\Iello . Rego, Alencar Guimarães, Lamenha. 
Lins, Paula Ramos, Francisco Tolentino,Pedro 

O SR. JosÉ 1vL\.RIA NO - E eu não justi
fiquei o meu voto, porque o illuske leaclei· 
da opposição, pediu-me que fizesse ·silencio. 

Ferreira, Guill<m, Possidonio da Cunha, An- O SR . FREDERICO BcRGEs - Não fui abso
paricio l\fariense, F'ra.nciseo Alencast ro, Vi- lutamente consultado sobte esta man ifestação 
ctorino Monteiro,A ureli»no Barbo3a, Pinto cta 1 de pezar; si o houvera sido, teria declarad0 
Rocha.Vespasiano de Al buquerque,Py Crespo ao chete da opposição desta Casa, que clis-
e Cassiano do ~ascimento. . cardava - atteml3.m bem V. Ex . e a. Gamam 

Abre-se a sessão. - dos li.mitel> dessa ma.mfestação. 
Si a Gamara pretendia m;: nifestar a sua 

ivprovação, a sua conrlemnaçào aquelle at
tentado, poderhr. te i.-o fei to, em um simples 

E' lida e po.;ta em discussão a acta. 

O 8r . F :a:·eder .neo Borf.c;·e"' - 1 voto de pezttt', que seria inserido na ;;,cta 
Sr. Presidente , da leitUra da actü, que dos noo:sos trabalhos ; porque a Camara- e 
acaba de rnr feita pelo honra.do Sr. 2° Secre- isto e s>; bido- reserva-se o ditelto de ma.ni
tario, eu não pnrle ouvir si nelJ ;i, está ccin- tes tar os seu~ ~eutimentos rie condolencias, 
signado o re.-:u ltado detalhado da votaçii.o, quando se t:-ata c~o follecimemo de algu ns ele 
relativamente á moção de peza;· pelo aiosn.:.:- seu:; membrus, cl<, algun~ dos membros da 
sina.to do Presidente ela. Republica Oriental omr-a Cae;"J, do GongI'es~o , r:o Governo, ou de 
tlo Uruguay. prssoa eminentemente consideracia no mundo 

Mas, ou tenha consignado ou nã.o, como se polí tico do paiz. 
tenha pretenrl ido ca.lar os votos co ntra.rios, :Si a Cama.ra teve c;implesmente por fim Ja. 
prot:ur&.nào dar a esses votos uma si::nifi- vrn.r o seu prutes t. o cuntra esse meio violento 
c;ição odiosa, e, como entre esses votos . tenha de so.lvel' cr ises política:;, comprehendo
a bnnra rle ver o meu contempia1io, porqu '' que o meio era inane e que isto nadu. signi
não f'a.ço pi'i:ça de sentim»nt.;·il im2i o C<·nven- tic:i,va, po1·quanti.1 nesta Gu.imu•a, p;;i,ra hom·,~ 
ciona.1, venho da tribu na dec.lar:H',:i,lto e bom s ua, µa:· ,, lt orn:~. d<> 1'\açãu Brazi leir:i , 0::1.ra 
som. que eifectivamente dei o meu voto contra honra é.o todos os homens que se prezatÜ de 
ess::i. mo0ão. porque ent.:·ndia e, c•nteudo que i sm1tirnc:ntos hum.a.nibrios e d ;gnos, não ll ~l. 
essll: rnani:e~t<içiJ"o v~e alem dos limi.tes CJ-C:e 1 n i~1guccm ~ue dei.:xysse de condemnar es:::e 
pod.J.a ter v. Camani. uos Deputfü).os, naqud1e actJ, que etdx:i.sse o.e cem.urar e.<se meio con 
Inomento. , > • d21nnvJ vel de sol ver crise8 politicas . . 
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--~~ ................. ~----·-----· 
. Portanto, a Camara não ia dizer nenhuma senhor que, sendo introduzido no recinto, 
novidade,expressar nenhum sentimento novo, presta junto á mesa o compromisso reg1-
em relação a esse facto, porque não h0 Depu- mental. 
tado que não o reprove, ainda mesmo que a 
victinw, fosse um tyrano, um despota. O Sr. Guede!b.a Mouu~ão-Sr. 

Agora pergunto: a não ser este, qual foi Pre3idente, sa,be V. Ex. que, por motivo de 
o alcance, o fim da moção da- Camara 'i doença, não pude comparecer hontem á 

o SR. AURELIANO BARBOSA-Nenhum. sessiio· entretanto,no discurso do nobre Depu
tado 'pelo Rio de Janeiro, cujo ?orne. peço 

O SR. FREDERXco BoRGEs-A prova. de con- lrcença para declinar, o Sr. Er1co Coelho, 
dolencia, de pezar estaria ?onsignada na s. Ex. estranhou que os Deputados sacer~ 
acta elos nossos trabalhos e JSto parece que dotes catholicos romanos não tomassem parte 
era bastante para mostrar que a Gamara se na discussão do requerimentoassignado pelos 
interessa pelo Governo- do Estado Oriental. nobres Deputados os Srs. Belisario de Souza 

Tudo .que não for isto, tudo quanto for e Francisco Glicerio. 
atirar sobre certos collegas o odioso, é que E' uma declaração que tenciono fazer do 
entendo digno de condemnação. que, si estivesse presente a essa sessão, ce~-:--

Eu, portanto, fazendo as observações que tamente daria o meu voto n esse requer1-
acabo ele fazer sobre a acta, tenho por fim mento ou mogão, reprovando um acto sel
tornar bem claro que não posso acompa- vagem, um acto que a ci.viliwção christã e o 
nhar esse sentimentalismo de puro conven- catholicismo repe!lem, um acto qne toda 
cionalismo, e que, para aftlrmar os meus sen- consciencia recta eleve' igualmente repellir. 
timentos lmmanitarios e a m~nha co_nden;i- (Apoiados.) . 
naçã.o a actos desta 01~ilem, .nao preciso vn· Mas, si estivesse presente, Sr. Presidente, 
fazer praça na. Gamara rlo~ Deputqdos, por não tomaria o tempo ao Congresso em vir 
meio do_ meu v°.to ou ela, m:nha palavra, de l .i 1~stificar o meu voto, depois dos brilhantes 
um sentnnentall~mo prnga~, de pura con-1 discursos elos nobres Deputados, ambos repre
venção. . , sentando .os dous grupos importantes em 

Fique consignado o r~ieu protesto a exce- que hoje se divide a opinião politica desta 
pção odiosa que se qmz fazer do meu nome Gamara· contentar-me-hiaem dar o meu voto e do de outros Deput·idos pelo. Ceara, fica_ndo sym boli;~o, porque certamente não haveria 
tambem bem claro _que os motivos que ,tive~ um só 'Deputado, nem mesmo o illustre Depu
mos para votar cto :nodo por que votamos tarJo Sr. Erico Coelho, que fez o favor de 
foram estes que acabei d.e declarar. .· referir-se á minha pessoa, que duvidasse dos 

A Gamara teria expressado o ~eu senti- meus ''entimentos humanitarios e christãos. 
ment~ de. pezar, a sua cotidemnaçao a esse (Apoiados.) 
acto, msermdo na acta o sei: voto e, passando Mas, si estivesse pre8ente, ig-ualmente la
o telegramma; mas, nunc~, indo al~m dos h- vraria um protesto contra. o que atfirrnou o 
mites desse pezar, qu~:...ate ·agora so tem sido illustre Deputado. dizenrlo que o bra(;O do 
manifestado por occasiao do passamento de assassino de Henrique IV fôra armado pelo 
algum membro da Ca1nctra ou do Senado. cllefe da igreja. 

O SR. PRESIDENTE-A acta não menciona Não sei, Sr. Presidente, por que hist?ria, .. 
os nomes dos Srs. Deputados que vota- por que testemunhos,o nobre Deputado forma 
ram pelo requerimento .tionter:n apresentado. o seu criterio em ma teria de factos que já se 
Tendo sido a votação symbohca, ella apenas extmgmram. 
declara que o requerimento foi approvado. O SR. Eruco CoELHo-Peço a palavra. 

o SR. FREDERICO BORGES-Comecei decla
rando a V. Ex. que não tinha, ouvido a lei
tura da acta ; referia me a uma notícia que 
li em um dos jornaes da manhã. 

o SR. GUEDELII.~ MouRÃo-Não é certo que 
o Papa tivesse tomado parte em semelhante 
assa,ssinato,-e todos os homens rectos hão de 
concordar commigo que era impossivel que o 
chefe da christandade, um liomem de alta 

O §r. Ri..dolipho Gordo (pela w· responsabilidade moral e pofüica, fosse capaz 
dem)-Sr. Presidente. achando-se na ante- de armar um assassino pa.ra cra.var o punhal 
safa o Sr. Cincinato Braga,, Deputado eleito no cheí'e de um Estado, tanto mais quanto 
pelo 5° districto do Estado r1e 8. Paulo e já Henrique IV estava em optimas relações com 
reconhecido, peço a V. Ex. que o mande in· 1 o Papa. 
troduzir para prestar o compromis~o regi- Pert_encera outr'ora ao calvinismo; mas, 
ment~~l. .

1 
assu.mmdo o governo da, França,_ sentando-se 
no tnrono de 8. Lmz, renuncwu a ima heresia 

<[\) §r. P1ee§iíc:ll.e1rnPA?l convida os Srs. 1 e abraçou o catholicismo, morrendo em plena 
8'' '·' 4° Secretarios a irem receber o mesmo 1 pv.z com o papado. Conseguintemente, como 
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é que o Papa poderia pretender armar um 1 Eu queria saber tambem (para não re
assassino? Como po~leria<des~jar a morte de clamar ma.is tarde), _por que razão V. Ex. 
Henrique IV, um dos mais llmstres chefes de suspendeu a discuss~w da acta, para dar en· 

'i Estado que a historia aponta ? trada immediata ao nobre Deputado por Si1o 
Era este o protesto que faria·, si estivesse Paulo. 

presente. A Gamara sabe o gaudio com que por todos 

O §r. PresideB.ll.te-Peço aos nobres 
Deputados que, na discusoão da acta, Emi
tem-se precisamente á apreciação da materia 
que se contém nesse documento. · 

As explicações que os nobres Deputados 
teem dado sobre a acta, deviam ser dadas, 
pedindo os nobres Deputados a pâlavra para 
uma explicação pessoal. Faço esta declaração 
a bem da ordem dos trabalhos. 

O SR.. Eiuco CoELHo-Em virtude mesmo 
·da dec1aração dada por V. Ex., desisto da 
palavra. . 

foi recebido s. Ex. neste recinto; mas, a 
pequena demora-para estar de accordo com 
e Regimento-que houvesse na sua intro
ducção , augmentaria o nosso prazer, a no:ssa 
alegria. (Riso.) 

O SR. CrnciNATO BRAGA - Comprehendo 
bem que o prazer de V. Ex. ser·ia maior si 
houvesse essa demora. 

O SR. JosE: MARIANO - Tenho minhas 
duvidas sobre si V. Ex. devia interromper 
a discus>ão da acta, para fazer entra.r e pre
star o compromisso regimental o nobre Depu· 
tado por S. Paulo, e faço esta observação, 
porque ba dias, quando se pediu que fosse 

O Sr. José l'Míair-i.ano - Quero admittido a prestar o compromisso regimen
saber o que a acta contém, para poder ver si, tal o nobre ~eputado pelo R10 Grande ~o 
devo dar-lhe o meu voto; por isso, rogo a .Norte, V.Ex.soo fez (e :Parece-r_ne qi:ie entao 
V. Ex. se digne mandar-m'a a bancada. andou mmto bem), depois de d1scut1da e ap· 

Emquanto el!a não chega. permi tta-me provada. a acta, . 
V. Ex. que eu lembre que esta advertencia _Acredito que_V. Ex. tivesse agora proce
que a Mesa acaba c1e fazer tive euoccasião de d1do de modo diverso, porque se tra.ta de um 
íar.er tambem quando fallava o meu illustre Deputado ja conhecido _nesta _Casa , de um 
companheiro de trabalho e de opposição, 0 velho_ camarada .que aq_111 p~der1a. entrar em 
Sr. Frederico Borges. cujo nome peço licença familia, ·sem ma10r cernnoma. (Riso.) 
para declinar. Sigo o lemma, como disse O SR. CINCINATO BRAGA-V. Ex. está hos-
- amicus Ptato, seél mo.gis ·amico. veritas. pedando-me mui to bem. 

O nobre Deputado estava fóra do Regi- o SR.. JosE MARIANO (depois de procecle1·, 
~ent<?, e o Sr. Pre81dente, por uma extraor- durante alguns minutos, á leitura da acta)-· 
dmaria benevolenc1a, certamente. por ~e Pergunto a V. Ex., Sr. Presid.ente, si é 
tratar de um . Deputar1o da oppos1çao, na0 praxe ficar assim na acta, o,lgumas linhas em 
q~ tz chamal-o a ordem. Fui_ eu o p1•imeiro branco? 
a invocar o Regimento. e por isso eu tambern , , . . 
ia, reclamar contra o facto do meu amigo, o º· Sh. IRINE'~ MAc:rA~o-E exacto ' pode 
Sr. padre Mourão,estar explicando o seu voto mmto bem se_ reclrn1Mla. 
pelo modo brilhante por que acabou de fa. O SR . Jos:rii MARIANO (consultando a acta)-
zel-o. Ora,· Sr. Presidente, eis aqui. Eu poderia 

deixar de gastar todo este tempo em ler a 
O SR.. GUEDELHA MouaÃo-Agradecido a acta, si o nobre Sr. 2° Secretarío a tiverne 

V· Ex. . lido. ele modo que todos nós pudessemos ou
O SR .PRESIDENTE-Eu peço ao nobre Depu

tado que rião incida na mesma falta que 
notou nos discursos dos seus col!egas, e que 
entre na apred açiio da acta .. 

o SR.JOSÉ MARIANO-Peço licença a V.Ex. 
para observar muito respeitosamente que 
estou annotando o que se passa de irregular 
nessas reclamações. 

o SR. PRESIDENTE-Si V. Ex. está recla
mando a bem da ordem dos tr balhos, não 
é sobre a acta que deve fozel·o, mas sim 
pela ordem. 

O SR. Jo~Ê MA.RIANo-Accei.to a observação 
de V. Ex. e pasrn a oui;ra ordem de consi
lleraçê;e ~. 

vil-êt; ma$, reconheço que o tumulto, nestn, 
Casa, é muito grande, os meus nobres col
legas ainda não comprehenderam que eleve 
haver uma certa. solemnidade, quando se pro
cede á. leitura da acta, porque· est:1 é a chave 
dos nossos trabalhes ... 

o SR . BELISAR.IO DE SOUZA-Apoiado. 
o SR. JOSÉ MARIANO-. - .deve haver uma 

certa solemnidade, quando ~e abre e se 
levanta a se~são. 

Não me queixo do · nobre Sr . 2° Secre
tario, embora reconheça que ~. Ex. tem uma 
voz igual ao seu genio, tem urna voz melo
diosa .. 

Sr . Peesidente, · hontem, por occa~ião 
de discutir-se a a•;ta, fiz uma - reclamação; 
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referi-me ao mo.-io por que se faziam as Assim, pois, a. ::cta. menciona. a veria.de e 
chama.das aqui, não !'e esperando qne os não pó(le soJrrer a1tera~ão alguma. 
Deputados a respondessem. Qu:mto O. introducçüu neste recinto do n o-

A Cama.ra. ci testem.unha. cle que fiz esta ore Deputado por s. Paulo, que a.caba de 
reclamação; entretanto. talvE-z po'i.'que o prestar o compromisso regimental e tomar 
meu &migo o Sr. Seoreta:'io acha.sse que eu <•ssento, quanto a.o re:pa1·0 que o nobre Depu
não devia. Mslm proceder, deixou de con:::i.- t <tco foz neste sentirlo, devo dizer que a Mesa. 
go.ar este facto. · não se :i.füstou <los p!'eceden tes estabelecidos : 

AJ:>eZar de ser um dos ma.is obscuros me:n· a introducção de qualquer Daputado reco
bro;; desta. Casa (ncio apoiados) , V. Ex:. com- nlleeido tem logar em qualquer hora da. 
preheude que sou Deputado, como qualquer se.~s.~o . 
outro, e quando eu disser mesmo as minhas'\ Em rz:lação :i.o repre.sentante do Rio Grande 
tolices, qoero que ell:i.s constem a...~ a.cta. . tlo !'\ol'te, est:?.va.-se a •ota.r a. acta, qua.ndC> 

Peço a V . Ex. que se digne dar :i.s pro- foi pedido que se o admittisse a prestar o com-
videncias necessari&s sobre este ponto. 'pro;nisso regime!Jta!: a 1fasa. esperou a vo-

Infelizmante. temos aqui no. act:i. umas t&.cão, que foi immedia.ta, e em seguida fez a. 
linllasinhas . na.s quaes podem caber isto que su:?. admissão. 
eu disse hontem; h3. esr.as linh~s e:n branco, S.obro as linhru; em branco, declaro que n. 
nas quaes se póde nccrescenrn.r: ... e o Sr. ~1e>';i. não implantou, nem introduziu novo 
Jo.~i Jfaricmo fallm~ sr.bn: a acta e soln·e o m-0do system:1 na. confecç5.o da acta; o que existe 
por que era. {dtc. a chamada. Yem. de longa data. (A.po:aàos.) 

Nem ê p:·eci!",o que isto com;te da a.ct.'1. d:i. 
pr~ente _ses.•2.o, pô~e .•mlo fü:a~· em familia. O §Jt". ~e:;;o:0;i.~ir;n Fon!:e~~Ue-

Co:•clriindo. ped:re1::. v. Ex. oue (;bserve Por:o a 11:1.tavra. para. lazer observa.coes sobra 
a. quem de dirdt'.> (dia-o isto. por~:ue s~i 'JUP. ! a "-'-'t1. 
não é o meu Dohrl'l coileg-:~ o 8\'. $ecr~ta.ri:l ! O ~a. PRF.SlDEl\'1'E-Tem a. :palavra o no
qu.;~:n 1·e !ige ::i. act:t). qne ob;:e:rve :'t pes-oo. ; b!'e D~puta.Jo. 
eucarre~da di;. escrenr a. ~.ct~ :-;ue não · 
ê regul~t· esc:>ewd-a àeixa!l(!O lln!w.s em o Sr. EezcrrU F"o:nt-enelle-.. 
braa~. . a . . _ Que1'o fi• Z(•l° u; ;; rep:i.ro ü publicação d:!. act.\. 

Set perr...,,..a.r:iente b~m qu~ <:> run.:;c1on:rno d•~ s~ssiio p1ts:>ada.. Parece QUEl não tem im
encarre:!a~o .e..: ~:iv_rar.a.. ncti; e O:•Ul~O. ~?n- portanci:~ alguma. ; mas dou-lbe .qran~e va.· 
rado. mui.o cautJo.o. e 1.nc.1.,n:i: ne. 1;i.oe,c1- lor, porque a. cam:i.ra. t em o seu orgao cs
lar o . que qu~1: qui:i S.'Jll n• ~:.as 1urnas em pecia!, que e o Di,wio rlo Co;;qres.ço. 
b::-a.nc~ ; m~s. v. · Ex. compre;.i.~~dc quz da. ~o numero que me foi rlist1·ibuido, está. 
boa. f<l e u.a. con~cscendenc1ü. e _quo '.!lª"cc e tudo 0 que occo;-reu na. se;;sã:i pa...~a1!a., inter~ 
abuso. e . a scmora. • do fo:icc~on_:~r10 <;ne 1 cah•·'o uas pagin~s é.o Diari? Olficir:.i. o que 
es:;eve e:;;ta. act:~ kl'.~·:-Q Pº:\?:::~"" JD~';.~C<J,l ;:r traz.::rr;l~de .rlÚlicu ldnde. para quem quizer ler 
a.1,,,u.ma cousa e fü. iucn.r ~es. ª ; •·- :3: lll:>.tor.a. e co~,~cc:.inar os trabalnos da C:m1ar.1. 
lu~mcsa da ~TI'se~to ses;;:~o. le~sl:rnv:l.. . " 1 p,,ço. portar.to, <\ v. Ex. que ma.ode re-

- ~ço :l. V· ~x::, :)r. P.-~1U~:-!~e, q~e receu~1 p;·o,!uzir no Diad!J do Congresso essa. publi-
ll. ~ct:i. co;n (1.. mmh3. rec!:im:içao refera::tc a 1 caçJo feita no D>ario Official. • 
elltp:;;e e r c[erente :i. eS$3.S abertur:i.;; que 
d~:xa.:·am ni:. (!,()ta,. ~orq~c. :PO!" es;:l. cerca.. o St-. Pre~Sdent.e-0 r eparo que 
pode entrar a.igum bot. (Riso.) v. Ex. faz é devi:1o, naturalmente, a. um 

erro rle paginação, contra o qual :i. :Mesa. re-
0 Sr. P~esi<lena~-N':l. acta da se;;. •!amaro · ~ · 

s5.o a. que se retore o nobre Deputado lê-se: i; ' • • • _ 

· Em s!?gu11la e a.ppro-rada a acta da sessao 
«E' lida e a.pprovada a act.i. da s!!S~ão a.nte.

1 
antcced~nte. 

· dente. Apôs a.s· observaÇões dos Srs. Nilo Pe· ! . .· . 
çanh_a. T~ista, que pe?iu & p:i.!a.vr::. 11:tra um:. ~?:ni:-aré!cem. ma.is os Srs. Silver:o Nery, 
.expllca.ç~.o JleSSOal, Nil~ Per;-Jnha, que tam- Cfl.iO~_~far~lhno. Albuquerque Sere.:o. Amo
bem pediu a J?&lavr~ para. uma .explic:i.çü.o r1~ _.r.1gu~1ra, Pedro Ch~rm.o~t, Serzedello 
pessoa.!. ~ Jose Man~no, responc!endo-lhe, 0 Correa., Urbano Santo5, . AnlS10 de Ab~eu, 
Sr. Presidente, etc .. • » P~dro Borges. Thomaz Acc1oly, Il~_efün.so Lima, 

. A act::. não póde tnzer , :p:>r extenso, os 
d!scm".>úS que o nobre D~p~1mdo ou out:·o 
qualqu3r repre~entante rn:onun.cie ; ~s~es 
dis(;ur~os cons~::n do Diario do Congresso. 
(Apoiados.) 

João Lopes. Franc:soo Sá, Coelho Lisboa, Er
m ll'io Coutinho, Pe:-eira . d~ Lyra., Barbosa • 
Lio::s., IIIorti!ls .iunior, ~.1oreir~ Alves, Mi
guel Pern:.nn.buco, Ge;niniano Brazil, Olympio 
de Campos, Neiva, Tosta., Castro Rebello, Eu..: 
geillo Tourinho, Leovigildo Filgueira.s, Ro• 
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« ... Vinte e quatro horas depois dessa 
publica.çã.o (a rlo parecer) , o Presidente da 
Cam3.r a detrá para ordem do dia seguiníe a 
votaçil.o, sem mais dt~bate, etc .• ·.» 

dri gues Lima, Tolantino dos Santos, Eduardo 
Ramos, Ivlarcoüuo Moura, G<J.hlino Lore~o, 
Pinheiro Ju nior, .Teronymo Monteiro , José, 
Murtinho, Xavier da SiiveiriJ., Irimm Ma
chado, Alcinrlo Guan:i bara, Erico Coelho, Nilo 
Peçan i:Ja, Agostinho Vidal , P aulino de Souza lsto importa. dizer que, na primeira sessã.o 
Junior, Carnpolina, Lamounier Gorlofredo, da legisla.tum, as votações dos pareceres EÓ 
Arthur ·Tor res, Casemiro tfa Rocha, Olivei:·a ~eem lagar 48 _horas depois de aprese!1tados 
Braga, Francisco Giicerio, Hermeneg-ildo de ~ Mesa. ,(Apoiados.) Por co:ise,quencia, em 
Mornes, Cr,r:.tcciolo, Xavier do Valle, Bra.zilio iace da_almea 3ª go art. 8°, so pode ter. logii;r 
da Luz, lYfortin;; CoEta, ~\íarçiü Escobar e Ri- I amanh2, a vt:t~,çao do par~cer_n. 85, isto e, 
vadavi:;. Corréa. 24 horas rkpo1s de sua, publ1caçao. 

Deixam de compa.recel' com causa p;;.rtici
pada os Srs . Luiz Domingues, Eduardo de 
Bel'rêdo, Elias Martins, Torn:$ Portug-n.l, 
Apollonio Zen:>ydes, iYhlaquias Gon:;alves,Eu
cHdes Mnlta , Fran•J1sco Sodr é, Amr;hUoph io, 
Jo[o Dank•,~ Filho, Uehano Mii.reoi1c1es. Vence 
de Leon, Lr1 ()11 el Filho, Fürreira !'ires. Ro
do!pho Abreu, \~.~,tt:->. r..facl~-:,do. Ovi;1io Abran
tes, Luiz Ad.oi pbo , L1:rnro Muller, Plínio Cs.
sado e Azevedo Soir·é. 

ID sem e&ú;,,;a o3 Srs. l\iiB.tt[i~ BH,eellar, Frian
cisco Gn »gel, Joií.o d;:; S !qu;3~1 ·11. , Ja.yme ViHas 

E8pero que s. Ex. não se soccorra da dis
posição contida no ai·t . 15 do Regimento. 
Devo, entretanto, ([izer des•1e já que esta 
disposição não tem applicação ao caso, não 
póde ampara,r a dellberação da Mesa. 

O art. 15, § .l 0 • é c.,ssim concebido : 

«Os p 'l receres ~\cerca do reconhecimento de 
novo'> D?putado:> serão dados para ordem do 
dia vinte e quatro horas depois de impressos 
no j r1rnal que publi c& o~i debates da Camara, 
afi m de s ~rem votados, observando em tudo 
nnis as disposições dos arts. 7°, 8° e 9° . » 

Boas, Torquato Morei.ra., Feli ;ipe Caedo:;rJ, Al·· V. Ex. b.!vez se queira soec01•rer da r eda
ves de Bl'i to, Le11m:i Loreti, Ba.1•r:os Fra.DC) c1~fio u;-a pouco obscur:• deste a.rtigo; mas, 
Junl:w, ALw"Via G1.•ma ., Luiz F iaquec, Do- bem <J:ualysatlo este artigo, verifica-se que, 
mi ngu e'\ de C~L:'ltl'O, Co,ta, Junior, Bueno d.P quanto ao estabdecirnento dos prazos, a incl.8. 
Amb·ada, Lu .. ·as de B:;.r?os, AlL·edo Ellls, R>J- c\'-intem J!l>nsamemo identico ao do a.rt. 8° do 
dolpho Vil'"n.ILla , Leuncio Cor·rê.~ e Campos 1 Rc·gú;::1mto, porquanto o a1•t. 15 trata dos 
Cartier. !l do:,w uU;imos annos do cada legis!a,tura . 

. 0 Stc . ANGELO NETO - V. Ex. rlevía ter 
ORDEM DO DIA feito a observaçJ.o quí ndo foi collocado na 

1 01'Ll3 m rio di ,1, o p:i.r ~cBr que reconhecia o 
E' annuneia1fo, a vofacão d cY 1J::trecer n. 85, 1 Da puta.do pelo Rio Graurle do Norte . 

de !.'J97, :ceeonhecrnc\() D,:;rmt··d 1 fY' lo Z' di<1-1 O ,c:R . Iurncu MACHA.Do--Comecei est e dis· 
tr~cí:o do r~~~;faH}'.) --te. Alà. ::ô,).8, o S t~ . Jo~·é iler- 1 c~P\-~·o íi1zenfi(l um f.Hll'i.;ilelo. assigna.lando que 
nardo de Anoxclias fo;lvãc1. [ o Rc' (lime:1 to foi ·cwnpri·lo era r elacã.n ao 

rec•:mhecimento do Deput.a(1o pelo Riri G'·r..nue 
O É§ JJ." . Tiriâimeu lli'l!!ae3h1a<i.1l•D (pela do No1'te, e a ssignah1111to como desig1nldade, 

ordem)-0 Diario d0 Congresso, ·,:.e hont;:,m , que não foi observado em relação"º reco· 
puhE•·ou o inr ecer clr. seg·unda Com mi 8sifo de nh ;cimento do Deputnclo por Alagôas; e 
Poder~ s, l'OC(•nheeendo o Sr. So;;e B·3rn:wdo di:i::;e que a mesma desigualdade havida em 
de Arr os:d!.as Gal vã.o, Depu.tarlo psio Estado relt ção á prestaçãc de compromisso. daquelle, 
d.e .Abgo<;s. · fa:m.bem se deu em r elação ao nobre Depu-

Si na. p r·est&ção do CO!If!E'omisso úo nobre taô.o por S . Paulo. 
Deputad.0 por S. Paulo deu ·S·~ •)OUS:l. diff0rt:Dt.'3 E' preciso que nós, representant es da oppo
daq nil!o que tevé.:i lo , ar em rdação no Depu.., s ição:, a,cc'.3ntuei11os estes factos, par!l. se saber 
tado pelo ruo Grande d.J Nn;.'te, o Sr . Eky C. até onde v:;te a jus tiça . 
de S·juza, cle,:;i guald1',de iit•.'1Et ;22, se OO';t' l' ""ª G ! Teemlnando, fü.rei um appello aos senti· 
vot.r.:,ç.ão con::::;.ntr\ t'. <) Ol"Je •:;1 Jo dic; , ~mm í r;,e:1bs de r ect.iilJ,o do illustre Presidente dr. 
obse.1·vt~ncü~~ cio8 pta.,zos regin1entaes para o C:·unarr-L que, corno guarda do Regir~ento, não 
rec1.mlrnclmen to do pé:deres. pócle deixar de retirar da Ol'dem do dia o 

A'-:::; í1'!'l , o Diario do Co n p1·esso, de hontem, parecer, parn. consigna.1-o na da sessão do 
pu'~;.l:icnn o parc·ce~ r:a C0rIEnis~à:; de Poder ~·· s., ~:manh ã. 
qn.B é cbt~if. f) dA ~~,\ ,e: h :j?, isto· é, ~~:4 h :)ra:~ Si, porém, Sr. Pr.~~si. d,ente,. ,r. Ex. e.nt.en .. 
Ú' } ,óG, o ~;:-: rec:,,r• é ~a\1•1!, üi..'.lo á VC·•·•)[;,·10 ,;'1 l Üe'· no seu elevadn crirerio qué a:< mini·as 
cr~,111~' 1:.1. · ;:.~ . - Ch~ino <1 vJ,~Ti':::n\:;o do · V. Ex~, po.,~a.vr~\!.i ~ ! não ruerecsrn 6 l~eu ·apoio, for1n ula· 
s ~·. Pre;;ldente, para. a di.:::poi:iÇi1Q regimem:.ü rei. um requerimento de ad.iit.rnento para que 
do m.· t . 8°, uo qual se lê: V. Ex . o su bmetta 6. votação da Gamara. 
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O Sr. Pres~dcnte- O requeri-l 
mento do nobre Deputa.do é des:::ecesS3.ri::r. ! 

O parecer foi inclui~o na. ú:den:i. do eia por RequeÍ!'O p!'t:ferencia para ::i. l" discussão do 
um lapso. A Me:>a conh~ce pe:-ierw.monte E.S projecto n. 19 A. de i.-:;97. 
divets'lS diSllOSl•;ues ~egiment.:;.es. s~la d"~ se"SCJ-"'" <>7 de n.~ostode 1897.-

In . . d .> . . ""€li+ a. serem "" ""' • , "~· _, ~ qmrrn ~ ·~as m:l.te-::·:as U-b· • .es • - Henriqu1; Vc./.lada:·es. 
vota.das, foi-lhe apre:ser..tado o parecer que 
suppoz ter sído µubli~do no •'-ia a.nterior. 

A MeSa. nrio tem o proposito d~ fazer votar 
hoje o parecer e :por con,,eque::c1a o parecer 
é retira.do da ordem do dia. (Mi-:ieo bem.) 

E' annur.ciada. <J. }l discussão do :projecto 
n. 19 A. de 1897. àL;;)Jondo sobre a. contagem 
da. prisão preventiva que o oficial oa praça. 
de Dr-et do exercito ti\'er so~!id1> antes de ser 
conO.emnado, no cumprimento ua :pena. Esta sobre a ]lfesaa seguinte proposta, qu~. 

ém face do Regimento, é, por sua. natureza, 
urgente: O§~. C~iaertino de §iigueSra. 

(pela ordem) - -;,;r. Presidente. venho fazer 
O Congresso Naclon;tl resolve:· uma reclamai;ão ~gu<:.L nos m~os termos da 
Prarogar ·a. actnal sessão legislativ:i. ate o que fiz em uma d.:s sessões pas.,,.a.das. E' a. 

dia 5 de ouiub::o do con·eute ann.o. i!fe::m3. cousa. N<J. outn'~ vez entendi ne.. mi-
ni.la. bna fê, eo:nqm:mo -;;aivez houvesse ín

s,1Ia. das sessões, 27 de :1gosto da 1897.- te;-e~se da. parte da m01í.c1·ia em adiar a. ques:--
BeHsario de Sou;a. tão, que bavia esquecimento da parte tle 

. . . _ V. Ex.; mas <Jgcra o fac~o raprod.uz-se nas 
E.;;w. em disc':5sao a. proposta.: 1 mes~as. coudlções. Re?ro-me 2:1ºd.a. a. um :re-
Nin~em :pedindo a p;).lavra. e encerrada a t q;;.e:mnento que aqui apresMte1, '<;.do qual 

discu~o. l uÜ·J tenho noticia, desconti.,.ndo que p. não ~ 
esquet:imemo de V. Ex. Em todo o caso e 

Em seguida e :i.pprovado o seguinte possi.vel que seja., e :per;unto a V. Ex .• como 
·1 tiz da. outra. ve:z. si .a:.:. &lgumt> ma.teria cuja 

PROJEcro discussão esteja e:icei'1•ad;i.. E' a mesma. i;er
guuti:. qne .fiz em uma. das .sessões passadas, e 

N. 81-1897 

O Congresso Na.cional resolrn : 
Prorogar a actual sessão legislativa até a 

dia. 5 de outubl'o do corrente. 

que agora rep:-od.uzo. 

O §!.•. Presidente - A Mesa. ve1'i· 
ficou que l1a.realrnente um :requerimento cuja. 
díocussão ficou ence1·rad:i.. Em tempo oppor
tuno sera elle saômettirlo ã. votaçfi.D. 

Ninguem. ma.is p-ea;nao a. po.la.vra, é enccl'• 
O Sr. P1·esident:e vae se!' enviado rad~ a. oiscmsão (\o prr>jecto n. l'.l A, de 

ao Sena.do. l81-.i7. 

O §r. Jl-ienr~quo Va.lliadare~ 
(pela. ordem)-S1·. ?residente;venhoapresentar 
um requcrime'1to de prelerencia _pa.ra a. dis
cussão do projL-eto n _ l 9 A. que e, por sua. na· 
tureza,urgente.Trata-~e de uma qucsti.io d.e 
eauida.tle e justica. 

·lia.vendo projectos de grande im-portanci:\ 
na. ordem do di<1., e cuja. discussão scrâ. pro-

t:> S!.-. Presiden~o decla.ra.que ha
vendo nu:llfü'O vac:-~e procel!er a votaç-;:i.o 
immediata. 

Pmto a. votos o s~~uintc requerimento do 
Sr. Cupcrtino de Siqueira., ofi"e:recido na. ses. 
sã.o <le :.?5 do eori-en~e. é a.pprov3.tlo por 76 
votos contra 67: ~ · 

· longaôa. e tr:i.zenao a rl en~or;: n~. ps.ssagem «Requeiro que, 'POr iutermedio 1la. Mesa lfa. 
do proj\!cto n. 19 A pre.1m~os a c:.tversos cl- C:i.mar<.i., se solicite <l-:i ?'l!inisterio. dél. ln.dus~ 
dada.os, porqu~nto e:<te pr1.~1ecto n. Hl A c.1- t:·i;:i. as seguintes inl'o:·:naç;C.E:s: 
g!ti: de d:1r ª~ e::_c1:~ito aqml~ <LU~ as. chl.s,,C: 1 1. • Si o D!', .João F~lippa Pereira. tem re
c1v1s e º" offic1ae,, e P_r:;.ças. ui. a.maca. po~ t cel:>iclo do Tiiesotiro N;;.c1on:tl. aceul'!l1J!ada· 
suem, p;:..rece que estu.JUStificada pr~le;-encia men_te, os vencimentos .de rlirecto:r dos tele· 
que propoobo. g1·a.pllos e lc!'.lte interino da Escola Polyte-

chnic!L· 
. O Sr. ~:z.·esirien~e:--V- Ex. mande ;?._"Qual ointe.-•'SSEJ pu::ilico resultante cJe 

o se:i !·equerimento por escripto. semefaunt~ a.ccum<úaçilo. · 

Vem i1 Mesa, é lido, a~iado e a.ppro•ado Sala (1:J.S se.ssi"ies. 25 de ;:i;o;;to de 1807 .-
o seguinte Cup•;i"~ilio de Siqu.:ini .• 
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O Sr. J: .... ui.z Detsi (pela ordelll)-: Consulta.da. a Gamara, é concedida. adis-
se. Presidente, sem quere;.- esto~var_ d iscus-1 pen~a pedida. · . · 
sões urgentes, tomo a hberdMe_ oe pedn· 1 E' cone~dida. igualmente a preferenctl! pe
a. V. Ex:. urgencia para. sel' cliscm.1do o pro- C.itl:l pelo Sr. Lniz Detsi para a discussao do 
jccto n. 53, úe 1897. que ~e i'efore aos uium-1 projecto n. 63, de 1897. 
nos da Es~ola Polyte?irnica.. B' annuncia~la a p d iscussão do projecto 
. 9º1?? V. E~- .saoe, houve umn; e~en_da n. 63, do 1897. permittin•lo que os alu::n.uos 
mduio.a. no 'Pl'OJl".C·~ so~re ~lumn~_u..z, dh:e~to tla Escota Polyteclu:.ica., que :;e matricularam 
~ .. que a Comrmssao ae msorucça.o pulll1ca _ de accordo com as e:xigencias prepa.ratorias 
J~Igo~. con;•em~?tc a~re~~~. __m~~m~ pot·q~e 1 do regula.mento de ~874, concluam. os res:pe
no.o sat1sfa.z1a º" ~ntere_ses '·º"' e~tuiJAntes G.3. J ctivcs cur.:;os pelo dito re;;;ula.mento. 
Escola. Polytechnica. .. . 

1 
• d 

: A questão e, por sua. natureza. urgente; o! _ Nrng_!.1em pedmdo a pa.a.vra, e encet'ra a a. 
anno lectivo ca::nínllil.; · e os estuda.n:.es espe· d1scu~sü.-; . 
rauça.dos na boa vonta.tle <lo Congresso a.cre- Posto a votos. é >em deb:üe :!.p?rovado cm 
ditam que~erão a.ttecliidos. l" di~us~ii.o o seguinte 
. Nestas condiçõe.;; comprebende V . Ex. 

que esses mo<:0s niío hão ti.e ifoar sob a. p;;-es· 
i;ão do r egulamento •ant igo qua!l<lo ha. u nia 

l'ROJECTO 

modificação a resceito. N. 63-1897 

O ~n.. PREi:tnEI'."rE_:- V· Ex. faça. os_i:_u re- o con erre-se Nacioo.al resolve: 
qu.e r1mento pol' escr1pto que, em occasrn.o op· t "' "' • 
~ortuna., o suhmetterei :l. coru;i<1ert:.ç-:io da 1 Art. l. º Aos a.lumn?s da. E.cola. Poly-
Casa. technica., que se m<i.tr1cular ai.n de accordo 

· . . . . com as exigencias nrepa1·ator1as do regula-
. Vem. a Mesa., e hdo, ap~ia.do e approvado. mento d e 187,!, fic:t iemprc pe:rroítt i.do cou~ 
o segu.1n.te cluirem os r <?specti'l"os cursos pelo dito regu· 

lamento. 
Art . :.!. 0 Revogam-se as díspo::;!ções em 

cont:ra.rio. Requeiro i;rcíerencl:i. pura. sei• àiscutido o 
projecto n. 63, d.e 1897. 1 o Si!'. J:~uiiz Det!";i {pcfo o:rdem) re-
S~la d:i.s se:>sües, 27 tio agosto de 1SD7 .- 'i <JllCl' \líspens:t de interst~cio ;>aro. o ;projec_!:O 

L ui:: J)e:si. que ac.~lx. de ~i- votado, entr:n• ern d1scussao 
,• · " . , • ;• 1 ••• -~-- ! na 01·derµ do dia seguinte. 

E .se .. m debate ~.pp; º'ado ~.m l · Ul::CU..~ao o l CO!lS\l l t'l.Í.S. a Gamara.; é conceuida. 3. di~-
seguin.•) j pcns3 pediú:i.. 

PP.OJ!::CTO ') .o Sr. Co!~iho Cintra. {pela ordem) 
-Sr. Presidente, venho fü.zer â. C:l.ma.ra, por 

N · 19 - 1SD7 intcr:11cdi:) de V. Ex., pedido igual a.o que 
,. ~~ , fi. ~ •• 1 . J fize1-:i.m os roeus ill1:stres collegas que me 

O Conºre~o ~a.:1onal .e.º- ve. . pre·:e<leram n:i. tri liuua. _ . 
Art. 1. o A prlSUl) preventivo. que o omeial ! Trat:i.-se <lo p1·o'ecto n. 41, de 1897, que C.a. 

ou pra.ç:i. de pret do exe1-cito tivel' soírndo 1 os mesmos favor~ e vantagens doo interiores 
autti; de ser condemnado, será leva ria em 1 do exerci to aos inferiores da arma.i1.a.. -
conta.. no cum:wim1:1!lto da pena, integr:l.l-1 E' uma pl·opo:;;ta rlo Govet•no e creio que a 
mente ou com o desconto da. 6" parte, Camara d:u·á o seu a.~sentimento, conccd.:udo 
qua.ndo a. dita pena !'c.1· de pri:ão com tra.- a u:•,,.encia.. · 
Ua.lllo. . .- . · . _ 1 As~im, peço a. V. Ex:. que consultei à Casa. 

Paragrapho unico. N:t<? scce1ns1de:ra ~r1~a.o 1 par:i._ que e:itrc immediata.mente em dis
prevent:va.. para_ os eifütt:l~ deste urtigo, ª I cus~a.o o proJecto !L H, deste anno. 
menagem co.u.ced1dtl. nrui c:do.des e a~un;:a- · Vem ;i, .Mes<:.-, é lido, apoiado e a.pnrovJ.do 
mentas. . . _ o se"'uint;.; · • 

Art. 2.0 Revogam-se a.s dtsposiçoes em l 0 

cou tr.i.rio. · REQCERUl'.E:Sl'O 

O Sr. I-Ienr!::1u.e ~alla.claI"es 
(pela orde11i; requer <lis~ensa de intcrstic:io 
para. o projecto que acaba de ser votD.d.:> en
trar na. ordem do dh. da. pro:z:ima. $e$,5ão, em 
2" dis(:Ussâo. 

<;;:im;1.r:i, V~ lV'. 

ll.t>qneiro pi•eferencia. para. o I>:'Ojeeto n. 47, 
de :897, a1im tle que entre de..c:de jú. em dis-
cu~ão. ~- ~ ~ 

Saio. das Sessões, 27 de a.gosto de 1897.
Çoel/10 Cintrc~ •. 
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Consultada a Camara, é concedida a pre
ferencia pedida. 

E' annunciada a 2ª discussão do pr0jecto 
n. 47, de 1897, providenciando sobreo pre· 
henchimento dos claros existentes na força 
nawal. 

Entra em discussão o art. 1°. 

O Sr. President;e- Tem a palavra 
o Sr. Albuquerque Serejo. 

O Sr. Albuquerque §erejo
Uso simplesmente da palavm para discordar 

· da illustre Commissão de Marinha e Guerra 
€mre!açãoao § 7°do art. 1°, q"lrnreduzas 

· escolas de Aprendizes Marinheiros. 
Entendo, Sr. Presir1ente, que se deve não 

só conservar as actuaes escolas como tam bem 
crear outras em alguma.s cidades maritimas 
da Republica, como sejam em Camocim, Ca
ravelas e Angra, dos Reis, por·que ellas são os 
verdadeiros viveiros destinados a fornecer á 
armaila nacional o pessoal neceasario para 
guarnecer o seu material de guerra. 

da 6• alteração a que se refere o § 1° do 
art. 7°, da l.ei n. 26, de 30 de dezembro 
de 1891. 

Ao § 12-da classe dos mestres e contra
mestres da armada nacional serão tirados os 
patrões móres para 'os Arsenaes de Marinha · 
e capitanias de portos e dependencias dos ar
senaes. 

:f) esses logares serão providos por mere
cimento, nos termos do § 4° do art. 7° e§ 
do art. lO do decreto n. 921, de 21J de outu
bro de 1890; 

2) a promoção se faríl, para patrão mór de 
3" classe ; 

3) aos patrões móres de 3° classe conce• 
derá o Poder Executivo a graduação de 2° 
tenente, aos de 2" cl\tsse a de 1° tenente e ao 
do Arsenal da Capital Federal, de l ª classe o 
de capitão tenente; 

4) a esses officiaes serão extensivas as. re
galias e vantagens de que gozam os offic1aes 
das classes anríexas ela armada. ' 

Sala das sessões, 27 de agosto de 1897. -
CoeUio Cintra. 

Si algumas das actuaes escolas não corre- Supprirna-se 0 § 70 do art. 1 o. 
spondem com as despezas feitas, corno de· 
monstra o honrado Ministro da Marinha, em Sala das sessões, "27 de agosto de 1897. 
seu re~atorio, _dev~mos attrj.buir e.<se facto <e N. <>uP.rn rnai" pe;Jindo a palavra é encer-
sua ma orgamznçao. lllc, -: '-,; · · " .

0 
ç , , s Ex diz no Qeu relatorio «que muitas [ rada a d1scussao do a,r~. l. e ..;em. debate _a 

delias estão desp~OVidaS de meiOS para O en· r1os ar~.S •, 20 ~ 30' do pl'OJecf:a, _Cllj~ VOta9~? 
Si!JO profissional e algumas até longe das fi~a a~1ada ~de,~~~ ~m co:;~1mssao ' I ~spect1, a 
vistas de quem as dirige .» de pa1ecer sobib a, e.~etLas oifer, c1das. 

Realmente, sr. Presidente, si ellas estão E' annunciacl.a a continuação da 2' dis-
1 d · t d ri· · 1 · cussão elo projecto n. 50, <1 e 1897, autori
onge as vis as e quem as ·~1r1ge, a cu pa e zando o Governo a abrir· ao Ministerio da 

do Governo. V. Ex. sabe que o fim princi- Justiça e Negocios Interiores o credito de 
pal que tem a escola é dar a primeira ins-
trucção aos aprendizes marinheiros ; 0 fim 90:000~; . supplementar á ver1Ja -- Diltgencias 
principal da capitania é p6r em pratica 0 re- policiaes-n. 14 do art. 2° da lei 429, de 10 
guiamento da Capitania dos Portos. de dezembro de 1896. 

Dahiresulta a necessidade da separação 0 §r. Pli•egiirllente-Tem á palavra 
das escolas das Capitanias dos Portos. Por-
tanto, o Governo que a separe, que a entre- o Sr. Theotonio de Magalhães. 
gue a officiaes jovens e intelligentes, que o 
resultado será outro . Pensando assim, mando 
uma emenda supprimindo o§ 7°. 

Era o que tinha a dizer. 
Vem á Mesa, são lidas, apoiadas e enviadas 

á Commissão de Marinha e Guerra, as se
guintes 

EMENDAS 

Ao projecto n. 47, de 1897: 

O §r. Theot,on:lio d.e ~.[a~·a
l.hãe®-Sr. Presillente, depois do brilllan
tissimo discun-o com que o illustre Deputado 
pelo Rio Grande cl0 Sul, o Sr. Pinto. da Ro
cha, iniciou a discussão do projecton. 50, so~ 
bre o qual me . cabe agora <1 palavra, muito 
pouco resta a dizer contra, esse credito de 
90:000$, pedido peto Governo para diligencias 
polici~,es, credito que, a meu ver, impõe a 
todo o republicano o llever deimpugnal-o,com 
tanto maior energia, quanto elle nã.o repre

Ao § 4° do art. l 0 
- Accrescente-se: e aos senta sómente o desD€1'(licio d.o dinheiro 

mestres, contra·· mestres e mais inferiores dos publico, mas é principalmente a negr;.ção viva 
corpos de marinheiros nacionaes e infantaria. 1 da lealr1.ar1.e e silwer:éaôe com que deve.m 
de marinha. l proceder toclos aquelles que teem as graves 

Accrescente-se-ao ª. rt. l 0 , § 11: E' exten- responsabilldades de governo, no regímen 
siva ao Ministerio da Marinha ta disposição republicano, 
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A importancia do assumpto resa.lta da inventando o que nã,o veem nem ouvem, 
natmeza do serviço para o qual é destini\da adulterando o que sabem, para subirem na 
a verba pedida no credeto, e nem colhe o escala, vil do tôrpe merecimento'! ! 
argumento de que é mister armar de todos os Para honra da Republica, Sr. Presidente, 
meios e recursos a policia, com o fim de im- é preciso que a Camilra vote contra esse c.\'O~ 
pedir os males e os crimes a que está suje!ta dito e, mais do que isso. risque para sempre 
a sociedade, pois que na propria garantia d•·s orçamentos essa, verba para a me,nunten·· 
dessa mesma sociedade está. o limite desses ção de polieia secreta; verba que, sobre ser 
meios, que só podem chegar até onde come- i\legal e immoral, é uma creação impur1ente 
çam a honra, a tl•anquillidade ele todos nós e dorlespotismo,parasefazertemido.(Apoiados.) 
a invioiabilidade do lar e da familia. .Já é, para mim, de mau agouro, Sr. Pre-

Bem sei, Sr. Presidente, que serão baldados., sidente, o abandono a que a maioria da Cn
tod.os os esforços da. opposiç:lo, ainda patrio- mara condemnou· a discussão do cr edito, 
ticos, como estes que agora eu füço em nome quando ante-hontem a encGtou, füo brilhan
dessa opposição (apoiados . e não apoiados) temente, o illustrado representante do Rio 
pois que visam il. economia do dinheiro pu- Grancle do Sul.O silencio da maioria, durante 
biice, no sentido de impedir que, a pretexto o importante discurso do illustre Dr. Pinto 
de prestigiar a autoridade, se vão arma.ndo da Rocha, deixou bem claro que o Governo 
os que para governar preferem o terror á evita a discussão (apoiados e ncTo apoiados), 
popularidade, que é a geradora da acção não quer vir dizer á, Gamara quaes for~m e,~ 
efficazmente benefica dos governos demo- diligencias policiaes que absorverão os cento;> 
craticos. e dez contos destinados no orçamento vi· 

A maioria, Sr. Presidente, ha de suffocar, gente para esrn serviço e esgotados antes, 
pelo numero e com o silencio, os argumentos muitos antes, de findo o exercicio, para o 
e as razões de lealdade republicana que nós, a qual essa verba foi julgM1a sufficiente por 
opposição, para aqui trouxermos contra esse elle mesmo! (Apoiado~ da opposição.) 
credito, que é incon~·.estavelmeute uma das o SR. HEREDIA DE SÁ-Não auoiado o Go
armas mais perigosas contra a conquista da vemo justificará a desneza eo pedido 'de au-
s~mpa:thia publica, sem a qual a Republica gmento da verba. ~ 
nao pode viver! 0 S .,. . 'ff - p · · · 

Nos, porém, havemos de curnp:~ir 0 nosso . R. ~ n:i;:ü'r.~,:ro DE 1:1AGAL:\ES - ms s; a 
dever de protestar semnre. pefa r>alavra e asslln tac1l JUSt1íw~~1· o a1spen;uode 110 con:o3 
pelo voto, cont!'a esstt tendencia dei Governo ~ ?}"r~.1do~ d.~.n:i~',1-~ ~O c~nt~s, ~o~·q~rn al!:wd~'.ia 
de fazer da Rer.mblica 0 re()'.i men elo terror, 1 a._1!~"10., rn, ~ ülSCli~sao, e n.~o co11funde a OJl1" 0-

. • · " · '-'lC"O ~"º""n''o CU" o GMr·;1•1-1c• e1r1p1•e <'O'' ag:ndo pela esp1on<~ge1n de~moral1zaí1ora e ; .'l" i 1't· •CJ·J.~l ~-.,'--' ., _
1
, ~~~ _-· ·; :·· . ~:;. ~~·-

:w1ltante; e_. quando m~nos, teremo•.a van-1 ~am .... e .1;.~;tr~e,ate "'·',.,~~?·;:;~~,,e11!·,º ;'.11!1!.~d~O 
tagem de salientar que e contra o nosrn __ voto ·1 co : c,nu_ 1~u •. t~t!", e J'.e:1"' ugo,,_, n,.,1:s/.tn11c- ,r,.: 
que 0 GC>verno rn a.ri:na desrns meics, c;ue só P?! '1,u,e nao to1 ~u.~c1erte o que pemu o annu 
servem pari;, ev1denc1a1' a, fraqueza do voder ! pass<:<110 e l~te f01 dado· . . 
que os pede: denunciando ao mesmo.tempo rLo 0 , !·r-eza:' ~1ssc~, Sr. Pres1~~11~~ · , faço.u!11 ~p~ 
povo como e que vae sendo clesperd.içado pel.o 1 peilo ao; s~ nti.neJJ.tos pat1 ,ot1ws e ie1,ub0 
Governo 0 dinheiro q us elle pao·a co111 tào canos o.a honrad<>, rna10rm, pcu·2 •.. que nao 
paciente e generoso 'ª'~riflcio ! !_ (Jfuito bem.) ~-~e.1r~_co~1;.~1·re~, 1!_~~'ª .3;,_~gr:avar a J:J, p;nos1;-

E um C'.overno, Sr. Pres1d;~nte, qualql!er ! 81.na; s1. tua-.,~o ';·1.":,~.cei,~ a ,li,~~ che,,~rr1~;:• 
que elle seJa. repu~ltcano ou nao, o, que pode l ele~.rndo. a ,..00 L:0.1cL;.s, e~rn ver~"· ·,~u~, º? .. ;.,;. 
esperar' do batall1ao dos embustmros des-1 de ~ervn pa:ra a.füo .. ar aa Jle_p rrblh.a .... ~J d 

occupndos que se alugam para esuiões e patn_>.a pubhca, transtor:n'.'.'''ª• que ha ele 2~'1' , 
r!enuneiantes, ;;Pmpi:e e.scolhidos üei1tre os 1 P1:1 _Justa ;mt~'i·:~~'.rn, srna? ~m. orllo , J!e'.Oí> 
que :is occup~1çf,es nonestas l'epellem e que,, exci;,ssos d.os ~Sp,Ocs . (Apoiac,cs , mmto Deu.) 
repe!lidos pe!o.:; bons. fazem perigosa. a miôsão l lh:r SH,. DEPUTADO-Todos os governos teern_ · 
aviltante da espionagem exercida contra os e'1sa verbl.',. 
que ?S de~pr~zam.; (Apoia~~::l . . ; - " o SR. THEOTONIO DE ~.fAGALHÃES-Quando 
. Pms nao e cer •º que e.s;:;es mfel!Z<'!l, 119· mesmo todos os governos do mundo a tive:;;-
1s~.º, mesmo~·~u~. se a1~gam para_2mEsa?, ~ª? sem, o que nã.oe exacto, essa verba n[o deix'1 
u .1 \o~a e depiLne,, te, qu,ü a d~ esp1oes dl_'.' fur - j do ~er a creaç[o do deBpotmno. "' m·m com 
çal.os no . mew da soc1ecta'ie" revela~ao ª isso ella se justifirnrin. dean ;.,êi t:a. mo1·al p ;t
quun rnelnor pagar' os planos oa. propna po- bl'c·1 17 1 ~""ime 6,.1 llf'' g'v , -,~-, "·•nuhli1•· ... ·· o 
licia. que o·~ tern a seu SBJ:'VÍ'~:o? ! l (;' -l .. ~ - '· ~ . . ..... ,-i.. ·.i.c. .;-L l.11._;· ... v.t. "' ... - .. A d l .. 

IG, senhores,a q ucJ riscos e perigos não ficam VozES-iipo1a:.cbs; mmco 0enL 
expostos a sociedade e a familia, á mercê dos O SR. TnEoTONIG DE MAGAUIÃES - B entre 
espiões, em luta entre si para a conquista de l nós, Sr. P1·esidente, o que tem lucrado a or
maiores recompensas do pocler a que servem, dem publica com essa odiosissima herança do 
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nespofümo, depois da proclamação da Repu
blica.1 AbFolutamente uão consta.q11e a espio
nawm tenh<1 impedido que >.e tr::trne com.tan
t ernente contia a no~sa tranqui!idaàe e o 
nosso credito. Este ultimo victima ou ,, si 
11iariamente dos assaltos dos inimigos das 
instituições, sem que a policia saiba, ou re
vele saber, qu11 cs o~ que assim impatr-iotica
mente e crimino~amente · tentam, pela ca

Esses factos estão ainda na memoria cie 
todos que assistir·am á espectaculosa sessão da 
Ca.mara,na qual foram injuríados os represen· 
tant:s da N(j,ção pelos pnrtidarios da revolta 
e ;;gentes cfo. policia "rnreta desta Capital; e, 
Sr . Presidente, ou o Governo Ha connivente 
com es;;e vandalismo, o que não quero crer ... 

o SR . HEREDIA DE SA cl(l, um aparte. 

Jumnia e peio de8creilito, despwstigiar e en- o SR. THEOTONIO DE MAGAUf,\Es- ... ou 
fraqUEcer a Republ ica! sentia-se fraco para imprd1r que os agentes 

O que se ve constantemente é a denuncia da policia se fizessem cumpliccs tlo acto que 
da e8p ionagem sem escrupulos, fazendo victi- era seu dever impedir se realiza.si'e, ao menos 
mas fie vexames e prisões.injustas e illegaEs. para salvar :> decoro da. administração. 
(Apoiados.) (Apo iados, Opartes prolongados) . 

V. Ex; e a Caroara, Sr . Presidente, certa- Mas não me desviem os Iiolwes Deputados 
mente não se eEqueceram ainda do revoltante 
attentado praticado pela policia secreta contra da diseus;;ão propriamente do credito, que 
nós os representantes da Nação. na sei::sã·o rla me trouxe á triburia; p r·etendo mostrar á 
legislatura passada. na qual a C;nnara vCltou maiol'ia da Gamara que, por rmüor que seja, 
amnistia restricfa para LS revoltosoff de 6 de e por mais justo que ella repute sei· o seu 
setembro. ciEsPjo de dar ao Gvrerno prova de sua con-

Nesse a:a, sabe toa~. a Ca mara, a pol icia se- fiança na votação de:ose tred ito por elle pe
creta do sr . Dr. Prudente de Moraes levou 0 d ido, ella não pcderá nunC"a Be furtar á gra-

d 
vi;s.ma responsabiiidade de augmentar, im-

seu e:;embara ço até á ameaca a alguns dos s D d 0 proficua mente e mesmo impatrioticamente, o 
rs. eputa es. che~an o mesmo os ürespon- eno~·me deficit corü que inevitavelm ente vão 

saveis a injuriar. no n~cinto da, Cnmara, os 
represent"ntªs c'a N"ça- 0 que J·ul"ar" 1 d ;:er fechados os orçarr;eritt s, que l!ÓS vamos "' .~, · ·,. , t;' o.II e 
seu dever não conceder amnistia amnla a votar· (Apoiados·! 
todos os que, pouco antes . bavil>m bon1bar- Sr. Prrnidente, nôs não conhecemos ainda. 
deado esta Capital, asr<3Ssinand0 desapiedada- a som ma dos deficits prova veis, ou ce1·tos, dos 
mente mulheres e crianças, e0m o intuito df>. diversos orçamentes. que vamo;,; votar, da 
vencerem a Republica. (Apoiados e apartes .) maioria destes a di&cm:::ão nem síquer ío1 a.inda 

enceta r1a nesta Carnara ; a im rensa de::;ta 
O SR. ARTHUR TORRE:::-Abi não !oi só a Capital. ent retanto, annuncia, com dados 

policia secreta. p1cvavol!;nrnte d<' segura pro:·edencia, em 
o SR. THEüTONlO J)E MAGALIL;\Es-Bem ~ei ~~5 . (;00 : 00(1$ (l deficit total a Ee verifica [' . 

que niio foi , só a policia secn;ta.; já nessa. occ::-•. - Por sua vez, o Governo nos dá a noticia 
sião ella protegia a0s part.j dariO$ da revolta desagradavel de qúo é pencsa a situação elo 
e os auxiliou dernssombradamente, ou foi por TL1eoonro Federal; vemos decrescer dia_a dia 
elles auxiliada, na :1ggressão e inl'lultos aos a recetta <las alfa nde;;.•iS, 11ela dimrnrnçao da 
r epresentantPs da. Nação. no recinto da Ca- renda proven;ento <los irnposlos de ·: mpor-
mara e nas ru;i,s da Capital. , tação. diminuição determinada ptla depre~são 

- , 1 da. taxa carn)l1;1J e outras cauous, que 1mpoem 
VozEs-Apma:oo3 . . o retrailimentento do commercio importador, 
.ºSR. TH EOTONJO DE MAGALHÃES-E a Repu- e_, __ para, coroar· essa obra da imprevid<:nc~a 

bl!ca, Sr . r'r2s1dente, pag:i. a e,sa turma de go-.;ernamenta l2 terr,ios :;,inda a_rna1s descm
irr<'sponsa>eis para injurínr aquelles que a d~da fü;callzaçao na arrecadaçau das len<'ias 
defenderam da aggres~ão injusta e criminosa aeuaneiras, concon ern1o para o definh:i.mento 
dos revoltoiOs, an1~canclo uns a vida e outros da tenda geral da Republica . 
a liberdade, si c:w1 revolb triumphasse ! Ainda mais, Sr . Presidente, o orçamento 
{Apoiados.) . do r:xercicio corrrnte foi planejado e votado 

Deanr.e flerne facto revoltante, o governo de accordo cc1m as proville!ictas indicadas e 
do Sr. Dr, Prndente <le Moraer<, pelo silencio as modifica<;ões Sl)ggeridas pelo Governo

. e pela inercia, que então manteve. (àpoiados (nesrn tempo o cap;·1cho do Sr_ Dr. Pl'U\lente 
.e nilo opoiados; <'J'artes), lei ou á convicção de de Moraes não tinha ainda dividido esta. Ca
muitos elos represem antes ria nação que es. 1 mara,quasi urianime que era .entã.o, em dous 
tava sellado o p:icto entre o Cl1efe do Es~ado grupos que hoje w hostilizam)-e v_ J'<:x. e 
e os revoltL.sus de _6 da setembro, cc n:ra os a .Cam1n a hão de ::;e recvrdar· qne o ped.id1.i do 
quo, lut~ndo h~1·0,came nte ao lado do Mare- G_o vel'll? d_e 150: 000![: parn 1liii:;enciaR poli
chal FoI'lano Pen:ow. haviam salvado a Re- <;taes foi, de a.ccox·<lo com o mesmo Governo e 
~ublíct1• (A.poiados, opcr rtcs.) :tor motivq,:; df,) tconornh• neces,;aria, rech,1zido 
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a 110:000$, que a lei de orçamento consignou referiu-s2 a um. plano stu, individunl. (Tro-
para esse serviço no corrente exercicio. cam-se apartes) ·· 

Pois bem. Sr. Presidente, é deante do deficit Ora, Sr. Pl'e3íclente, toda a Ca.mara faz 
provavel de 25.000:0::10$, dea.nt ·~ do decre~ci- justiça ao criterio e competencía do honrado 
menta assustador dv, receita geral, deante Deputado por Matto Grosso, relator do Orça
da quasi impo'i!sibilidaC.e de porlermos satis- menta da Fazenda.. e S. Ex ., po.r· isso mesmo 
fazer os nossos c:impromissos de honra, oue é relator de uma das mais, sinão <J, ma.is 
deante das inca.!cnh.veis e exageradas des- i'mportante Commissão da Camar·fL, tem ou 
pezas a. que nos obriga essa luta do fanatis;no deve ter com o Governo a mais completa 
inconsciente. nçulado e alentado pelo manar- solidariedade de pensamento, a mais. estreita. 
eh.ismo impenitente e sem escrupulos, contra ligaçii.o de intnitos e de vi.stas , e o melhor ac
a Republica. nos sertões da Bahia., e sob1·e- cardo. em relação ás medidas a tomar. para 
tudo deante da assustadora ameaça. de ag·- vencer essa. crise que assoberba o mesmo Go
gravar ainda mais os pesados impostos , que verno (apoiados) ; e, ou S . Ex:. bebeu essas 
,ia vexam as classes pobres elo · paiz. que o idi>as no convívio c'Jm o Governo e lias con
Governo vem pedir á Carnara e á maioria. tabulações, que é for·çado ?. ter com elle, e 
vae talvez votar esse credito iniquo de90:000$, nesse caso ellas não sã'> individuaes e foram 
que eleva a 200:000$ a verba (1e l lO :OOOS que para aqui trazidas e francamente annunciadas 
a lei destinou e esse mesmo Governo julg·ou , com a responsabilidade do Govern·1 e da Com
sufficiente, pG.ra fazer füco ·~ esior :~:' v iço, \ missrw, ou eltas ~ão o resultado do estudo 
que. por honra da. Republica, llfi2.'; ,m ~es- ! pessoal, da reflexão exclusiva do nobre Depu-
apparecer ! fado, sem o concurso siquer de seus compa-

VozEs-Apoiado. nheiros de Comm1ssão, e nesse caso não de: 

OS T , . , .. , , . .. p · . ,. viam, não podiam mesmri ser pal'a aqui 
• R. HEOTONW DE l»AG.tLHAr,;s- 01s na.o t»· ·da nnunciadas como salvadoras da 
e cer~o2 ~r. P~es1dente.,.. que lloJe as. noos~.s. si~~~ç~o, e c~ntra a opinião do Goveruo, a 
con.d1çoe,, fioauceiras :::ao mmt? mais pie- quem 0 illustre refat'Jr da commisão não 
ca.nas do que eram o anno passar; o, ouando o ·,. ' ' . . · 
Governo, por motivos de economia 'j á então poo.1a e ne~ c1e~1a. deixar ~e" commum,car ~ 

·yeputada necessaria. acceitou a reducçi'i.o 1 p;.an~ e Id~as ,~º~ ~lle1 conce~b1das: ~ar~ oov1ar 
(·i,,~.,~ ' ' erba rio i:-o·oooc; ., ll n ' ,·, V~ m ... les da g,uuaç,10 -l ,\p?.o.dos, 1nuito bem.) 

v• --"' ' U.v u . ·~, q.,e e o l"emu, "· N'"' · s T) ., ... t t l· t s 
11U:OOO$, que a Camarn votou? 1 a.i , ;'" :~ :eo1cen e, o ~ue e 1 .r~~nen, e _e 

Não ha muitos dias, Sr. Presidente, que 0 1 percel!e e quo o Governo 1ecum: d.,an,t~ d1{s 
illustre r:ieput:ido por Matto Grosso. rn!ator 1 enel'gtcosc protes~os da ~pp,os1ça_'\.; at.ra~c.o 
do Or çamento da. Receita, veiu dizer à Camétra 1 ~o~re o h ·'~.Ndo relato~ d.~"~v,omm1s_ao t~.tia.\l~ 
que a situação finauceirn i.m·p. õe ao Governo\ ,e,po~sabh1cla.de .do de::.ast.~. ·~ plano po. erl.a 
medidas extrem_as, exce[Jcion<J,es mesmo, taes Govr~--~º _cotc.e?1do,' ou acceito no m1e10 
como 0 su~penscw do pagamento de quotas ~e c~n,u. ~~ e r.a~ ~nc~r~e.za.s em que se ~.ebato, 
a.mort1zaçao da (]J vida externa . reconvsrsao p~r,a c!;1;;.1g? d<: ~coLd~m~r;_vel 1~nprev:H:1enc1a 
dosjnros das apolices, ot1ro, e au~rnento ele q~e .. º· · :" 1 ~·~u es .. a ~ 1 "ua,,,, ,w a.~~hy~i~nte ~ 
imp0stos. medidas que justaimente alarmttm d:s~,,pernco,~.,. e'.11 ~u~ no~- vemo~. (.4!JOwdos 
aquelles que zelam o no'3~0 credito interno e e ,iao apoiado, ' apm le:; .) Nao, sx:. ~re~ide~,te, 
externo, que nunca devi;i,m e;;t::: r 110 pensa- i o repud10 da im«;o;1a e daComm1~Slt0 as 1coa~ 
ment.o 00 .·Govei.'no, como uma sabida prat.i- do r'.;l.~re, ~epuoar.'~ .,.por ~~at,to c:rmso, "a7m 
cavel do embara.ço fi rnrnceiro. a que nos levou enu~c1ac1as em i.h;:;ctL so po:_ S . Ex. ~h oc.uz 

,a imprevidencia do mesmo Governo. 1 z.1do , er~.:-n~me/_1a eorn.m 1 ~~~? ª·~ qu.e e leg1. 
Elias, Sr . Presidente. só podem aggrav!.1.r trrno or,_,,w nao c01nenc"'.<~ Jc1ma1s a mn

1
-

ainda. mais as difüculdade::: financeiras , por· I ~u~m qu~.º h;o~1·ado relator·. do ~rcm3;1ento (a 
que ünpo1·tam em faltrt de cumpri monto de \ rec;1~a, c.it~r.()~o. como e. s~ ~~.,q~~euesse do 
contractos, em que estâ, empentlaàa a nossa. de\er' que !ne e i~po~to pel~ p ,., i~ao que ac-
honra. 'A 'JOiarlos . ) ceioou no sew da Camarn.de nao vn da ,tnboi:a 

' 1 . . annunciarum plano dereformas e memrla.s ti-
o SR . ARTHUR. TORRES - Mas o refo.tor na.ncei.ra.s, que tivesse apenas a sua respoo

follou em seu nome rnd1v1dual. sa.bilicb.de individna.l de Deputado e que con
. O SR. TnEoToNro DE MAGALH.;\_Es-Eu res- j tr3,riasse. tão fürmi>lmente, a opinião r1o c_:o
pondo a V. Ex. Aos prote$tOs veherneutes 1 verno e dos outros memb!'os da. Commisrno. 
da oppos.iç5.o contra essa pfa._na do. Governo com os quaes 8 .. Ex:. ma,nt'nha inteira soli
para resolver a crise. :wnullc1ada a Camara danedacte. (r1poiados.) 
!!ela pal~vm do honra<1o relfJ.tor doOi·ça_mento 1 Essaopinii'í.o indivirlual rle S. ~x. só podia. 
ria Receii;n., oppo;.; :1 ma10ria a affi;·maçno que 1 sm· emitt1da no seio da Commi~~ao e1y1s con.
acaJJv, de l'epe;;1r o meu rl!ustw: amig-o Depu-1 fe!'enc1as com o Govei·t10, de onde, so depois 
'Ftdo por M:rms: o relfl.tOl' do Or>çamento da . di' discutida e acceitn., po:fo1 ser Lrazida para 
HecGittt nffo annunciou plano do Governo, 1 a Gamara com a. ú·sponrnbilidac1e do poder de . 
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qne s. Ex. é intei'prete nesta Casa . E ainda 
Sr. l::_residente; qUt) essa,s idéas, que a mai
oria teilrnt em chania.r incli vid.uaes, do Sr>. 
D:'put.ado p: r Matto Grosso, ilão tivfüsem a 
gravidade que e lias teem e que deco;.'!'e não 
só da importancia do problema que ellas se 
}J:;\Jpõem a r esolver, mas tambem da posição 
do illustre r elator para com ó Governo, ou
tw não podia, ser o procedimento dó Depu · 
fo.do que tanto sabe zelar a justa reputação 
de que goza entre seus collegas. 

. VozEs - Apoiado. Esse era o caminho a 
·seguir . 

o SR- ARTHUR TORRES·- Está eng;,.nado; o 
nobre Deputado por Matto Grosso f'allava 
por sua conta e risco. 

o SR. THEOTONIO DE MAGALHÃES-Mas é pre
c1samente isso que acabo de ffi' strar que 
S. Ex. não podia fazer, füll1.>.ndo como rela
-~or de uma Commis~ão, que deve estar em 
Ot'.rfeit:-1. cornmmH ão de vistas com o Governo 
é o meu illust-;:e amigo vae ver como x1ão 
estou eng~!mdo; ouça-me. E' certo, e V. EJC. 
JJÓde ler no cfücurso elo Sr . Deputado Luiz 
Adolpho, que no piano de reorg-unizu.ção de 
finanç1sapresentado por S . Ex: .. o iHustre 
rehJ.tor do orçamento da despeza não apre
E:enta como medida unica a suspensão de pa
gamento da quota de amortização da divida; 
alén::i dessa providencia, que é de todas a que 
mereceu formal e decidid.o repudio da mai
o;•i.a güverLac::iental, lrn. outr.<s como recon
vE>rsiio das apol ices e augmento de ir."!lpostos, 
qc;e toda a. Commif::são ;i,ccmtou e constituem 
hoj!3 programrna annuncia.do do Governo. De 
c-nde i;e conciu:~ que o nobI"e Deputado, I'flla
tür da Commissão ou incluiu na apr,~seniação 

o SR. THEOTONIO DE MAGALHÃEil-Injustiça 
fizeram VV. EE:x. ao honrado relator do or
çRmento, negando-lhe a solidariec1ade que 
deviam manter com .o coreligionario dedicado, 
a quem coube a ingrata tarefa de aceitar 
para si sómente respo, sabifr1ade que era sua, 
ela Commissão, que elle representava, e do 
Governo. (r1poiados e não apoiados. ) 

E j<i antes disto, Sr. Presidente, o Sr. Mi
nistro da Fazenda havia mandado publicar 
um relatorio, no qual se diz que o honrado 
Deputado por Matto Grosso estava responsa
bi11zarlo para com a Fazenda Publica em 
quantia de .dinheiro, desviada dos cofres, em 
uma rep11 rtiçâo de arrecadação de impostos 
onde S. Ex. é funccionario publico .! 

Entretanto, Sr. Presidente, o Sr . Ministro 
da Fazenda sabia que esse funccionario, as
sim tão acremente accusado naquelle rela
torio, era um homem honrado e exercia en
tão, e ainda exerce, cargo de inteira confiança 
elo Governo no ~eio da. representação na
cional, onde lhe deu assento a confiança do 
eleitorado de Matto Grosso; não era, por
w.nto, não clirei licito, mas generoso, dar pu
blicid11. de a esse refatm'io, que, ao menos, 
punba em. duvicla . a prol.ndade do represen
tante da Nação e deposit:i.rio da confiança elo 
GovH"no, antes 1' 0 llonrado Deputado provar, 
como ha de fazer , que nenhuma, responsabi
licla.d·3 lhe cabe, nesse desvio de dínlleiro, 
crnne pelo qual out ros são os responsaveis I 
(Apoiados . ) 

o SR. ARTIIUR TORRES- Ma.s essa accusação 
foi aqui fo1•mulada por um Deputado da · op
posição, contra o nobre Deputado por Matto 
Gros~o . -

(?_!)seu plano i1:1 Camara medi.da que o Go- o SR . THEOTONIO DE MAGALHÃES- Não me 
ver no e seus collegas <~Cl Commissilo_já havi:im p~n'ece que o illustrado representante de Per
~:?~<had~, ;~ q;_e n~o .é p~~siv~l, o~ então o nambuco, a quem o m0u illustre amigo pa
c,,: ,..Aw 'iie."' '~'-P?I"' da. u.peseat Rçao na Ca- rece ;;e referie, no aparte com que me honra, 
nuw&, o que mw e nem JUsto, nem leal da tiv.r,s::;e formul11.do accusaç1o contra o llon
p~i::·te do Go-~eI'!.10. (k'ú_i!os apoiados .) , · rn.do Deputado por Matto Grosso; o que o 
.. . ?f~ · f'~et>Iü611>.;e_, .? , Il_~mt~e Dep,utato. ]!~1' j lUustrafiO Deputado disse e salientou, foi que, 
~b1."w .~.os:::'?_ neru SJq,1r.r me.eceu c.m .. m!'10r·1a 1 no reht.orio publi.cado pelo Sr. r.Jl:inistro da 
<1 cnnstaera.çao, a que S. Ex. tem d.II'eito ... Fazenda, e ao qual me referi, estava divut-

0 SR. ARTIIUR T ORRES E oumos-Mercceu gad;;i, ~;. accnsação feita por outrem ao hon-
e continú?. a merecer. rndo Sr . Deputado po1• Matto Grosso, e, si, 

o SR. TrrnoTONIO DE MAGALHÃES- .. . e en
tri:>.tanto toàa i.naioria nega o s!m asrnnti
mrnlo á medida lembraàa e adoptada por 
S. Ex., como cmerem fazei' crer, sem atten
C:,;::1' ::i.o menos :'.;, fr.-:.nq;;eza e sinceri•! ade com 
q::-:e eHe a apr·e2aüon, fa.zendo· o un!co re3-
}J :l;;,,~iYel psli> _desaso apontado pela opposi ,:ão, 
t;,t·i~ <L~do~o. errrtita. âs oi:-tigas, como vulg11t -

m~ não illude a m~mori</. , o illustrado Depu
ta(tO por Pernambuco declarou mesmo que 
não punha siquer em duvida a.probidade pes
soal do Sr. conferente da Alfündega, o Sr. 
Luiz Adolpho Corrêa da Costa. 
~o co:1tra.ri o, .Sr. _Presictcnte, penso que 

a>:sim 101 proporc10nn.r1:i. a esse honrado func
clon:J,rio publico o ensejo ueju:,;tificar-se de2sa 
accusaç;.i:lo , requerendo , como foz,á Comrnissão 1nc00-:;0 se di?;. (llpoiados.) 

o SR . Ain'HUP.. TORB.ES - V. 
ze;:ilo uma injustiça . 

de lnquei'ito que a Ccima1'u. lhe concedeu e 
Ex . está fa- que e::;ta.mos certos, . apurnrá a sua responsa

bilidade nesse desvio de dinh0iro do Estado. 
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adiav0l de accordo com a exigencia da situa
ção econom.ica, que está a reclamar cortes 
fünrJ.o,, a.té nas verbas destinadas à ~erviços 
utei8 e inadiaveis. (Apoiados geraes . ) · 

Sr. Presidente, tenho pressa de ouvir a 
palavra do meu honrado companheiro de 
bancada o Sr. Mayrink, relator desse cre~ 
dito. · 

Sr. Presidente, adversario politico hoje do 
honrado represi:;ntante de Ma,t.to Gros~:o, te
nho :i, honi·a de; ser amigo de S. Ex. desde os 
tetnpos de r·studante; S. Ex. conquistou no 
meu li>tar'o o cl1plGma de engenbe\ro qu,~ 
muito homa, e desde então se nnpoz á. mi
nha estima e consideração, não era, portanto, 
:para mim que S.Ex. pr-ecisava de commissão 
de inquerito, para afastar d.e si a suspeita, de 
um acto menos corrécto, que, porventura, O SR. MAYRINK-V · Ex. ha de ouvir, não · 
se lhe imputasse; entretamo, louvo a, hom- tenha pressa. 
bridade com que s. Ex. pediu á Camara a o 8R.. THEOTONIO DE MAGALAÃES - Tenho 
nomeação dessa Commissão, e aguardo com press:1, Sr. Presidente, porque rluvido muito 
sotisfa.ção a prova, que ha ele ser cabal, da que S. Ex.; apezar da sua competei:J.cia no as
lisura de sua conducta como funccionario pu· sumpto, possa descobrir o meio de justificar 
blico. (Apoiaàos.) · esse éredito, que corresponde a um augmento 

Volto, Sr. Presidente, ás considerações que de despeza inutil e até condemnavel, no orça.
vinha fazendo no sentido de provar que mento para o qual a competencia de S. Ex. 
nenhuma razão de conveniencia publica jus~ foi solicitada pela Camara, precisamente para 
titica a adopção desse credito ; elle não cor- suggerir medidas capazes de recluzir despe
responde a ser-viço de utilidade alguma, ao rns, sem comtudo desorganizar serviços ne
contrario, a policia secreta, como a temos, é cessarias, como reclama a situação economica, 
um elemento permanente de perturbação e qrn~ atravessamos, inilludivelmente precaria. 
vae dia a dia nos de:>mor-aliz:mdo, pela rel)l'O· (Apoiados.) · . 
clucção constante de fa.ctos que a moral con- Espero, St•. Presidente, que S. Ex. não nos 
clemna e que as proprias autoridades policiaes venlia repetir o argumento de que tem usado 
não podem impedir, porque os espiões, auto- para justificar outros cred.itos,e do qual a maio
res directos ou indirectos desses í'actos. teem ria pretenàe, como se nota ua Camara, utili· 
nM regaliar1 de seus cargos os meios de ga- za.r-se para justificar todos os creditas supple
ranti.r a impunidade. (Apoiados.) m.~ntares pedidos pelo Governo: «o serviço 

Sr. Presidente, o serviço a que esta. desti- :p:recisa ser feito, a verba não é sufilciente, 
na<la a verba p8dida nesse credito, e de natu- logo é preciso augmental-a de modo que satis
reza tal qüe a conveniencia e a moralidade ífça a despeza calculada.» 
sociaes estão a reclamar a sua suppressão ; 
porquanto os males e as perturbações oriun
dos da policia secreta são incomparavelmente 
maiores do que os raros auxilias por ella pre
stados á ordem e á. segurança publicas. 

Pelo lado economico .já me esforcei a mos
trar que não poüia ser mais inopportuno o 
pedido de augmento da verba-Diligencias po
liciaes ; e nem seria preciso a fazel-o . 

Sr. Presidente, a, Cãmara conhece tão ex
actamente quanto é de seu dever conhecer, 
a penosissima. situação fin~nc8ira em _que ~e 
debate actualmente a Naçao na depnmeme 
contingencia de, amanhã, talvez, recorrer ao 
desmoralizador 0:\Cpediente de suspender os 
pagamentos de sua divida. E o que mais ad
mira, Sr. Pre·idente, é que o Governo que 
nos informa a nós os representantes da Na<;ão 
e a toa.o paiz pela ímpren8a que é assim 
diffi.cil e precaria a situação do Thesouro; s1· 
tuação pela qual é :'cspons:i.vel a imprevi
denci:1 com que, ha mais de tres anno~, elle 
gove:ena. a Na.ção, e a qual pl'Gtcmde conjurar-, 
ª"gravando ainda mais os impostos que o povo 
p~ga, seja o mesmo que vem boje lJedir .~ 
C<J.mZc.rn, mais 90:000$, sJém de llO:OOU$ .Ja 
cunsi,ç..·naclos no orçn.mento vigente pam essa 
despeia, que si não fosse inutil e absoluta
mente impro:ficua como é, seria pelo menos 

Em primeiro logar, Sr. Presidente, o ser
viço da policia secreta não é necessario, ao 
contra,rio é perfeitamente dispensavel e a 
moralidade republicana reclama a sua sup· 
pressão. (Apoiados.) 

.!Em segundo, a verba d.e 110:000$ votada 
pai:'ª elle o foi, o anno. passado, de accordo 
cor.'a o Governo que a JUigou sufficiente, na
tm\almente calculada em bases seguras, con
trapindo assim o dever legal e a obrigação de 
con'.ter a despeza dentro dos limites da verba 
acclaita, restringindo o serviço, caso fosse 
mü~ter, para não ultrapassar os limites da 
me'sma verba. 

:F.~sse, Sr. Presidente, era. o dever do Go
verno, si elle quizesse cumprir a lei ; mas 
a!éim deste, elle tinha o de refl.ectir sobre a 
tri~te condição financeira, que a sua irnpre
vià'encia creou, para não vir tentar aggra
val-a ainda mais. (Apoiados, mi~ito bem.) 

IJeúmis, Sr. Presidente, ainda que esse ser
viqo fos8e nocessario, o que repugna á mora
lidµ.de de um governo republicano, nã.o . é 
sóm.ente a necessidade de um serviço qualquer 
que justifica um credito supplementar, para 
occorrer ás d.espezas desse serviço ; ha outra 
raz;ão mais grave e ma.is importante a atten
der : é a do equilíbrio orçamentario, a que 



póde ser chamada- a eh possibilidade de ser que o Sr. Ministro do I,nteríor ha de tirar 
da verba priilida. (Apoiados.) recursos para essa despeza; é, portanto, não 

Verificada a necessidade de um serviço, do só impatrlotico, mas tambem inexequivel esse 
que vale destinar-se em credito supplemen- pedido, que a. maiorici, pócle attender, ma;:; 
tar uma verba para execução delle. si o or- cec·tamen1e não fará obra à.e patriotismo. 
çamento não pode; comportar' essa verba, ou (Muitos apoiados.) 
si ella. não póde ser eifectívamente destaca.da., o Sn H-E. R"'D-, DE s, ~.r~s v Ex h~ de 

d"'Í' Jq il "U r>Qt·"ff' 1 ' ,,_ '"· ~ i'~ A-li "-•' · · "' serr. 1 v~ a. •. u~, ,_f.l, "' e vv 
1 ' L no .nesmo º~ me d.ar licen"a rle 7'ect'n"6 "' a parte de s0 u 

amento d"shwiila p·ira n·1tro scru1ço lTI~l'' ' - ,i ve<I .. ( V ç , . ' ~, ·~·?,' " "u ' - ' ~" cliscuno em que disse que o fim do credito é 
nece .. sarw fah e,,· 1 para o Sr. Ai.n&ro Cavalcanti ter lacaios es-

0 SR. SERZED~LLO CoRRÊA-Apoial1o, foi o piões. E' essa a recWicação que eu não podia 
que demonstrei em relação a outro credito, l deixar de fazer. 
q~rn discuti em uma. daFJ sessões passada.s . o SR. THEOTONIO DE MAGALHÃES-E, entre-

0 SR. Tr-rnoroNIO D:TI Jl/íAGALHÃEs-Sr. Pre- tanto, V. Ex .. como toda a gente, sabe que o 
sidede, certamente nil'o lmverá quem nos· S1·. Amaro Cavalcaut.i tem á Rua disposição· 
possa ga1~ntir que os orçamentos. que vamos na. Secrefa,ría da Policia, s<0tenta e tantos 
votw e que provelmente se encerrr1rão com. agentes secretos, q:io nada fazem, quando é 
cleíicits maiores que os orç3,rnentos anteriores, S3.bido que os delegados muitas vezes não 
comport&rão as despezas relativas a esse cre- teem nas respectivas delegacias um só delles 
dito e mesmo a outros de serviços real.mente para o seu serviço, que é quasi sempre feito 
necessarios ! por particulares! 

Para que poi:1 fingir que se amn o Go- Além destes ha ainda outro3 que são des-
verno de meios, que de facw não podem mds-, tacados para diversos ponros desta cidade, e 
tir, a pretexto de prestigiar a autorida.de, notada.mente na. K>tação Central r1a Estrada 
quando é certo que o que a Camara ha dei de Ferro, onde, Sr . Pre,;ident.e, pa.m cumulo 
fazer com esse credito, si o votar, é armar a 1 de i.ronia; os gatunos rn reunem e exercem 
poli~;a secreta, com um recurso pur·am._~ent~ 1 diariatpente e desr1.ssomb:·adame:1te ?' s1:'.a 
110mmal, que so tem o eífmto de yH'oduzn' ma profimao, explorando a imprev1dencia t,u,o 
impressão no povo, que vê o Goven10 amea--, commum 1ws que tem a preoccupação dos 
çando-o com augmento de irn.postos, para ap•.· aprestos da viagem em hora certa ! 
plical-os a~;si.m_ \nutilmente e desmoniJisad.0:1 o SR. HEREDIA DESA' _ o que vv. EEx. 
ramente)Ap~:,ar~os.) , , , + , , ~'I n~o di~iam da polici_a, que não tomasse pro-

Ou ent8.o,_ SL. P1 esw.e"luB, o Gov e1 no, '"' videncrns nesse sentido. 
qmzer capr1cllos0.mente conver·ter esse cre-· . . , _ ~ . 
dito em realidade . si quizer ter efl'ectiva- O SR.'1HEOTONIO DE MAGALHAES-Ve.JO que 
mente a verki. a elle correspondente. ha de não tive a felicidade (le ser comprehendído 
fatalmente desfdc11.r outra verbs. qué o orça,1

- por V . Ex.; pois prncisa.mente. o que 
medo destinar para serviço •iiílerente. 0 que apont'.J e censuro e essa falta de prov1denc1::s, 
se.rá, c.~ém de al~ail1:ente .. it~.;.,u.;;to: revoltan\~- i que c~a ca.usa aos re~etldos !oubos na Estaçao 
mente illega,l. iMúitos apoiaaos.) i CenC1al,. onde estcL con:otantemente uma 

E será, s~·. Presidente, por meio de urnia 1 turma de agentes da. rolicia secreta, que 
illegalidade revoltante que o Sr. iVíin,stro do prov;:i,velmer..te não são pua alli. de8ta.cad.os 
Interior pretende ter lac~tios espiões, fart111- I si~~º para., impedireua . esses cr~me:; ! )P o 
mente assalariados em vespera de eleiç2[:o no,,_r~ Depmado pela_ Cttpltal ~ederal qua,1~ca 
presidencial, e qu. an:fo o The .. som'O está .. vas··\i.o de m.)ust1ça o repet1r eu aqm o que diana
e povo já não p6d0 s1:mporfa'.' os vexatcies e 0 mente se dá. e a imprensa desta Capital pu
imposto, que se pretende aizgrn;var o,indla blíca todos os dias ! Esquece-se S. Ex. que 
mais 1 ! " . 1 a Capital tem um corpo de policia numeroso 

e: . • , _, ,. ( -,. , _ , . ._ , . ',, e ;:i,t<\ ;J,rm~do de met.raUrn.dorél.s e de todas as 
O uR. Ilm,EDL, DE ~"'·-v · EÁ. o 1UJ<1f,i,o. 1 ~u·mas mOClern_as de guer:.::_v., ao qual em vez 
o SR. THEOTONIO DE MAGALHÃES-Não vei,o 1 de se rnc,umb1r -da l~lSSa? _pa;;a a qual fm 

em ,que sou in.ju.sto, si _estou analysando !o c~·eado e'.: i~an1tldo, cla-so ct .1nuu!l ~ _!ilspen
cred1to pelo lado financeiro! 1 d,osa ta;efa ae estar de n'omptidao con

'· stante. nara. tranquiUizar o governo e ga-
0 SR. I-Im:umrA ?m ~;,\-~ministro pedi1Ll l rantir-llie o poder, que os esp~ões d:~~ policia 

ess~ ver·b~ p~ra ~-~_n1dF~S poih>iaes~ porque s'ó · s.ecreta .denunciam-lhe ameaçado a todrt a hora. 
:iss1m poaera. excrngm~' os eJ.m~1 eD_to.~ qu',e por imagina.rios conspiradores. (Apoifülos e 
mcommodam a s?.c;edane m1 Capnal Fede1'aL j n({o upoiados ; apartes.) 

O SR. Trrnoro'Nro nm í'vIAGAI.IIÃEs - Mcis 1 O SR. Prmsmi<JNTE-'- Attenção ! Quem está 
1w3,bei. de mostrar a Y. Ex. que o m'çíl,Jnento 1 corn a pafavI'a é o Sr. Theotonio de Maga
niio com110rta esso. verh~., nG.o ser~i do deficit l lh~es, 
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O SR. THEOTONIO DE MAGALHÃES-Essa é a se avaliasse a despeza em quantia tres vezes 
verdad0, Sr. Presidente, a polich armada d". menor que a neces.sar.ia ! 
Capital Feàeral já não se occupa com a ma- E nem, Sr. Presidente, o governo do 
nu tenção da ordem publica, ao contrario Sr . Dr .Prudente de Moraes soffreu até agora 
pertui·ba-a com os constantes sobresaltos em perturbação alguma, que obrigasse á maior 
que traz a popu\ação da cid!J,de, surprehen- á mais activa vigilancía. do que a que sua 
dida dia a dia .com as repetidas ordens de vida normal de goverüo mantinha. 
promptidão, que correspondem a tantos Esse exaggero de despeza ainda se mani
quantos boatos ridiculos a maledicencia in- festa ma.is palpavet, si compararmos a que 
venta e a poli.eia secreta corpo·.ífica, p'.~.ra se fez durante o governo do Sr. De. Manoel 
dar provas de sua dedicação ao Governo so- j Victorino. Vice-Presidente da Republica, com 
beesaltado. (Muito bem, apoiados, não azwia- a do governo do Sr. Dr. ~rudente. de 
dos; apartes; o Sr. Presidente reclama at· Mor~.es. A Gamara· sabe que o illustre V1ce-
tençcTo.) Presidente d& Republica, quando chamado 

. · , ,, ·, , 1 ,,, ()' 1 ao governo, por impedimento do Presidente 
. Be~ ser, Sr. Pr-sLlente, quanuo c.e.,a.brac.IJ, - a· S E . i'á 0 dL;;se em notavel 
a ma10r1a a franqueza com que combato esse n3:,o Pº, .ia, e ' · · x · . · d. scioão do Par-
cr edito· eu porém curnp~o 0 meu ileve~ sem rh:;cur;,o pronunciado depois a , " . 
P'" tunde" 'de levo' siqu";, susc"ptibili~~r ·a tido Republicano Federal. c~ntar com o apo10 
q;atq·uei~ dos hcqrad )S oép'utadosv ela m·~'oria. de todo esse partido, enta~ umd? e dom1-

'··· ··' · ' ' ' nant0 • ·nu:· to" republicano" na.o connavvrn na 
O meu in~uit~ é c~mbateruma .autoriza,ão di 'ecvç'a-•0· po

1
i1·t"i·ca que em" ;ua ODiniã'.o ·devb. 

de despew muttl e mconvementissnna p~.ra, , ·1 . . · •. 1 ' ,, -" . ' · 
0 crefrto da Rº')Ublica além de des·t"trosa s~r adOJ?tada e segm»a P:J_o 1llustre est~-

l . v1 , L , L >:; d·s'a C''JOS antecedentes poli t 1CO'' em relaçao 
em seus etfeitos, quer em relaçã.o á. ordem . '. ' ' . ". l e. · d",,' te· i-ro e 
e tranquiliclade i:mblif'a~ qu"r em relação á a ,1mmst1a _ dos revo,tosos d 6 '" se .'n" 
Precal'ia sÚuaç'tt fin~i;~eil·; que nos a~so· á pacrfi~a9,ao do Rio Grande.do Sul, detxaram 

( . . no e0 n1r1'0 des ·es ~epl1bllc·100.; a descon-berba actualmente (.LVIuitos apoiados.) ~l' " " .l ' • 
. . '. . , fiança de que S. Ex; cllamaria para seu~ 
Por isso que a rmnha att1tude nesta Casa e auxiliare'1 no governo os vencidos da revolta 

de fra.nca opposição ao acLU'11 governo da Re- e os vencidos do Rio Grande. (Apoiados e w io 
publica, é do meu c~ever e direito, como re- apoiados; apartes.) 
presentante da .Naç.ao, apontar o que me p~- Attendam os nobres Deputados que me 
recer erro _ou desv10 do Governo em detr1- aparteiam: não estou affirma.ndo, ou ne
mento O.os rnteresses elo povo, que me confio~ garnfo cousa alguma, historio factos de bon
o mandato que exerço; e o .farei, Sr. PreB1- tem e repito o que, em not:i.bilissimo discu!'so 
dent~ com a, lealdade e franqueza de , quem que a imprensa publicou, disse o illustre 
suppoe cumprir o seu dever. Vice-Presidente da Republica. Foi S . Ex . 
. A despeza ?o gov_erno ac_tual. com a i;io-, mesmo quem affirmou a existencia des.sa sus

hcia secreta e excessiva, Sr. Pre~1 '.:lente,alem peita, que até certo ponto elle reputava 
d.os l l0:000$ que o _orçamento . vigente des- fu~ita (a11oiados). e que fez timbre em dissipar 
tin~u pa.ra. esse servir~o ~o exerc1~10 cor reme, no . governo, porque, disse S. Ex.: o ·que 
verbtJ. considerada sufficwnte pe.o govern9, ! queria era. o esquecimento do passa.do :pelo 
quanto vota.m?,; esse orçamento de accord.o l per .. ião dos criminosos, para a união de to(los 
com eile. º· coíte d& po!~ma ~ecolhe to,las as! 08 brazileiros na obra da consJlidação das 
muitas de JOgo, e corno e sab;do_esrn~ multas J instituições republica.nas, mas nii.o pretendia 
attingem a .sommas co~1s1~era.ve1s,a _Julgar-se a.bsolutamente entregar as posições aos _que 
pelo que a imprensa d1:1.ria annunc1a. não tinham as responsabilidades da si.tuaçao e 

No.mez de a!:>r l!, por exemplo. segundoan- muito menos aos que vinham do err'.l de em
rmnc1aram º.8.JOrnaes, e~sri.s multas subu·am punhar armas contra as instituições .. . 
a somma de 30:000$ mms ou menos, ora, to- Assim Sr. p 1·esidonte crovernou o illustre 
mando-se a, media de 20:000'$ por mez que Vice-Pre~idente da Republica tres mezes e 
l)Ü.o é exagerada, t -=r::ios ;~ ,10: OO:i$ por anno, meio, na phrase de s. Ex., sem um soldado 
que, com os 110:00'1$, do ~ m'ça.rnentn, p1·~- á porta; quer isto dizer: S. Ex., em vez de 
fazem a som ma de 350 :000;;. que a policia dob1·ar a sua guarda de pes>oa, em vez de 
secreta consome. . . 1 a.u !;mentar o numero dos espiões e precaver-

E o governo, que aval.J.ou e_ssa rlespeza e~n se por esse modo, pela vigi.:ancia e pela frwça 
IIO:OOU~, depende com eHa_3::i0:000$ a.pr•JXi_- da policia, coatra. a possi.vel explosão da des
xtmada.mentc, e vem amda pe ~hr m~;, 1s confiunç,i,, que sa;bi<\ existi:· contra o seu 
90:000$000 ! governo. preferiu impor-se à confiança e 

Comprehende-se que ni:io pôde haver prnci- admiração dos republicano:> pelo processo da 
são no calculo de uimt despezv. v11r:.avc1 com le<>ldade, da .Justiça, da energia e da mais 
essa, mB.s o erro, quo porventufü se de~se exa.cta comprehensão das medidas go7erna.
p_esse caJClllo, não poélia ser tiío gr<inde que l rnentçi,es reclamadas pela Nação, para readi· 

Camarn. V. J\F 
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quirir as suas fo:i'ças gastas e o seu equilibrio •.lr~ o tole·•ar, custa-me a. crer que o desemba.
nnanceiro, quasi perdido nesse longo periodo l'.aço dft ehe ~.e de pn.lich chegas~e ao ponto de 
de lutas intestinas . (Apoiados; muito bem.) annu1rnr mrrn disposiçtio do nrç~wc-;nto votad.o 

E', portant••, c:at o que, sioiHustre Sr . Dr. p;0 in P:1rl F1 W'"n :o · e Rrroga:e a. si o di r eito de 
Manoel Vict •rino s 0 g1ús<e o rumo c~e gov•:, rno eomra rrn' ccm><igo mesmo, e p:u:'<< despeza de 
do Sr. Dr, Prudente de l'v1or<Le~, que vê uma ,,erviço n ::eu cargo, um Nnprestimo ,para b 
ameaça. em cada um dos republicanos que se qual faltava-lhe autorização de lei! 
afl'astaram de s. Ex. teria de arrancar do VozEs-B' humoral. (Apartes de todos os 
Thesouro exhausto, o dinheiro preciso, para lados, 0 orador interrompe o disciwso, o Sr. 
augme:itar o numero de espiões. P?·esidente reclama attençtlo.) 

De facto, Sr . Presir1ente, em tres mezes e 
meio de governo do Sr. Dr. Manoel Victo- O SR. I-IERF.DIA DESA-Isto mostra quanto 
rino, as despezas da policia secreta mon. o chefe de policia. é cumpridor de seus deve
taram a 20:000$, foi essa,a quant!a gasta com rcs, não querendo sacrificar o serviço por 
esse serviço nos mezes de j ·,neiro, íevereiro e deficiencia de verba. · 
março, pouco mais de 6:000$ por mez . O SR . THEOTONIO DE MAGALHÃES - Prevejo 

Entretanto, só nos dous me es seguintes, que a frilnqueza do nobre Deputado na deft:sa 
abril e maio, ele governo do Sr. Dr. Prudente do Governo vae dar pa1'a S. Ex. o mesmo 
de Moraes, (os dados que tenho são só desses resultado que deu a do honrado representante 
dous mezes) a:;i despezas . do mesmo serviço de Matto Grosw, refator do Orçamento da 
elevaram-se a 65:000~~. isto é: 32:500$ po~' Receita, quanrlo teve a franqueza de annun- · 
mez ! Vê-se que a despeza do governo do ciar o seu plano de remediar os males finan
Sr. Dr. Prudente de Mor11es, nos dous mezes ceiros que embaraçam o Governo, e foi por 
em que S. Ex. não tinha ainda o duende da isso lançado às ortigas. Acautele-se o nobre 

· opposiçiio a lhe iuquietar, é cinco vez<os maior Deput11do,que não vá lhe acon.tece1• o mesmo. 
qi_ie a _do governo do Ulustr~ 81·. Dr. Manoel 0 Sn FEREDIJ\ n"" c;iÁ _Eu "Ó sei fallar 
V '"tor1no ce-·cado c'a ,,---pe11a de IJrei·i.mcl·-· 1 '" · ' ~ ),J ~ <v ' l t. o U<S v · . ' v , fü nn<'fl88 teY•ffi(}" 
governar com os revoltosos ao seu lado! "v~~ - "' 

o 81 Htc"'EDI, DE s:; _..:,p0i 8 afürmo a/ O_ Sri, . TnmoTONIO 'DE MAGA. LHÃES - Aprecio 
. -'-· .·'' h "'-• . . ,, mmto a franqueza do nobre Der·utado mas 

V. Ex.,que ;J~stamem~ qu~m _1~~ior quan;,i~ l receio que o mesmo não aconteça 1;;,o Gov~r-uo; 
d~spe~ueu. ío. . 0 chefe ,,1° p01;;c~·;: d~ Sr· Ff · e que a since•.'idade de V. Ex. sejtJ. mal inter
Manoe. V1ctornw. O !L ual 0 •1 ,e . e P01 c_;; prettJ.da e a J· .. 1,>uem llesfavoravel ao credito 
encontrou apenas o s , Ido de 30: 000$; e Ja u :; · . • 

adeantou do seu bolso quantia superior a UMA Voz-Nao tenha esse r ece10. · 
9:000$, devido a deficiencia da verba vofa.da. o SR , ·FRANCISCO TOLENTINO -- Foi um tiro 

VozEs-Oh ! •.. Oh! isto e multo gro;ve. contra o credito. 

o SR. THEOTm~IO DE MAGALIIÃEs-Nm1ca o SR. TrmnTONIO DE MAGALHÃES-Não pen
pensei, Sr. Presiden.te, qu~ a C:1mara vk«se ''º' S··. Pr. sident.e, que o eflui to da franqueza 
a conhecer, por mtor·nw.ç,w t ao m::usp21ta do nubre Depm.2.<10 pela C&.p1tal Federal seja 
como a do nobre Di1putat1 0 pBla C:ipi t.'11 Fe· 1 tão violento, quanto diz o illustre Deputado 
é!eral , que é um dos um.is e.;fürçados defen-

1

• pc·1· Sama CarJrn,rina, mas peio fL\Pnos con
sores do governo, o dernmbr.i'aço uom que o tirma a inutüidade desse credito; pois, si o 
chefe de policia ó1ffront<l, a foi, gastando mais 1 chefo de pollc\a pó,te, e se revela assim cum
do que perrr, itte a au~orização kgisl.9'tiv,,, prirlor de se;.:s deveres, gastar quanto queira 
com esse seeviço a sau ca;.·go,e mais d~ que com a policia secreta e até contrahir empres
isso : constituiuclo-so credor d<• naçao de timos comsigo mesmo, quanào se esgota a 
quantia tomada por empres~i_mo á ei!.e P.i:11' v<:rba votada para esse rnrviço, para que 
el!e mesmo! Ah ! Sr, k'resldense, nao na serve cança.r-se a Gamara em tii~cutir e votar 
nada mais de?rimenfo para. a RepubdcD, ! . . . l cl'edito supple:nentar de quantia que elle 

o SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- H:8gt·:tre-se j :!Jóde tomar ~mprestad~ t» si mesmo e gastar 
o aparte do illustre Deputado pela Captv.1 v, sua vontao.e ~ ! (Apoiados; mwto bern.) 
Federal. O SR. HEREDlA DE.SÁ- Eu não disse isso, 

o SR. HEREDIA DE SÁ-Póde ser regbtra.do, o que en disse toi que, tendo-se e$gotado a 
pcirque eu o repetirei quan<-<ils vezes V. Ex. verba, o ch_d e ue polic~a ar\iantou de seu 
qu izer. bolem quantia de cnnheiro (9:000$) para o 

o SR. THEOTONIO DE MAGi\LII ÃES-PQr mais ser viço. . 
que n. p t:h:1Vi'l1 do hamado Dep utado pe.!a 1 o Sli . TUlWTONIO DE MAGALHÃES:-- E'. a 
cv,pltv.l t~~ederal rne aftlrn:.1~ ~ ver\:tctd. i~1i_o ür::;;3se m .. s~:: nL:1_ cousa ; s1 , o cüof~ de poh~1a. po<.Je 
facto por m ;i.is que eu .J uli'uo a, tibieza. do 

1 
::;,1_0.c J,111:.;,;1• de seu bo,sLJ, e> qu.c Equ.1vgü1 i• em

gove~no do Sr. Dr. Prudeute''cle Moraes capaz 1 presti.m.o sem lei que o autar.1ze, dinheiro 
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para serviço a seu CEl'g"ÇJ e cuja despeza não 
poctia exceder á verbá vot.a(b, no orçameHto, 

• é ocioso e inutil estar a Ca1rmra a dü•cutir e 
votar lei ou <mtorização ! (_ivJuitos apoiados .) 

Imiigine a Gamara qne os ministros e to•ios 
os funccionari c.s 1ncumbir1.o~' da êi,dministrac;âo 
dos outros ramos do servi.;o µublico na União 
adaptem o facil expediente do chefe de po
licia da Capital Federal, e está reduzido a 
verdadeira inutilidade dispendiosa o Poder 
Legislativo da Republica! (Apo iados geraes; 
apartes .) 

o SR . SILVERIO NERY-Note a Camara que 
o Sr . Heredia de Sa diz ter o chefe de polícia 
a,deantado 9:000$, ao passo que o mmistro 
pede 90:000$, isto é, dez vezes mais. 

Rpressa. os orçamentos, o Governo manda. 
pai'a aqui pedidos ele credito da natureza 
,; t, ste. que, t1mto a maioria como o Govel'nO 
sabiam muit1.> bem, vinha pe0vocar vivos e 
enei·g icos prOLE'stus c1a oppo.-.ü;ão, po1·que e!le 
rt<.pre~et,ta o mais revulta11te esbanjamento 
do dinheiro, que tantos sacrificios, custa ao 
povo contribuinte?! (Muitos apoiados .) 

A maioria,Sr. _Presiclente, chama prote.laçilo 
os protestos que nós, a opposição, no cumpri
mento de no:sso dever de patriotismo, levan
tamos contra autorização de despeza inutil, 
inconveniente, injusta e desmoralizadora 
como é esta, clea.nte de, angustiosa situação 
tinanceil·a que a imprevidencia do Governo 
creou para a Nação. (Muitos apo·iados.) 

Nós, porém, Sr . Presidente, estamos con
vencidos que füzemos obra de patriotismo, 
impedindo, por todos os meios que o Regi
mento nos permittir• e o nosso devee nos 
aconselhar, que o Governo fique autorizado a 
lançar mão de mais dinheiro do Thesom•o, 
para alargar a espionagem que està desmv
ralizando a Republica. (.Apoiados ela oppo
siçl"To.) 

o SR. THEOTONIO Diil MAGALHÃES-E' natu· 
ralmente a quantia bastante para fazer face 
á despeza, até que fosse votado o credito, do 
qual será, antes de tudo, retirada a somma 
para o pagamento elo chefe de policia, re
stando 81 :000$, que, si forem esgotados antes 
de findo o exercicio, o cJrnfo de policia fürá. 
novo adeantamento, e assirn nunca serà pre
ciso paralizar O SHl'ViÇO Üa OSOÍOll&gem, füo 
necessario ao GoveI'no elo St' . ~Dr. Prudente 
de Moraes! ! 

Nós Dão tememo::;, Sr. Presidente, o julga
mento de nosso acto :pela opinião publica ; 
ena dü·á se fazem obra de patriotismo os que 

O SR. SERZEDELLO CoRRI~A.-Agora só voto prot<:d?.m a r;ealização de uma autorizaçã,o 
contra os 8 l :000$000. (Hilaridade; apartes.) iegislativa, injusta., anti-economica e desas-

O SR. TnEO'l'ONIO DE :MAGALHÃES ..... Tem tro~.ª em se~s effeitos, ou ~ia faz ,º Goveri~? 
razão, sy. Presidente, . <? .mustr~ Deputado ~ed~ndo mais ~O co~1tos, a~e1.n ~! 110 q~e, .ia 
pelo Para, o chefe de policia precisa ser em- ~~swu ;om lo ~ol!cia ~a _espwn,.,,e~, q~an.~\~ 
bolsado dos 9:000$ que adeantou; 8,gora,tam· e,~.e 1;:1e,,1w~, nos '.'em cl1z~r que esLamos pJ.r, 
bem voto sómente contra os 81:000$, porque ximo;:; ~f t .. llen~1,ª.~ ~~iiito ~em.) . _ i . 
não é justo, nem mesmo correcto, que o Go· I .Protv:0r a d.~cu~sao, dt~se credito. ~1m, 
verno adie 0 pagamento ao chefe de policia. Sr. Pre::ndente, porque e adiar, J?Orque e cle
que adeantou o seu dinheiro, p:i.r11 salario dos 1 morar co~ o a.a.:mo . de unpechr gue mais 
espiões que velam pela t1•anquilic'acle do Sr. ~1ma piuce11a .do drnhe!~~ do Pº~º·· ta~ :p~no
Presidet!te da Repu~Iica ! (Trocam-se mi1i~os sr.ment~ a~qmrido no 1~Lb~ll .. o, . eJa .re\1_rad.~ 
apartes: o Sr. Pres·idente reclama attençao; do -~besomo, p_ara s~ .. prodigamente c.istrt 
restabelecida a ordem, o orador continua.) bmic,a: c.omnes;rn~es P.0~;:n~os, com os p~tur-

Deante disto, Sr. Presidente, diaa a. Cam<-m• bfü,orns da. ~ru.nqui,h_.a(te . dos que n!lo se 
de que serve :lazer -orçamento, si q Governo cu~v~~ ao~ ace;1os: a:is domrne.dores da epoca. 
commatte e consente que os seus agentes sub- \A1;º 'ªª~s w .oppos,ç'-!0

·) ~ _ 

alternos commettam arbiti'ar·iedr-.de~1 dessa I ",,' ~~-~º:?-}' a drn?u~sao, do_s or~amentos. Nao, 
ol'dem, que fazem da lei !ettramorta, sub· '-;'\.f 1 . e~;~e::t~~ iJOI~Ut:J d1s~ut~l-os,0 ~~mo te:n 
stituindo·a pelo seu ar bitrio?! (Apoiados e 1 ~~:"3 ~ ºl:'fº"Jçao_,?~m OS)}OUc?" QUv ~~em ~wo 
nao apoiados; apartes.) "ra~1 Cto~ 

1 
a d1scu~·-~?: ?"ocu~aodo emendai-os 

E é esse mesmo governo que maneia accusar \no ' entiui de re~uzir as despezas p~bllcas e 
diariamente nas columm.s pa*'as de j.lrnacs ~onfecs~ona.1-o;i o.e _accortlo co.m as ex1gencias 
desta Oapitai. a upposi.ção parla~nentar de não ?~f .;l 1 f;1 ~1il }ü~ê~?ª~ . fiuancan·,a em qu~ no~ 
querer votar os orçamentos e nega.l-os me3mo. ª;~~~;.::; • 1·:10 e.~~ :or~a. al~uma protelar,~ 
ao Sr. Presidente da Reirn o!Jca ! 1 ~~Luu,. pela Cilv.ca. JU:<:l.Jc,o~a, a qual, por 

- 11 : r -· , d 
1
1sso mesmo que assim e por uarte da opno-

UM SR. DmPTJTAJ?O_:-r.1as.' · E~_. na~ Pº, e . sição, tem suggerido alvitres- e medidns ';i.c .. 
negar que il, oppos~çao protela. a uis~ussao t;_os j ceif.as e o.doptadas pelas respectivas Com
orça_ment?s; ag~ra mesmo ~sta V· r~x •. pro"e-

1 

missões. (Apoiados ; muito bem .) 
lando a d1scuss&o desse crec.ito, com u .m wngo Pr-ot"_ 'a"cio ou est_' iu·' "''tlo 0 d;<>cu(·i-irln 
d

. _ ....... .._. , t..- e ... ~ ~ \. ....... 1~1 , ... .._ ? 

tscur·so . . c;:>nfi):'.'JlltJ se tl'ate do cc·oô.ito pn.ra ::i. policia. 
O Sn.. THEOTONIO DE J\!IAGALIÚ~n:s-Eporque, t~ecl'•3ta, ou dos orçamentos necessa.rio:i para 

Sr. Presidente, na hora em que a m<1.i.oria o regulo,r funccionamento das instituições, a 
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opposição, convença-se o Governo, está pro- ]~ agom mesmo, Sr. Presidente , não foi 
fu ndamente convencida. que cumpre o seu de- erne o expediente do· Sr. Dr. Prudente de 
ve.r r.le patriotismo, do qual nã'.> a afastarã,o Moraes? não füi com a ameaça de sua reti
os epithetos d'3 obstructora. ana1·chic.J, im- rada do poder que S. Ex. veiu pleitear a 
ptttriotica, sediciosa e outros mais, com que eleição do Pr<sidente da Gamara aesta Casa~! 
elle tenta nos antipathiw,r perante a o pi mão (.Apoiados e ni7o apoia(los; apartes .) 
publ!ca,nas columnas pagas do3 jornaes desta. P0is toda a Carne,ra, não Si>\be , e com ella 
Capita.l. (Apoiados geraes da opposição; tro- ! todos que assistiram a esse· golpe no regi
cam-se muitos apartes .) men constitucional, que o Sr. Presidente da 

Para nós a opposição, Sr. Presidente, já Renublicti, declarava que renunciaria o poder, 
niío colhe esse ou outros processos ardilosos, si ô S!.' . Dr.Artbur Rios nào fosse reeleito 
com que hn mais de tres annos se está em- Presidente da C•.tmara? ! 
baindo a sinceridade rnpublicana da Nação. Ouvi, Sr. Presidente, de muitos que já 

. (Apoiados da opposição . .) Ao « eu renuncio o J então suste1itavam o Sr. Presidente da Re· 
po:l.er » com que o Sr. Presidente rla Repu- public'l., acre,; censur,,s a elle, porque era 
b!ica r~spondi_a a, qualquer objecçã:J que os precisamente esse argumento de S. Ex. e 
r epubllcr.nos da Gamara oppuuham a medi- porque não era essa a, primeira vez que S.Ex. 
çlas recl amadas p:;r S. Ex., com o intuito servia-se dessa ameaça, pira impor ;ma von
unico de nãos" ~:thstarem do program ma com ta:1 e á Camar& .. 
que se <•presenta.'.·am solicitando os su:fft·~gios VozE;>- E' verdade. 
aos rnus corrnllgiom1r10s, sub3t1tue ho.ie o . A . . - -
o.lcunha de anarchistas perturbadores da O Sr:.. ~l!EJTOi'iIO DE ,il.AGALHA!':S - E na.o 
ordem governamenütl. 'proteladores com ba quem 1~nore CjlW o apoio que o Sr. Presi.· 
que o mesmo. ?r._ Presidente mn.nd;i, 'nmno- ct;m,e 1:a Ret;~bl1c~ ~i~teve_ t'.~ alguns go.,e;
se:i.r aos que Jª nao creem na astucia de hon- na.d1..re" de K,tado., fo., sohc1o~do e atcançauo 
tem, nem receiam as balelas de hoje, uma, e 1 com essa .ªrncaça de s ua retirada do poder, 
outras inventadas pa-;:a dividir. com os repu- ca~o lhe faitass? o apmo na ~amara, pat'a o 
blicanos que se af.is taram de s. Ex. as re- . gorpe que. desfechou no reg1men prns1den-
sp<msabilidades da inacção e dos desastres de\ cial. (~pmrf~los ,_6 ap~irtes.) r _ . . 
seu Governo . (Muitos apoiados · aw.rtcs .) , . Sr . . • reswence, quando a Naçao quas1 una-, ' ~ . l mme acrn,tou e sDffrngou a candíuatura elo 

O SR . HEREDIA DE SA--0 Sr. Presidente da· Dr. Prndente de Moraes,aoresentada e sustcn
Republi?a não ameaçou a, n1nguern com a tada pelo partido republicano federal, acre· 
sua renrada do poder, nem é respons:i.vel ditou que ia se encerrar o periodo d;i,H lutas 
pelo que escrevem nos J orziaes , e das dissençõe,, e i niciar-su o da cal ma quH 

o SR . THEOTONiO DE MAGALHÃES- V. Ex. permitti~'l'ie ao Chefe do_Est~do cuidar, como 
não era Deputafo, quando a Gamara votou! lhe cumpEe, da reorgantZclÇaO de nossas fi
aqui a amnistia dos revoltosos de 6 de se-1 nanças, tao profu~aamente golpeadas pelas 
tembro,protocolos itaJianos e outras medi.das, consta.ntes ~1ssençoes pohtic:i.s e consegumtes 
qwa eram solicitadas pelo Sr . Presidente da· lutas sangmnolentas.. . , . 
Republica; si o fosse, sa,beria que o-rande nu- 1 D1;:;se qua,s1 unarnme, Sl'. i:ireiwente (e 
mero de reputados àera.m os s~us votos a 1 volto a esse ponto do meu füscu~so, :por
essas med_idas, que lJOr · isso pas;;aram na. Ca· q_~1e ou;t_ mi;. ~rotesto , ?IB voz bai~a , con
rnara, umcamente porque 0 Sr . Presidente r,. a o-uüa111m1; - p_?r munemprega1.,o,natu
da Repub!imt dizia que .. nfo podi.<i, continual' ral1n~nte porque 11°10 f?i ouvido o - quasi 
no poder, si cs seus amigos lhe recusassem as unamme-que em;m;_gue1), porque apenaR em 
medidas que elle reputa va, nece~sarLis iiara ~lg~lfü dos E~~arlc;~ nao fot ger~tn;ente _s~l:ITJ'a· 
o ;;eu governo . (Mwtos apoiados .) . ,.,ada a cand11.atu.a elo Sr. Dr.: I cudeiLe de 

Quanto aos art igos publíc::úlos nas colum- M_or.ws; mas. em compensaç<co , de:>tes que 
na.s pagas !los jornaes desta capital, ou elles na.o deram, pelo menos, ma.101· grandeza 3:º 
são escriptos vor ordem do Sr.. Pr-esí1leG:te da nome. rle S. Ex ., ou lhe recns:H'am. apoio 
Republica, ou o são officiosamente pelos ~n~!ºJ me, ha ~.!~'U!lS, t:1l vez por ~una. 1rr1são da 
amigos de seu governo.; no primeiro caso, 1 so1 •. e, que hoJe Sfütent'.till 11ed1c:>dament i 
persiste a miuha affirmaçib; no segundo, 1 S · :Ex· ; a Bahia, por exemplo, e agora a 
S.· Ex ., já não digo pelo, tolerancia que lhe m&ior

1 
sustentaculo do Govemo, talve~ poo 

impõe a efevaçã.o de sen cargo, mô.~ por amor ter s~uo .. do.;; Est~i.dos o que. me l) OS apotcu r· · 
a vewlade e parv, economia do Tl!esóuro. nã,o cand1darnra do or. Prudente. da Moraes ! 
de'í ia consentir que a offici.o3ida/ le de · seus O SR . E DUARDO RAMos-~;m.o apoiado . 
amigos viess~, á ? Ust:i, dos eofl'eS pu11icos, o SR. THEOTO"lIO DE MAG,\.Ll!Ã.E3 - V. Ex:. 
lilJUriar e ca,umniar os seus adversaries, a nã,o póde negn,r esse facto ; al:ü estil.o os jor
tltl:l;lo. de defesti ao seu governo. (A.poil!dos; naes cl;i época e ~1 apurv,çil,o da eleição p:i.ra 
mwto vem.) confirmal-o. 
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o SR . . EDUARDO RAMOS- V. Ex. dá licença 
para este aparte: a estatística de V.Ex . está 
errada. 

o SR . THEOTONIO DR MAGALHÃES-J:»Tão esi.ou 
fazendo estatist.ica e creio que não estou er-
rndo. - . 

fina.nças, profundamente abaladas pela quasi 
para.lyzação de sua vida econornica, durante 
a impatriotica. revolta de 6 de setembro. 

De facto, Sr. Presidente, S. Ex. começou 
promettendo seguir esrn rumo, indicado pelo 
patriotismo. em manifesto que toda a Nação 
conhece . . Esse mani1esto levou ao espirito 

O SR. EDUARDO RAMOS - A Bahia não dos republicanos a segurança e certeza.·de que 
negou apoio. s. Ex. ia seguir a politica ele~ada e patrio-

0 SR. FRANcrsco ToLENTINo-Negou votos . ticamente repu:::licana do immortal estadista., 
que, soldado, havia sabido, com energia in
cornpa.ravel, suffoc·1r a caudilhagem militar, 
fazendo-se estimado da classe armada; cidadão 
e político. havia comprehendido a necessidade 
de rlespertar o espirita de nacionalidade de 
sua Patria e despertou-o. incutindo na alma 
de seu povo a consciencia do seu valor. 
(Apoiados-. Muito bem .) 

O Sn.. EDUARDO RAMOS-N<1gou votos, e es
tava no direito de negai-o, mas aquelles que 
o negaram estão ao lado de V . Ex . . 

o SR. THEOTONIO DE MAGALHÃES-Então 
temos maioria. ao nosso lado na Bahia, porque 
lá foi o Sr. Áífonso Penna quem teve maioria 
e não o Sr. Prur'.ente de Moraes. 

o SR. EDUARDO RAMOS-Não apoiado. 
o SR.JOÃO NEIVA- Posso garantir a V.Ex. 

que a Bahia deu 40 ou 50 vows mais ao 
Sr. Prudente àe Moraes; essa eleição foi 
simultanea. com a minha em 1894. 

Ainda ·vivia o glorioso soldad•), e já o S;'. 
Dr. Prudente do Moraes se revelava resol
vido a. não cumprir a sua prome:;sa. Começou 
por legali~ar, ern o termo, alguns actos menos 
legaes da a-:lministral,,'.ão do Marechal Floriano 
Peixoto, e dahi, em e~cala as~endente, a hos-

0 SR. THEOTONIO DE MAGALHÃES-V\'. EEx. tilidade aos amigos do Ivlarechal e, final
devem se record.<Lr me!Mr da eleição de seu mente, até a suspeitar da le~tldadade e da 
Estado, cedo; até pol'que não preciso dew1, :'i bnegaçãodo grande homem.em quem s. Ex. 
estatística eleitoral tão exa'"ta, tasta. ·para o via uma ameaça à tranquilllQ.ade de rnu 
que affirmei, que tenha sido de 40 ou 50 voto~ pcder. · 
n. maioria do ~r. Prudente de Moraes; isto D:1tam dahi o escmecimento de S. Ex. pela 
prova o que diFse : a Bahia foi o Estado que virla da. Nação e os ~eus cuidados com a po· 
menos o apoiou, porque a maioria que S. l~x. licia secreta, e para manter essa auxil:adora 
teve nos outros Estado~ foi muito a lém dessa. de seu g~,ver-rio, S. Ex . manda ·agoT'a á ·c;1-

0 SR. JoÃo NErvA-1fas es3a é a ma,ioria mara nma exposição de motivc•s que, a seu 
da capital; no Estado ella. é mmto grande. v1'1', justificam o pedido de mai.~ 90 ccnt1JS, 

~ . _ , . . . além dos 110 que ja foram .-rastos com 
O SR .. TUEOTONIO _D;;; , i\L\GALIIA!1s.-Mesm0· esse importante ramo cto serviço pi>btico ! 

que o se1a. a 'llOtaçao oo t;r. Prm:ente de _ 
Moraes na B hia nãoteve a mesma prqiorção _E nao~e Jenibra. S. Ex. que o_s ~ofres pu.-
q ue nos outros Estados, é o que querict dizer 1 bltcos esta.o esgotados, e q~ie, si_ e um mal 
e a:ffi.rmei. Demais, não, estou eerJsm:ando a imperdoavel e_spe_::·1i 1~ar_ º.,, <D,nbe1ro.., ~u~.hco, 
Bahia; acho me,;mo que 101 ena quem acertou quan·do o ThesofüO e;;teJa :%Orgltauao, v um 
116srn dia. em que todos enaram. (Apoiados cnrne vasculhar ess·~ ?otre sob sua guarda., 
e nllo apoiados; vpa?-tes.) e delle arranca~ dmhe1r? para engrossar a 

. . · turnrn. de es111oes que so servem para des-
0 SR . ~1,ILTON-,üs v?t,os que o Sr· Af!.:mso prestigü~1· o gov~erno que delies se utiliza! 

Pen na teve na Ba.u;i., ~.11as mm to rnereetdos, Deseance s. Ex .. 0 illustre Vice· Presidente 
prov~rn apenns que Ia houve liberdade na da Republica ja a.fürmou, em notavel dis
ele1çao . curso àeante do povo desta Capital, e para 

o SR. TnEoToNro DE MAGALHÃES-E poss:i ~ranquilizar- a. S. Ex. e a seus a1nigos, que não 
accrescentar que foram muito exponts.neo8, acceita o poofü\ si este llrn vier de Tevoluçi1o 
porque <,lizia-se entiio em meu Estado l: Ue o arma'.la, venceiors. em luta ou sem ella. 
Sr . Aifonso Pen na l:íavia te,(egraphar1o para. Ni:m é para se desejar es~e poder enfraque
a Babüt, d.eclarando que não .era candidato e 1 ciflo e atado ao poste da inacçào,deante da a.n
pedindo que nào suffr·agas; em o seu nome, e gustiosa s ituação financeira e das innumerr.s 
~im o do :Sr . Prudente de .MoraE'S. ctiffir..ulda::es que elle me.m10 creou; e quando 

Mas, Sr. Pt·esidente, dizia en que, com a o fü;se e a. opposição o almPja:;se boje, nunca, 
eleição quaú umwíme do S!'. Dr. Prudente Sr. Presidente, ella escoil:íeri.a para alcan 
de Moraes, a. Nação jukou termimtdo o pe- çal-o os meios violemos d<L revol ta.que sempre 
riodo das lutas que a afligiam e que S. Ex .. cond(::mnou e condemrw.rá, nunca se esque
de posse do poder. iria dedicar tnda sua at - ceria . da Constituição, que el.la detende. 
tenç.Jo e esforço na reorgt1,ni7,açi\.o lhJ ~mas (Apçiiados ela oppo.~-i!:<To.) 



.E si os apodos, as injurias dos :utigos 
pagos pelo Thesomo, as violenci~s que por
ventura o Gov0;·1w posso, tentar contra a op
posição bastassem par&, nos provocar á luta 
armada, certamente não serb a policia :;-e
ereta do Sr. chefe de paliei~, da Capital Fe
deral que :poderia sn1foc:u º' explosão do sen
t imento republicano revoltado. (Apoiados. 
Muito bem. ) 

Do que serviu, Sr. Presidente, a espio
n~gem revoltante; á qual o Sr. Presidente da. 
Republica incumbiu da missão ingrata e in

.justit de ir á Ce.mbuquira perturbar sacrile
gamente a agonia soberanamente respeitave! 
do gr<!.nde kazileiro e imruortal soldado, alli 
morrendo por excesso d.e amor· á Patria e á 
Republica?! 

Pois é assim que o Sr. Presidente da Repu
blica pretendia evitar o confronto esmàgador 
de seu governo morno, fraco, tib io e desleal, 
com o governo energico, patriotico e leal
mente republicano do .grande espionaclo àe 
Cambuquira ? ! Nilo, Sr. Presiàente, nn.o ei·a 
a espionagem vil que, pela cahrnmia e pela 
mentira, h'1vi11, de apag:.i.r mL alma nacional 
a immorredoura saudade r:o mo;.·to vivo em 
frente do vivo morto. ( ~1poiar! os. Muito bern .) 

Depois que a morte, enlutando a Rq)Ubii ca. 
alliviou o ' Sr. Dr~ Pl'ur.l rnte de Motiies da 
inquietaçào e re,··eio que ll1e inspirava a Jli'.'8· 
sew}a do Ma:~eclnl Floriano, sm•giu parv. 
S. Ex. outrH. >JmettQf!- ;: symp:'.tl1ia e eon· 
fiançrt que o illus'G:·e Vice·Pl'esldeY\te d&. f{e
pub!ic;.:, , em ires r:iezr·s e meio de gover no, 
im:pirou á NaçJ.o, :pela energia e fü•n1e rern· 
luçã.o republicana com que enfrentem o:;«m:ds 
graves problema's (fa adrninist r·ação. Desdr:i 
iogo o i!lustr·e Sr. Dr. 1fanoel Victot'ino co· 
méçou a ser um suspeito p3.rn. o Sr. Presi
dente da Rrpublica , e a espiomgem peque· 
nina foi nosta, em acção contra o illnstre es
tadista, êujo crime era e é ter sido leal ao 

. partido que o ekgeu. (Apoiados.) 

Fica a discussão adiada pela hora; 
Passa- r:ie á hora destinada ao expediente. 

O §ir·. ~º §eereítariio (servindo 
de 1°) proeede á leitura do rnguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. l 0 Secr etario do Senado, de 26 do 

corrente, communicando a est,a Camara que 
o Senado nessa data enviou à sancção os au
tograpl1'os da Resolução do Congresso Nacio
nal, . auto,_•izando a abel'tul'a do credito· de 
14: 125$ 100, sup:plementar á . verba-Exer
cicios findos-para pagamento de dous mezes 
de salario aos empregados das obras do porto 
do Recife . - Inteirada . 

Do mesmo senhor, e de igual data, com
municlrndo o, estrt Gamara qu13 o Senado en
viou á sancção os r~utog ra:phos do decreto do 
Congresso Naciomtl, reconhecendo como de 
caracter ofilc ia.l os exames verificados no 
Lyceu de Agl'Onomia e Veterinaria de Pe
lotas, na Acudemia do Commerilio e Juiz de 
Fóm e em outros estabelecimentos, em diver
sos Esíatlos . -- Inteirada . . 

Do Ministerio ·da.s Relações Exteriores , de 
:g·nd d;;,t, :1. , 8atü;taz ''ndc' ~a. requisição desta 
Cam;s;1, no ot!icio n. 128, de 2í do corrente. 
-A que:n fez a, :·equi&içã.o. (A' Commissão 
1\e Diplomacia e 'l'ro.t<>.dos.) 

Requerimentos: 
De .Jnlio Corrêa Martins, pedindo, além. de 

outros favor·es , a concessão de territorios de
volutos da zo:::i. da fronteira, 1:esde o Rio 
Ut'ugnay :::té ao Piquery, com. intuito ele 
d.escobri r a herva, mat te, extl'ah1r a borra.
chu, e aprovei_ti:r os vege~aes textis e m~d~
dn~tes, assim como os mrneraes que ah1 fo
rem encontrados. - A' Commissão de Fa
zenda. 

De Carlos (: e Ca.stilho Midosi, proprietario 
das nat,rntes de invenção , relativas ao~-Ex 
plosívus de s•3gtn\.rnça-per1illdo divernos fa
vores pn·a si on p i<i'n. emprezas que orga
nizar- e necess'Hias ás fabricas que pretende 
montar. -A' mesma Commissão. 

~'abe todti. a C&.:mwa rt histm·üi. do espião 
da policia secrnfa , pre·dninclo ao illust:rn 
Sr . Dr . Manoei Victorino que estr;.va, cum
prindo ordem de espiona.l-o; facto que pro
vocou a ind ignação tfo S . Ex. e moLivou a 
carta por elle escI'ipta ao Ministro do In tç
I'i Gr, e que a imprens<t publicou, na qur,,! 
S. Ex., com o mais soberano despreso peb 
injuria á sua pessoa, punha em relevo a in
capacidade e estreiteza ele vistas do ·Goverrw, 
que mandava vigiar por um · espião imbecil O Sr. Preg[,i:ll.en1l:e-Tem a po1lavra 
e irre'1ponsavel a segunda autorida•1e da. o Sr. L:;,martine . 
N?.r)/;o ! 

l>Jt:;.o. Sr.. Presi;_:ente, a Can1ara nio deve O §J.r> . J:L2r:3111~~;t.íi!r~e -'-~lindo-lhe ás 

~~,~,;~ .~ :g~~~ti:'..~r:~j'.~:2;fü:~,ª '\~:~:i~:~~l\
1

E~:\:~~. 1 ~~f ;8l, ~~::~'~:1~~;;;~7s~.t;~;l~:~:1~~(~~~;
1

0~~J.:J~,~~~ 
RepubHéóa . (Mwito bem ; muito iJem, O aradai· ! e. c.cs culleg;•.s führnrcto Pm113ntel e Gonçalves 
e ni~tito cu,1nprinientaclo .. ) Ha111cs, apressa.-8e a n1anda.l-a crJ Ivf.0sa .. Esta 
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reclamaç.ão , escripta em linguaii:em despre
tencí.osa, mas sincera e clara, ao mesmo ten:i ;10 
que pede providencias ao CongTt•SSo l'hüoria l 
:para o estado actu'1l da lavoura do po,iz, des
creve a situação affiicttva em que ella se acha 
desde 1895, época em que Peus productos 
não puderam mais obtet' preços remurnmi.õo
res. 

QU:anto aos rJiversos considerandos apre
sentados pelos hrmrados lavradores, o orador 
destaca aquelle em que rnosr.ram qne as r1iffi.. 
culrl~.des . da lavoura actualmenté são mnito 
maiores e mais assustadoras do que aquellas 
por que passou em 1888, após tt decretação 
da sabia e patriotica extlncção do elemento 
servil, em vespera da maior colheita de que 
ha exemplo. A melhor justificativa de que o 
orador poderia lançar mão para desempe
nhar-se do compromisso de ser interprete 
perante o Congresso dos desejos dos lavra
dores de Ubá, está na approvação da ca,mara , 
em uma . das sessões pass;1 das, ao :requeri
mento do Sr. Enuarrlo Ramos, em que 
pedia a nomeação de um~, commis~ ão de 
cinco membros para estu·lar todns os pro
j ectos apresenfar1os na sessão passa'~ª e rn1 
actua\ sobre auxilias á lavoma, para sobrn 
elles dar parecer. 

Piwsando, pois, á Mesa, sem mais conside
rações, esta. petiçã.o, o orador 11ecto ao ~'.r. Pre
sidente que, dBpois de publicada ;10 jorrnil 
da Casa, a env ie à, Conunissão :00::11·:,ad~J. ha. 
poueos dias p8.I'él, tra,la.r· do a«sum pto. que 
tornou-se o objectivo da rna presença na il'i-
buna. (Muito bem; nwito bern.) · 

Vem á Mesa, é lida e enviada á Commbsão 
Especial, encarregada de est1~dar a crise da 
lavoura, a seguinte 

RlllPRESENTA.~1ÃO 

rnri!tos em ab'1ndonar suas culturas por falta 
de preci sos meios e não ho.ver compensc.çr,o 
no :preço dos seus prnductus p:1ra os i:.lltimc-8 
sacri!"ic!os que aind<o pos3a tentar. 

Acreditando que ilS pl'opriedades agricol!:.:> 
t inham afinal se valorizado en tre nós, isto 
l<:wado pelil, alça dos preços do nos~o prin· 
cíp:ü producto, o café, o qual se manteve com 
pequenas variantes desde 1891 até meiado de 
1895, as adquiriram por preços triplos sinão 
n:rn.iores, das que então tmham e outros 
de.ram maior desenvolvim<:mto a su::s cul
tura~>, o que tudo trouxe seus compromis:;0s, 
face is aliás de solver-se sinão se désse a extra
ortlinaria baixa dos preços dac.;uelle genero, 
mantendo-se, entrefanto, as elevadíssimas ta
rifas de transnorte e os n;esrnos direitos, sem 
ao menos a ~compensação de ser acomp::t · 
nlrnda da dos artigos de importação, o que 
impossibilita de aiguma sorte a reducção do;; 
salarios. 

Estão assim os lavradores obriga.dos a fazer 
grandes despezas para custeiarem suas pl'o
priedades, nào tendo remuneração alguma., 
o que é sabido por todos, aconselha os com
rn issal'ioE', seus naturaes intermediarios, 
a não fo1'rn:~cer·-liH'S 1iinheiro, nem mr:c' mo o 
irnl ispensavel para aqueile fim, para assim 
poderem p:i.rcid, embora, lentamente, ir 
amortizanr~o eapita:cs já arleantada.dos. 

Demais, el!es prop1•ios lutam com as nmio
res ditiiculdades ]latJ. obk~rem dinheil'O elos 
b2..nct~s, que outr'ora o tinharo r-:1n übundancia 
e conscío;; do<; r12cursos da la vonra, cujos 
proventos eram incontestaveis, nel!a com 
razão confia varn. 

Tudo ist0 dá em resutado que hoje, em
bora a maximfl" economia o persistente es
f .. ir·ço, estã.o os lê.vridore$ . sem credito, sem 
clin heiro e tüntfa vexados por exigencias do 
intoletantes crednreGl. 

Nestas condições , repete-se, elles sómente 
Exms. Srs . Presidente e mais membros do oueorn seus proprios recursos não podem, ó 

Congresso Federal - Na temerosa crise eco- íôra. de duvida, Si:',hil' da penosa situaçfio em 
nomica em que já, ha b~• stante tempo ss que se acham "' como seus intel'esses sã.o 
debat ·.~ a l<J,voura e que Ul'ge debellâc' sem comrrmns·com os r1a União e do Est,ido, diri
derda de tempo, a. ni nguem deve causar re· gem-se çonfiantes a VV. EEx. solicitando 11, 
paro a lembrança dos 1J.vraclo1es s1guaüirics p1·01noçã,n ·de medidas · q_ue. s.inão resolveN:!Jll 
desta, que pam tal julg:i.m-sa por' m só irnpo- completamente a crise, tomnrão seus effei tos 
t entes. de reclamar dos pOLl•''re:; publipos qn s menos rmnorns e d.es11fogarào v. lavoura,, Ii
venllam em seu :rnxilio pura conjural-a, ~e.m ,. ta1·t. ~•!1do -a desta pressão que a asphixfa e 
o que estará aquella em breve irremed1avei - mti,fa. 
mente Jlerdida, e o paiz lançD,do á voragem Entre estas releva lembrar: 
de mevrtavel bancarrota com todos o::; seus · 
funestos consectarios. 1 . " A reducçãó dos preços c!e transporte de 

E' fóra de duvida., Ex.rns . . senhores, qm~ rnus pr oductos e dos que impJrta pin·a con
mesrno em 1888 ~ e1n que a r.t&Jnl:B efrtsse fu.: ~..;rs :r-:o, ernho;.'a·s0::~~ fu1\:01.do o Governo a ü· ern 

;i!;1 .l~:-ê;)~c~~·~ ;~~i?p=~~ :·,l ,.!..~F ~: ~~, ~~;~i~~~°. .i~~~"~ ... 1. ;~:\~~: ):~~ 3'.,~;';{~~2.~~};:' ,'.~·~~ '.';_~~:' ·'.~1~1~~~;;:~,:~~·~l dif 1,L:~~~;1 ~ 
Doo ü.Jo~ . ··:'"º .. sv., \·l t- CJ,_, 'o. ''''~JJ,,.,. ,. J, .. w, ) !· .. ~ ! " 'J :vS., v"~u .)~L '""J. '"'. (. ':' . '·' '""'~ l ckd!~la;H OVI 
tan'tas cufficuldaf1es, . que Jft . va.o. le-v<:tnao o sc171:Ji, ex1g10.a, por L!Ot.rvo do irta1or reÍ.. 8·· 
desanimo a seu seio, é', po;rto ele pensl!.l'em · v2.nc~ 3,, 
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2.ª Verdadeira fiscaliz·ação de serviço de'! veira Castro Brandi"ío.-Sebastião Martins de 
transDoI'te, de modo a evitarem-se os enormes Paiva, fazendeiro. - Pedro Xavier Pires, 
prejufzos, que diariamente se tem por des- idem. -Francisco Carneiro Martin.~ de Mi· 
cuido, clesidia e mesmo improbidade de em- randa, idem.-Be1-r<ardino de 8ou:a Carva
pregados daquellas. lho, lavrador. - A rogo àe Bartolo Mi>n-

3 .ª Fixar-se a tarifa sem alteração elo tovan, Eugenia 111antovo:n, idem. - Antonio 
cambio, uma vez que a a.lta ou baixa deste Alves Pacheco, iclem. -Theophilo Alves Lei
não corresponde, como então, ao preço do tr!o , idem.--Ladistdo A.lves Pacheco, idem.
café. Antonio Salvador B uon,icontro, iclem .. -Dona· 

4.ª A decretação de uma boa lei de locaçã.o to Jose Botelho, idem.-Manoel Josê Ferreira 
de serviços, quer de nacionaes, quer de es- de Castro, idem .-Francisco Moreira da Silva, 
trangeirns, que ponha os lavradore;; ao abrigo idem . -Eduardo Cunha, idem.-111anoi:l Ro
da constante deslocação de trabalhadores e driques da Costa; idem.-Americo Rodrigues 
de seus consequentes prejuízos. Vicente, .idem .-Jose Matheus dei Costa Ho.~ 

5.ª A de repressão ·prompta e efficaz da mem, idem .-Domingos Machado de Sá, idem. 
vadiagem, sujeitando os que não se mostra-1-Anton·io Rodrigues Vicente, idem.-Alviin 
rem empregados, e como taes forem collo- Rodrigues Vicente, idem.-Antonio Rodrigues 
cados, por sentença em processo sumtnario, j'. Vicente Junior, ir~em.- Jonquirn. Mar ia .. dei 
sob a vigi!ancia da policia, a trabalb,o for- Costa, idem. --:- Horacio Heraclito Vaterio, 
çado nas colonias do Estado ou em fazendas, idem. - Raphael Teixeira da Silveira, ·idem; 
medeante salario fixado pelas munfcipali- -Herculano Valei-io Carneiro, idem.-Ma· 
dades. noel Jose da Costa, idem . - Olegario Dias 

6.ª Impulsionar mais activamente a immi- Netto, idem .. -Honorio Dias Net10, idem. · 
gração . 

7. " Substitui.;:ão. dos · direitos sobre o cafe O § r. li"y Crespo-E' um simples · 
pelo imposto territorial do que já se tem co- . requerimento que vou fazer e, para justHi· 
gitado e é consentaneo com a natureza de\ cal-o, prometto não abusa,r da attenção da 
im?osto que s".'.ndo .effectivamente de expor- 1 Carn0;ra, em hora tão _adeantada. . . 
taçao a elle sao sujeitos os lavradores m1- l Ate agora te.nho mantido completo s1lenc10a 
neiros, que não exportam café como é sabido. ! respeito de um assumpto que reputo r~e maior 
Já que não é dado elevar-se o preço do caté, 1 importancia para o fisco e para o Estado que 
reduzam-se quanto possível os gastos da pro- modestamente . represento. Principa.lmente 
ducção e os inberentes á sua venda. para o lisco, porque e!le relaciona-se . com a 

8." Promover, finalmente, a creação de j percepç>}o das rendas, materia esta de ha 
bancos regionaes para emprestimo de dinheiro 1 muito descurada e que tão serios prej uizos 
á lavoura a juro modico e prazos razoaveis, 1 tem tmzido á sorte da Republica. 
simplifican r~o quanto possível o respeétivo i{efiro-me á Alfandega de Pelotas, creada 
proce~so, ou conceder aos. bs,ncos exbtentes pelo decreto n. 36!, de 2 de janeiro de 1896, 
favores que os habilitem a taes operações, que veiu acompanhado .da tabella necessaria 
est&tuindo-se meios adequttdcs a garantil-os, 1 para a instal!a<;ão e custeio della. 
como já se füz, comquanto só aos felizes a pro- E, pezn,-rne- dizer, Sr. Presidente, que até o 
veitou então tão util medida . 'pre:>ente tal ínstallação não se eífectuou, sem 
. Agor:3:_ que 0 Congi·esso está funccionando q~?- ~u s~fü• qual a causa ~e t~.m~~ha. demor~. 
e. occasiao azada de solicitar-se de seu patl'io- oi:n?l':·s Me~a de R~nda_º' foi ess,1. ~e~art1?ªº 
t ismo as meJ1das que delle dep;.:ndem. ~leva'.ma.~ateg?r!a dvMe.sade, Ren,das l•edera~s 

As apontadas e outras que occorrerão ao ae prlmer~a or d~m, por um d'.'_cre~tO Je. 189'*, 
alto criterio de VV. E Ex.? podem dar algum qu~ r.-:,staoele~eu o decreto n. 1. Oo3, de 31 de 
lemtivo aos males que affügem a nossa prin- f ou,,ubro de 1818 . 

. cipal inc1usti-ia e prepararem-lhe melhor fu- \ Insta'. lad~, a _nova Mesa,'> de t_al m?do cres
turo com grande vantagem pa.ra nossa Patria, l ~e_u a .'J.'1~ receita ~ue em . ~ de J~n~1_1? d.e 1896 
que della ttaure a melhor da r eceita publica. , foi dec!e1,ada a Alfandega de 4 ctasse a qu_e 

me r efiro, consignando-se no orçamento v1-
Cidar:e ele Ubá, Esta.elo de Minas Geraes, 28 gente a verba de 102: 178$, para attender-se a 

de junho de 1897 . - Theoph ilo Ferreira Hen- este serviço. 
r iques .-Antonio Joaquim. Baiiío .-F'elismino, Mas esta idéa precisa sahü• do terreno das 
1.'eia:··eirn de iiiqueira. - 11:Ianoel Jose Teixeira aspirações para que se converta em ·reali
Sllila , ·razend.eiro. - Antonio Gomes Pereira dad e. 
Pitho, idem .~Jose A ".1, ta;lio de '.Sou;:;o, Lima, 

1 
De m:da npi'Oveit:J, a Peloto.s ter uma alfa:ci-

1dem.-Nom.rna10 1huw1.es de 81qucira, la-, deg<L smrplesmente nos orçamentos ; uem 
vra(Ior .-- ilyres ria Si lva OLi~eira, fazen- tãopouco convém á Fazend~t abl'.ir mii.o de 
dei~º·:--:Vir:gilio Jln! oa~o Ferreira de Castro. um lhcto1·!que tão fürtemerite coopera f' v,.ni, o 
-11clmo Vieira de Quciro::,-~.]l{(!rcos de Oti- 1 uesenvolv1mento da rece1ta m~c1011al. 
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A questão Ja não versa sobre a utilidade W<l'·Se o pequeno saldo do exercicio co;Tei"• i ., 

do instituto creado, restringe- se á execuç1io rara ter-se a convicção ae que ôJgum ,, •:•._ 
de uma lei; não se tra~ a ele apreciar a im- O l~iste que entravava o r1efF~'1d'J d.e~en:ol·ii· 
portancia desta r epartição, ain«a ultima- menr.o tiaquella l'eíJ''rtição. 
mente reconhocida pe la mesma CommL,,.fo Si é verl.'cade qu3 o imposto de jrnpm•t" ". ·' 
de Orçamento da Ca1rn1ra., rr:as de dar des- não tem dirnit\Uié,lO em Pel~rns.', ta. nto :.:s ··~ 
empenho a um co m orom.isso eontrahi<1o nelo que D.•J semesr.re nGCOtTHio e eae supt•,r •:::· ::e<:· 
proprio Sr. Preside:Úe da Republica, quán1io ],.IJ'eeedente em 4:418.941, fli bem qr.te r•:.: · 
P!ometteu velar pela arrecadação e fiscaliza- frentem0s com u m:i. crise gerai de o;·i'ÇJm 
çao da r enda. con1plexa e que se prende à vida da Repcc>'.i-

Que o D-ssumpto aifecta. á arrec~.dação e á ca, o que não soff.:e duvid.o. é que o pqu.c::c::o 
fiscalização r1a renda, é o que provarei. augrneuto uo ex'"r·cicio corr ente é dev1 c"c 1 ~. 

Anks disso, porém, hn. de permittir-me a :al·ta de pessoal e m:üerial m.quella rer·~.1~\i.-
Camara que "1eu mostre como a receita da çi1u, que só terá pro>peridade real. e eff ;-2U.; ::. 
Mesa de Rendas de Pelotas tem se desenvol- .n r; dia em que for irrntallad:i, a alfandega, 
vido para chegar depois ao ponto principal A fal ta de pessoal, Sr. Presidente, é rn 1c~: i~
.de minha a.rgumenta<;ã.o, isto é, que a insb l- festa. E pai~a justificar esta minha afiL:·m:::~ 
lação da alfandega traria grande vantagem tiva, não preciso mais do que ch3.mar :1 <',t
para. o fisco que, além de arrecadar mais, tenção de V. Ex. e dí), C1nmra para as 2. c:
fiscalizaria melhor este trabalho. émnulações qne &Ui se dão. O adm inist:::~ -

A.ssim, segundo dados officiaes que tenho dor da mes:t alfandegada de Pelotas c,c· 
em -mão, a receita desta Mesa em 1895 foi de cumuh as funcçõer; de thesoureiro, á:> zL1 
2.065:600$137, attingindo a 2.748:285$155 ag·".~n~e ela Caixa Economica e da i'.~-: i:-c~ " 
em 1896. 1.;r&çao, e cb vendedor de e~ts,rnpilhas. O c-.:-

Fei to o de.· conto rios depositos d-~673:556$576 cri vão tem ao srm <?Ui.lado a e~criptur-;:_,".; ;,, 
no primeiro exer cicio e dti 521 :Ot í$443, no elo lí· ro e&ixa e alé:n dist.o se encarrep,:, 1.' ·: 
segua. :o, ver 1fica,-se ~L E.~x i :stencia de uni vistoris .. s, c"e1:tüiõc~s .. C~)!1Ú;cção da.s folh s.:~ d·-, 
saldo a favm· deste ultimo na importancia pav,'1menw, aux i:Jando, quand.o é necebsc,n,:, 
de 835:230$151. o serviço de conferencr,.s. 

Si co;.npa1\u•rnos a r eceita arrecadada no pri- Os d·)cts es ,~riptrr:i.ri os do que dispõe ~, 
meiro semestre C: o exerclcio corrente com a Ytes& empreg;\ffi se no const::mte serviço '~ :··.:; 
do semestre correspondente no exercicio da conferendas inter na:> e exter nas , arqrn'2;:'{v) 
1896_, veremos que a remh destfl McS'.-l. ore de navios, exames tle rnercarlor·hce;, etc 
çou ne8te nttimo por 1. 3-33: 17,J$56 l contr.. Um dos rruarda•; 6 ad.rninist1·ailor das 
1.333:624$052, que rt tanto rnont;L a. arreca- tazi~.s e fiel~:le a1·mazern, e o outro a qUGi"Il 
.dação do j :meiro a junho ri.e 1897, lrn-vendo, eu mbe o trabl°\1. h() dos livros de reca,'0·.1 ., 
por consequencia, um deficit contrà este se- fise1i.l do ru· 110 e das bebi.das :1lcoolice,s, Lc; 
mes tr e, !;a importancia. de l2.310:W8$, ex- '' ceumulacões são enormes e not<'l-se cm" s:·::.i 
c!uidos os deposito:' constantes (i:'lS tr,iJelias un ic>i.mente quatro os omp:rag;;:.d.os de 'qu~.-~ ~".) 
que o rrereco á apr·ecia<;ão de meus illustr.'S ness'1 repa rt •. çào . 
colleg11,s. PdI.'a maior prova do que avanço, cmn :::•c., 

Poré,11 , d't renda a.rrec:vhda no mez de me decbr·ao: que um set···ente trata -eh:, cn-· 
julho proximo p issado, qura importou em t!'ada e sa\i icfa dos manifostos. e PI'ePUi''" tu-
16:08:3$021 , se2;unno pubhcc-,çií.o no Diario dos os documento~ de ckspezrt, cê:m.Õ scLh:·, 
OfficiaZ, conclue-se haver já a favor do exer· consignações e montepios. 
cicio correu te um ~ald o no Yalor de 3:772$913. Do exposto é facil reconhecer-se que o ~1 c ; · 

Conse1$Uintemente,de t udo quanto acabo de soa! da mesa alfandegad"' de P2lotas ui:o c:2.
dizer é bem de ver-se que a rereita da Me,;a tisfaz ás neceso:.idades de uma repartição d0stl;, 
alfandegada de Pelo tas tem augmentado . orr1em. . · 

E esta progfüssa.o, que :1. principio foi ta. Quanto ao m?.terial as con1foõss nã.o s:i.::> 
manha, está agor a estacionaria, Justamente mais prosperas . E t anto o antei;ior err.1 in.
porque não se executa a lei de 2 de janeiro sufilcient e quB o commercio importador t i:;-.' 8 
de 1896, como passarei a demonstrar. . necessidade de alugar um outro armé:-z:;· ·_,_ 

Não posso,porérn,ir adeante sem assignalar para. auxiliar os trabalhos d;.:. Mesa , 
que o rendimento dessa Mesa excer1e ao de O commercio de Pelofas foi le VJ,\lo a 2,ssi::1 
todas as alfandegas de 4ª chisse e é equipara.- proceder, porque era soiJre~a.rreg;-=.d.o corn r\.:)$ · 
vel, salvo poucas excepções, aos de muitas de pems de estadia,, nas b::i,rcaças, que Ft1_(: .> 
í??, ~ que revela rünju_stiça. _c~m que tem sido 1 r<ni:2.m no pm·to ,do Pdobs ,1;.tó, C'_c:'" ~- r ·,~-:· . 

~~i:~~~:~;~!i~~i~gE~,~;;[f :;~~~~ 1 :::};;;~~,~;~s~E:;;~;;;:::':,;:,:::,;;·: .. ··• 
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po;;tos de importação já t eem si(lo pagos na j 34.:059$'.333, sob a. base orçamentaria de 
Alfandega rles~a Capital e na ;ie Santos, fu-1 !O~: 118$ , é fücil de corduü-se que o an
g·indo dest'arte o commercio ao despacho ~;·meDto de despez:1. com c:ste sei viço será 
na Mesa de Pelotas. apenas de 17:21:~$:>59. 

Mas si é e:rncto cme isto nú.o constitue um Ora, Sr . Presidente, os fac:tos expostos me 
verdadeiro prejuízo pa.ra o fisco, que aíimil aut?rizam:; am1:mar qn_e p, receta em egyal 
vem a arrecadar o imposto, o mesmo não pm·1odo sem m mto ma10r que esta u lhma 
succeàe com o contrabando que se dá pele:;, quant1~. , ! e'1do-se em vis ta o . ctes_perd1c10 da 
fronteira do Rio Gr<:. nde, explicavel já agol'a. a rr_'.'caoaçao e a fraca fiscal1zaçao que se 
n[o sómente pelo excessivo dos impo;'Ws, e esta.o fazendo presentemen.te. 
pelas causas qne externei, .mas tambem pei&.s 1 P a_:r'a t,errnmar e cum_pnr com a promessa, 
oscil!ações do cambio, porque o commerciante. de nao aoum.n• da attançao de meu:> cllstmctos 
que pensa pagar a sua mercadoria por um collegc..s •. • 
preço para vender cem lucro, Yê burlado.os 1 o SR. 'BELlSARIO DE SouzA - Estamos ou-. 
seus calculas com a demora dos despachos. 1 vindo com muita atteneão e satisfeitos. 

Phenomeno natural, a mesma pbysiologia · _ _ . 
social llos ensina. como se oper<i. o contra- O SR. PY CRESPO - . - . ll2oO posso. ae1xar · 
oando , o que peço licern,'a para. expor. ~e voltar·me pa;·a. º. honrado Sr. ~11rnstro da 

O corpo social fórma um todo, um organis- l;'i,zencla 0 lembra1'-l.ne que o c_onteudo du_meu 
mo u nico, como diz Bordier, e como todo requerimento const1~ue a mawr asp1raçao do 
organismo é composto de orgãos difierentes. ~o vo de Pelotas, aeôse povo que, q1:1ando 

E, ass·m que nelle enco·i"ra.mo~ ,·,r.">o~ d" 1 S. Ex. no J1ttoral de S. Pau.lo d1zw. aos 
, t.. , i.1.1 _ ~ t:i o .... tiu, ;':";J ..., ·-~"""'- s qt1~ ~ er·c~ van' ,,. -

deí'esa, de nutrição, de circulação, etc. A de- ;,.,,.igo_ v-:~. c · "" ' -: um rep;uM_ca:io nao 
re"a co•upete ao . S<;lriaàos· a nutri·,,- 0 s s~ cwva dv .. nte das bafos_ do, 1e?;oltosos 
ª"'~·icultores . " c ir~ci·J;ç·ão ., 0~ co·n ·ne/·~~n:~º. j la, . uo extremo Su.!, peito des~oberto, 

b - l i::.t ·' , G; H )._ ; '-' . l: :J. f 01'Q!1+e ero-r•icla hot1".-:-.M'°1e QQl'tJ'9 OS 1'n1'm1'g 1s 
F' como no o"o-anisrr o 'ndi .. irl ·1nl c1t1a.lq·1e • ·" .,,.... . • '' '" "' v , •

1 
"' • " • L 

" • ~,,, . l ' V .. .e ç , ' _.. l , da " r. ·~ul- 11· ~·1 'J~ l 0 <1 "f"'~ª d::t au•or1' r[ade E-«e 
obstaculo creado Ú. c\rculaçilo, quo deve fü- j -~~~P_/l v~- ltO'"' '~ vv . '>~ ··~ , .:· . ~ · ·" 
zer-se pe los_ meios regu.~::ires, y~rocluz <!esvios 1 pu ~. ";~º . ~ n; ~o ic~ª le~'. 'ª'' x~ei o ~!:) e~?e~ 
que dete»mina.m ucn·• c11··cuüJ.ça.o sunnl•"'11P"- .anças r.a. Re;n.ol ' me.ece. . e s-. ""°!-· .JUS 

- .. (. • • •• v• '·" •1c~ YJ º r-a i'lle S" •' Ulliira o d"~"eto u•e J'"n~1~0 r1ar , da, inestn3. maneira na. soeiedade, U!lla, 1.1 _:1· Vll ~ ~:.a.; -1 ,. ~ ,,_, · ~~1 .- .~ vu": .. " v. ........ i. 

vez que~- leva,, oly·tl'u ·,cão ·1.0 c~ nal T'"ll· de l o9d e de:~º apJ>l!caçao ~verba 0rça-. u"' "' ~ e' ' - "' 1 
'" " l1WT'ar1a 1 u st 1~n para qp e nao desa11pareça rat por onde S9 O"eI"1 ·1 cJI'cuh. ·,ao es··e 'nes - ',, " · " · ~ '""' -· - · . ··, 

mo facto 8 ha d: i ~r.' <' ' 
0 

, • esse _resto de 1Uusoes, que_ ar:1rnam aquelles 
Ora. no ~rgani~:; soci'.1!, sJ.o_ cauar. s_ com-- li'.l'~l'_Wta\E?rque º~ pov~ mi.,~ f?lhªea 11 vros de 

petentes. _por o no.e s.·e realiza. a cn·cnlaçao das e!: e;t~.~ :i •• ~ ,,itu. ci~~ .. .t.~_ ncw ,,'.1i:',c~~tv dout~rn~<;, 
mercado1·1as as aHaude"as. e urna vez aue a q_,er ,er, ª app.tca"'ªº dd.,.~ '· o pov~ nao 

· ' "' · . · ; e~tud~ fio··.-··a~ de Gove"no lU"'ª das 1nsl·,_ obsürucção nellas se manifest&,to1·1H1-se inevi- -~ ~f"l -.lÃ> 1 ~!!~"' '-1 .. "'~ · , " ~g v .. 

tavel o phenomeno que apbo àe apontar,-/ .t~~"~'"s,, ?~~~~ .. ~ºe'.1e.~~Jo:; qvie~~.,. L
1
,i:as. cream e 

O Co. t r<> bando que e· o ,·o· o
0 l NC;"l do q "' ap.cucL a a ui" l <«IS ql,a.ndo , ba_anttdo o seu 

n ~· - · s,,,i, e »·J '" ' 11 "' dí r·a· • e ,.,e~n•tada a s ··a lilPrdade se dá no oro-i:lpis rno ind iviifoal 1 .. d oluO ' .~,,e! ' h • ~ . • 
0 u - ~ · . - • . Sr·. Pres1d.0nte, no despenhadeiro a que rn 

Pa..rsce, pelo que ten~o dita, poder conclmr teem atil'ado os Govei·nosrepublicanos,e neste 
que mst.allada essa: alh10.dega, :t rece!tJ. ha 1 pomo, para ser j usto , devo i·emontar ao ini· 
de augrnentar, assim como a Cam~ra · dove. cio da propr-ia Republica, pa1·ece que a p1·e
ter observ::do. que, deante das d •flcuJdades J' or.cup~w::i.o dos n.ossos. homens é torna!-a od1-
actuaes,. e 11nposs1vel dar-se. o_ r1 es;mvo.lv_1 - ada do coração braziteiro. 
mento mtegl'i:l.l dess11 1·epal't1çao que sena . . __ . 
certo. uma vez que o pessottl tos,,e mais nu- O SR . BELISARIO DE SouzA.-Nao apo tado . 
meroso e o matel.'lal ma.is completo. o que só O SR. py CRESPo-Actos da nature.>a deste 
i'e poderá d:cI' com a inst<i.llação da, Alfau- que 1·eclamo, longe de sereúi reprova.dos, são 
dega . um t itulo de r ecommendação ao Governo que 

Oi é e, despe;1,1J, que amecl.l'onta o honrado os p ratica. Actos da natureza .. deste que re
Governo d:cl. l~epubHca, cui:np1'0 accentuar clamo, quando repetidos e sobrepostos. contri
que esta não será. farnanha. bnem de preferencia para a formação do 

Tomando por base a que se teve com a Hyma iaia cubíçado de nossa grancteza., sobJ'e 
Mesa, no exercici.o passado, que foi de o qual um dü~ hã.o de assentar a Jeücldade 
50:537$324., vê-se que no ultimo qu3.rtel deste povo e o pres~igio da Republica. Actos 
de.~;tc ex:srcicio eleve-se despender corn ella da. · natut"'>2z:1 deste, qne reclarno, prec·isam 
16;~~~1~$:7!-: . -: .,,,

1 

.. , ..- i·- ,.r ..• 
1

. _ -:-:~ .• l ~-.E.'r ~~ .tte:·1 didcs incor~ t ~118~~ ~a , p~.r·a J.E:corb da 
.\- k.,~, co!.lSHLBla,,i.;.LLO OtJC a J.US·,.(.t;.t. _L::; (; <,.:,U e func- RepG1JJ.ca,. E si do to:l.o tJrern ilnproficaos os 

ciona.mento da f,lfarÍder.;a nos ultimos qua · mecis esfürços, si cotü os concaito:c; que a.cabo 
tro n1E1zes deste ex:2rcicio custa.1·á a;1e-rH,~s d.13 on1it.tir :aad 1J~ cons:::?gu]r, I'GStar~n1e_,ba u~n 



SESSÃO EM 27 DE AGOS'rO DE 1897 

unico consolo, que traduzo nesta phraS·9 de -1 sérias e fundadas, a alfandega foi su.ppri
Thier;:: o maior dos nra;1e'r '"s do homem es ;á mida . 
ern satisfa:•er a suâ intell.igencia , e :i i djzer 1 Ainda na situação liberal , e quando foi 
aquillo que crê ser a ver ,1née e repetit-a pe- ministro um íllu:Jtre filho de Pelotas, a al~ 
r ante todos. g' o que fa ço .(Mu.ito bem; m iúto fündega nao foi creada; teve a epllemern 
vem.) creação te1egrap1lica da.s pouc:i.s hor&s que 

: .r. . , . a:1tecederam a . ele i ç~o 1lo ministro, que na 
. Vem :;. 1.esa, e lido, apoiado e posto em for·ma <la consnturçao a pedia ao seu chs-

d1scussao o segurnte trícto, no qual era grande maioria a cidade 
de Pelotas. 

REQUERIMENTO 

Requeiro que, por inter meJio da Mesa, o 
Poder Executivo informe sobre o seguinte : 

Por que razão não foi até agora installada 
a Alfandega. de Pefotas, cread;i. pelo decreto 
n. 36!, de 2 G.e j aneiro de lb9G, !1avendo no 
orçamento respectivo a verba necessaria pa: a 
o serviço ulludido . 

Sala das sessões, 27 de agosto de 189i.
Py Crespo. 

O Sr. Souza. Car valho, no Diario do Bra:;il, 
orgão officioso do Governo de então , creou a 
a lfandega corno manobra eleitoral e que 
sor tiu o desejado eiieito. 

O Sr . Souza Carvalho era homem de 
grande talento e de g rande arte em materia 
elEiitoral e politlca. 

Quando na Republica, em 1894, geriu inte
rinamente a pasta da Fazenda um illustre 
·Cilfad[o de Pelotas, o meu distincto amigo o 
Sr. Cassi.a.no do Nascimento, foi alfandegacl<L 
a Mesa de Rendas do Pelo tas. 

I-Ia muita gentri autoriza.da que discutiu a ' 
0 §~ ITTl l'°"' •• · J: § constitucionulidade llaquelle acto ; não o 
~ "" "-: ,_,_,,e _íl:e:l:?!il. a.o <!: e Olil!~a- fa,rei porém emcuant o não for levanta1;a a 

Si'. P:;es1clente, ?ªº l'.J.Uer~ demorar a_ r·esposfa 1 e·xc&pção de' i ncohipetencia. que foi- me op
que r·evo ao .noore Depu"ado pelo Rio Grande 1 posto po" l'In 1· t 1• ,us· i· ~ l'"pre~en•ant" do r' n" ... 1· . 

1 S 1 . r. ] d· ) , .., ·\ Y' ~ 1 ' \.. ~ ~ ~ . li V V •~ U .11. o ...., \.,<.~ .~, , 

ao ,Jlll, que acc, Ja e reve. ar-rn orai 0 - cm! A c'·eio Rr Pres'den'·" c1ue breve ""an >1· r"· 
P.~]·' r?. 1'"~1· 1 e br' lliante e ·a da·~,,; ., nLes ~ L • ' " • 1. cv, "' " ª u 

"'n~v. ~. cw , a o·~ . ' ? . r"•• "'·~ a Cc\ US:J._; confiei-a ao U[to patrocirÜO dO:'l 
co .. no uma homenc .0 em a S. Ex_, ao que ,,,m ·'r" n · i ~º" 0 GtlaI'~•-ra. B~ "bosa Li ~n " 0 d .~ d G • - · ,L l ' , i:> ;; • u J •, d . . .~u<.1o. , "'L " ·'" , 

ei:sa. ~" '?verno: ~ue, so_ 1:~º, !11 ~"a. '.ºª ª Lauro Müller . (Risos.) Emquanto durar o 
A!f".:ndeg •• e.e Pelooa .. , por .iu~"'1~ •· funnad.'.18 pleito não cli , cu·o i ' eO"i~ien•o quanto rn ai·· 
razoes de economrn, e ue melhor fiscaltza.çao l ··'~ºUI"ptos ": ~; .. c~ ·1·m~"i''" (R~so'· ) - s 

l · 1 .. UJ·:l•.' l.-" Ji.J...H .. tou") ..l (..; .... ~ô • '(, ,1 • 

ac nanena. y ·:. . " ;, v '''X ". Pºes·-ie t , 
'·cs ·~ A' fandeO"a d" Pelo'·"s pe1·n·+<a-7 ne a e , Pv•;;, · "' .· • ul ... • . ll: n e, q ,rn a 
E "'"' L " V ' 

0
•• • , t luu ' e J\,.lf-' lYleo·a de Pelota' t 0 m sido mnis um -C~P'Dl'n l'• 7<> Lo é rnn i ·· l'lU ···' SO '!)o.lítico ti o - '~ ., "' ' ' ::> "' ' <• ca, o ~ t:. -' •. °"' í ~.:u~ '· ,... , .. º .. ,:; ... -.·. cv. r:i .. l L .• . • ~ T>OEt ico. 

q'"'e fbcal , v ~1 .1e~ta. h"":i., qua.nuo oomus · Q .. t . " t fl. -·c·· I . d · 1 ·Douro~ e est'· •no~ 0~1 f·co ri- il'n co 'no ai1·z1"• u m· n,in ·0 ao tiopec 0 ~ ". e a 11ane1ro e.a 
.1.: ,_,, " OJ ... ..1. ,_ i..l .;_o;, t.~ iv. , '.t .-.v . t =-- d· ,.,. · t 1 ,.. {". ~· -. d , > 
illust~e T>euutar1o e ''.ind.··· sob a ºT'l'ta im·- ques ao, .r.ei que> oao~ .s eiüpregtL º" ue 

P~e· s~o a';a ··-o[·' 'v ,:a. J. o~"i' "'py "·~os nºo 's~o-me Fazenda, ouvidos. sobre o assurnpto, em co m-
1 IJ d fJ U• O. - ( - V- • V,.. 'Ç iJ ' (.., - - . j ~- (i · t' t ' 

Par>rr i 'fda.; a i· ru rc1".s r ., 1·.,renci·ls ... 0 .1.ai::··ado m1ssao espec1aL uo ,,o":erno, oram con Ta.rios 
"-

1 
" • ·' ' "' ···'" ·"'•"' ... ' '"" • · " ~ · • .-, cr1>aç;;o de• t a l ?. 'fand"'I?.ª 

Contaroi a historia da Alfandega de P e- ' 0 ~ ·t~~º l ~ il'u~:~e. l\I~ni~tro d F ' 
lot:J.S • < (. . "" • 1 ' uc l e a 3.ZellQa, 0 

N·. <:'tu"ç"o lihnral i iiau a•1rad~ em , 878 Sr ... Berna.rd. mo ue Campos, tem um u mco e 
d, i.;l o. a u--.. l. ' .. 0 c .. '-" J. , · ~11de e· ·4'.'J i f'>·ot'"coen' en l1 ·' ' l 

era, Miní.:;tro da Fazenda. um illustre r io· gr ,, r . . l"."": ·i;: .. 1,,.; , · '' P ·' n. 0 ,,- ue;;env~ vc-~ 
gl·~nclense qlie ,,1,.,, •. 0 ,, a· ~ l1 .1 t"I'I' °' nat"'l a re e1.ta, I e~ cJllb .1 a des,,ezw, ate ondt1 fo1 

G" ... , ' .!::" v.:S l u: e ô L V UJ 1 t....I e ··· • T .:~1 lP.V'tr .... . ,'1.. d- . . ·, ... · 
grancle,; Sfü'ViÇOS ; não COllSeguiu, por ém, a p~~,i,~,-.. ~ ' , .? e~p~I.l•On a, ID~lS r ~eda 
.Alfar;deg::i. de Pelota~; ; retiranr.i.fl-se do Go- ~ccno;._:,1ª , P.º1 }:;~o e ~o ~· I' is:o na?, uut:n
verno pela elegi~ilidade d _os . liber'tos. e aca- ~:~~ rle~ ~ecürnaçoes da prospera c1da _le 110-
thollcos, conseé[UJU·a, o ilmsr,re mme1ro que o·"nc . • is · 
no alto carl!o succedeu-lhe e qua.nc.io a luta Os r in-grandemes bem rnbem , como o illus
politica no Rio Grande do Sul estava travada t re ministro e todos os brazileiros amam a 
entre o ministro demissionario e o legen- nobre terra do Rio Grande clo Sul. 
dario general Osorio, que tinha permanecido , O meu illustl'e amigo Deputado pelo Rio 
no gabinete. · · Grande ha de ver isso mesmo quando vierem 

O Ministro da Fazenda do gabinete de 28 l as informações, ·ás quaes não rew so o meu 
de março, o Sr. Saraiva, cujo nome não 

1 
voto. 

recei? t1Eclinar, como de um,dmjmaisiHm- , ·,.,, . . , , ,.,; ,,.,, ., . , 1 _ , -, ., • • t1•:.•s b=·1 .. 1,,:1r.!·iru:.: ·(';:q "!J"YJU 0 ·:v·t o (i":hl c11úav·:ii ·1 j I~L.10v r~ .1 ..1.1 .. , ., ,tJ : . .: ic,;:J.l .: l !.u a r 0 .-1]a v;.a , e e ocer -
A1.r. ... 1 .. ; ~··;;.:,- ...,Xe:, ~p,~-, ~ t~. ~ .. ~-V ... . _ ._, _ . ._ · (. GJ ~ rz~da a r1ise'G.:.·flc ,.do r ;:<1 u2: ~~ In1 ento offerec_i do 

~~~~iÇ(~-.~--;-:::~ .. ~ '1·1,:1\:,/0··· .. ~~-~1 -j ,tic"' i:;i. coi""r ·J ~ .~ 01"' 'u'"'- l
1 
T~ei.o Sr. Py Ci\:;s~c e adiaJ·.! a a vot.iJJçU.o º 

• ..J t.:••.:1·- • ~1 .. l.d1 <. 1 ,;;_Ul f •"-'t- J:" .~1.•,l t~ ·J v · . - - O>~ UJ'-' ' -' , '-

çües de orc\ Hn il.scoJ o aL~n:~ i.rti f.ltr (~:t ivc1 ercirn t ·vae t1 ünprim'i' r D. ~Bgainte 
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REDACQÃO 

N. 32 D-1897 

brJ.zileiro nenhuma praça com a qualificação 
de car'ete 

Art. 7. º Ficam revogadas as disposições 
em contrario. 

Redacção final do projecto n. 32 B,do coi·rente Safados commissões, 27 de agosto de 1897. 
anno, que fixa as forças de terra para o ex· -Guedelha. Moiwão.-Juvencio de A.guiar.-
ercicio de 1898 Ildefon so Alvim. 

O Congres~o Nacional decreta: 

Art. 1. 0 As forças de terra para o exerci cio 
de 1898 constarão: 

§ 1. 0 Dos officiaes de · ditrerentes classes do 
quadro do exercito; 

§ 2. 0 Dos alumnos das Escolas Militares até 
1.200 praças e de 200 pa.ra a Escola de Sar
gentos. 

§ 3. 0 De 28 .160 praças de p1·et distribuídas 
proporcionalmente, de accordo com os qua
dros em vigor, as quaes poderão ser elevadas 
ao dobro ou mais em circumstancias extra· 
.ordinarias. 

Art. 2. 0 Esta~ praças serão completadas pela 
fórma expressa no art.87.§ 4",da Constit,uiçãn, 
e na lei 2.556, de 26 rle setembro do l 874. com 
as modificações estabelecidas nos arts. 3° e 4° 
da lei n.39 A. de 30dejaneirode 1892,ficando 
em vigor o paragrapho unico do art. 2° e 
art. 3° da lei n.394, de 9 de outubro de 1896. 

Art. 3. 0 Emquani.o não tor executado o 
sorteio milifar, o tempo àe serviço para os 
voluntarios será de tres a cinco annos, po· 
dendo o engajamento dos que ti rnrem con· 
cluido eBse serviço ter logar por mais de uma 
vez e por tempo nunca maior de cinco annos 
de cada vez. 

Art. ~·ºAs praças e e~-praçns que se en
gajarem por mais tres annqs e em seguida 
por dous, pelo menos, terão direito, em cada 
engajamento, ao valor, recebido em dinheiro, 
das peças de fardamento gratuitamente dis· 
tribuidas aos recrutas. 

Ar. t 5. 0 Os voluntarios e as praças que, 
findo o seu tempo de serviço, · continuarem 
nas fileiras, com ou sem engajamento, per
ceberã.o as gratificações estipuladas ns. lei 
n. 247, de 15.de dezembro de 1894, e quando 
forem escusos do sm·viço se lhes concederá, 
nas colonias da União, um prazo de terras de 
1.089 ares. 

Paragrapho unico. A gratificação de vo
Jqntario, estipulada na lei n. 247, de 15 
de dezembro de 1894, ~erá abonada às praças 
recrutadas no antigo regimen e ás provindas 
O.os diversos estabelecimentos militares de 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 82 - 1897 

r1utoriza o' Govei·no a conceder um anno de 
licençli co;n o respectivo orr!enado ao confe
rente da Alfandega do Para Raymundo 
Paiva Sodré e Silva , para tratar de sua 
saude onde lhe convier 

A Commissão de Petições e Poderes, exa
minando o requerimento de Raymundo Paiva 
Sodré e Silva, confcren re de Alfandega do 
Pará, em que o m~smo ''º licita um annri de 
licença com vencinwntos. alleg::ndo acho.r-se 
impossibilit•.do do exercido elo ca.rgo por mo· 
tivo de graves incommodos de sande, com
provados com attestado medico, attendenclo 
aos preced,>ntes estabelecidos psla. Ca.mara 
em suas deliberações :1 respeito, é de parecer 
que seja c!eferida a petição com o seguinte 
projecto: 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1° Fica o Governo autorizado a con

ceder um anuo de licença com o respectivo 
ordenadó ao conferente da Alfanr1ega do Para 
Raymundo Paiva Sodré e Silva, para tratar 
de sua S<1 ude onde lhe convier. 

Art . 2° Revogam-se as (l.isposições em con
trario. 

Sala das Commissões, em '.27 de agosto de 
1897 - Paranhos M~ontenegro, pnisiclente. -
Ernesto Bra::ilio, r ela.tor. - Hererlia de Sd . -
Adalberto Guimarães . - Ermirio Coutinho. 

N. 83 -1897 

Aiitorirn o Gove.rno a ceder gr1211hitamentB ao 
governo mimicipol da Capital 1.lo Estado da 
Bahia a ::ona de t errn110 adjacente e e,x:te
rioi· ás muralhas do anti,qo Fm·te de S. Pe· 
dro sob a condiçiío que estipula . 

ensino pratico ou profissional, não tendo A Commissão de Obi0 as Publicas e Coloní.· 
perdi:Jo o di rt.; ito a. es;,a vanfag •. m, e.i;.·oi rJ .; / ~"ção ex::im i;nou: os p?. p:~is gne, Pin ofilcin ~o 
sen!en·~a fo;mulaúa de aceor o com a legw.

1

11itn1ster10 u1 . uw~1· .r:i. , .r e :i r.l e tff\.!O ' : es~e 
lnçao v1genuti. . <'!lno, fm>ccm pr,~:·;cnre ~; a C,i\füs ' '<•· dos Depu-

Art. ô.'• A contar• do l ifo j<nieir\J de tados, e .em qne n rntenJenda. Mu 11icipal 
1898 não sert).. mais admiiitida no e:ii:er r,ito da capital do Estado dti, Ra.hia ped.e nfi,o -só 
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permissã,o para aterrar o fosso' na. face da 
frente do forte de S. Pedro, no intuito de 
abrir uma rua que ligue a denominada-Do 
Forte de S. Pedro- com a do-Ba.nco elos In
glezes- fücilítanrio a viação publica pa1'a a 
costa da Gambôa, como tambem cessão do 
terreno comprehendido pelô. li.nha que une 
os vert.ices dos dous salientes do forte na face 
que dá para a alluclida rua ; 

E, verificanrlo: 

1°, que p:ira o se11viço do quartel, em que 
hoje está transformado aquelle forte . nenhum 
prejuizo resultará. da cessão pretendida e dos 
melhoramentos intentados pela lntendenci a. 
:Municipal daquella Capital ; uma vez qmi 
sejam exclusivamente destinados á nova rua 
e á servidão publica e não entregue a parti
culares, os te1'renos cedidos para aquelles 
fins; 

2'', que são de grande utilidade publica, 
quer sob o ponto de visfa hygienico, quer 
pela facilidade do transito e embellew.mento 
d<i, cidade, o aterramento do fosso 'Jar·a aber
tum de uma rua e o asseiamento 'pela fisca
lização municipal da zona de terreno adj»
cente ao forte e comprehendido entre as cor
tinas do mesmo e a. rua de S. Pedro; 

E' de parecer que se adopte o seguinte pro
jecto de lei : 

Art . 1.° Fica o Governo autorizado a ceder 
gratuitamente no governo municipal da Ca
pital do Estado da Bahia a zona de terreno 
adjacente e exte;rior ás muralhas do antigo 
Forte de S. Pedro, sob a condiçã.o de ser 
esse te:·reno exclusiva.mente destinado áaber
tura de ruas e a servidões publicas, não po
dendo ser aforado a particulares, e obrigan
do-sfl & Intenàencia Municipal a fazer a 
expensas suas todas as obras necessarías 
paN que não SLja prejudicado o serviço do 
quartel. 

Art . 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das Com missões, 27 r1e agosto de 1897. 
- Cornelio da Fonseca, presidente. -Aristides 
de Queiroz, relator. -Urbano de Gouvêa. 
Olegario Jfaciet . -Cupertino de Siqveira. 

O Sr. Pref9Ji.dente-Não havendo 
narla mais a tratar, designo para amanbã a 
seguinte orciem do dia: 

· Votação do parecer n. 85, de 1897, reco
nhecendo Deputado pelo 2° districto do Es
tado de Alagoas o Sr. José Bernardo de Ar
roxellas Galvão ; 

Contimmç:f,o da 22 dirnnssão do projecto 
n. 50, éle 1897, au.toriza.ndo o Governo a 
0Jn'i1• tw Ministerlo da Justiça e Negocios In·· 
teriores o credito de 90: 0UO$, suppiementar 

á verba - Diligencias policiaes - ri. 14, do 
art . 2° da lei n. 429 , de 10 de dezembro 
de 1896; 

2ª discussão do projecto n. 64, de 1897, 
fixando a despeza rlo Ministerio da Guerra 
para. o xercició de 1898 ; 

2" O.iscussão do projedo n. 63, de 1897, 
permittindo que os alumnos da Escola Poly· 
technica que se matricularam de accordo com 
as exigencias preparatorias elo regulamento 
de 1874 concluam os respectivos cursos pelo 
dito regulamento ; 

2• discussão do projecto n. 19 A, de 1897, 
dispondo sobre a contagem da prisão preven-. 
tiva que official ou praça de pret do exer
cito tiver soffrido antes de ser condemuado, 
no cumprimento da pena ; 

2" discussão r1o projecto n. 5fl, de 1897, au
torizando o Governo a abrir ao Ministerio da 
Justiça e Negocios Interiores o credito espe
cial de 105:600$ para pagamento dos orrle
nados, no exercício corrente, aos magis
trados que, havendo sido aposentados por 
decreto n. 2.056, de 25 de julho de 1895, obti
veram sentença mandando annullar o mesmo 
decreto; 

2' discussão do projecto n. 68, de 1897, 
autorizando o Governo a abrir ao Ministerio 
da Fazenda o credito de 450:000$, supple
mentar á verba-Reposições e restituições
n. 29, do art. 7° da lei n. 429, a.e lú de 
dezembro de 1896 ; 

Continuação da 3° discussão do projecto 
n. 176, de 1896, reformando o Codigo Penal; 

2• <liscussão do projecto n. 75, de 1893, 
dispondo sobre conscripção militar ; 

2 1 discussão do projecto n. 142, de 1896, 
reorganizando diversos estabelecimento3 mi
litares de ensino, com voto em separado do 
SP, Thomaz Cavaleanti; 

l" discussão do projecto n. 174, de 1896, 
autorizando 0 Poder Executivo a abrir um 
credito especial de 583:512$3913 para paga
mento do que, por sentença do Poder Judi
cia r io, é a Fazenda Nacional devedora á Com
panhia Brazileira de Phosphato de Cal; 

l" disi.;ussão rlo projecto n. 27 A, de 1897, 
declarando isentas de contribuir com um 
dia de solrlo , mensalmente, para o Asylo de 
Invalidos, as praças do batalhão de infan
taria de marinha, do corpo de otficiaes mari
nheiros e do de marinheiros nacionaes ; 

Discussi'to unica elo projecto n. 167. de 1896, 
autorizando o Podor Executivo a conceder um 
anno ele licença, com ordenado, a Jo8é Joa
quim de Negreiros Sayão Loba.to, chefe de 
,;ecção da Secretaria da Industria, Viação e 
Obras Publicas, para tratar de sua sande, 
onde lhe convier; 

Discussão unica elo projecto n, 55, de 1897, 
:rntorizando o Governo a conceder um anuo 
d.é licença, sem vencimentos, ao telegra.phista 
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de 2ª cla~s~ da Rep_artição Geral dos Telegra-1 Ram_os, Francisco _Tolentino, Pedro .Ferreira, 
phos Syles10 de 011 ve1ra: Pl!mo Ce,sado, Po~s1do'.110 da Cuaha, Appa-

Discussã.o unica elo prnjecto n. 255,r1e 1895, ricio Mariense, Francisco Alencastro, Aure
dispensando o lapso ele tempo em que incor- liano Barbosfi, Pinto da Rocl1a, Vespasiano 
reu o bacharel Antonio Ferraz da Mott:1 Pe- de Albuquerquo, Py Crespo, Campos Cart1er 
dreira para que possa continuàr a contribmr e Cassiano do Nascimento. 
para o montepio e providenciar a respeito. Abre-se a sessão. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 30 minu- E' lida e posta em discussão a acta. 
tos da tarde. 

O§~. Pw Cr~§l!Jlo-Sr. Presidente, 
tendo sahirlo no Diario do Congresso de hoje, 
com a lgumas incorrecções,o resumo dos fun
dan-.entos que lnntem precederam á apresen
tação rlo meu requerimento srJbre a Alfan-

83• SESSÃO E'I 28 DE AGOSTO DE 1897 1 dega de Pelotas, venho c:eclar<tr que não J?e 
rc>sponBah11lzo por elle e que aproveitarei a 
it1tP<•1'a desse trabalho, para restabelecer a 

Presidencia dos Srs. A~·thur Rios (Presidente), l verd'ii.cte. 
Fonseca Portella. (2" Vice-Presidente), r1rthur . ., . 
Rios (Presidente) e Va.:; de lffello (1º V•ce- Comparecem_ :n::11s ?S Srs. S11vem_:i Nery, 
P residente) 1 Carlos. Marcellrno. Alouq11erque SereJr:i, Amo-

. rim Figueira, Pedro Chermont, Theoton:o de 
Britto. Serz'"deilo Corrêa. Matt:.1, Bacellar, Ur· 

Ao meio-dia procede-se á chamada. á qual· bano Santos, Luiz Domin;:;nes, Anisi.o de 
respondem os Srs. Arthur Rios. Julio __ dc 1 Abreu, Thomaz Accioly, Trindade, Coelho 
Mello, car:los de Novaes. Alvares Rub~:::.o, 1 Lhboa, E r mirio Coutinho, Afi'onso Costa,, Bar
Silva Manz, Augusto Monten~,g-ro. Ro_11ri- bos;t Llma, Mig11el Prrnn.mbuco, Arthur Pei
gues Fernandes, Guede!h;1 Mour-ao. Henr:que xoto. Olympio dl-1 Ca.mpo.3 , Neiva, T0sta., 
'htJlaciares , Marco~ de Araujo. Pedro Borge:-:, Castro Rebello, Aristi· 'es ele Qn ei roz~ Eugenia 
Bezerr il Fon1;en0lle. Ilclefon~o Lima, .Joilo Lo- Touri t1l\o, Am phi ~opllio, Ad;;lber'to Guirna
pes, Mfl,rinho de Andrade: Fre 1erirn Bor~·es. rães, Leovigiltfo Fi.Igueiras, Ro1rigues Lima, 
Aug-usto Severo, T:i.v<trPs ae. Lyrcc, Franc~scu, Tol3ntino dos Santos. Edua.r<lo lhmo•, Tor
Gurgel, Eloy de Souza, Jose Peregrino, 1 e1-1 qnn.to Moreira, ,Jn>e Murtinho, Xavier da 
xeira de Sâ, HHculano B:i.n1leim. Coelho Sil veira, Irineu Machado, ,• JcindoGuanabara. 
Cintt•a. Jaão Vieira, Cornelio d<~ Fonseca, Tirnottico da Costa, Fonsec;\ Portella, Agos
Juvencio de Agni<11'. Angf)!o Neta, Rocha tinlio Vidal, Campofürn., C::>.logeras, Vaz de 
Cavalcanti, Araujo Góes, Gt'minia.no B~azi.I, Ml'llo, Gonçalves Ramos, Antero Botelho, La
Feli.sbello Freire. Rorlrignes Doria, Scahr:i" mounier Godofredo , Ar·tbnr Torres, Lamar
Milton, Manoel Caet:rno, Paula Guimarães , tine, Moreira da Silva, Ut"l1ano d.e Gouvêa, 
Vergne de 1UJreu, P:•.ranhos !Hont~ne}~1·n, ! Herm8negildr1 <ln r.Io1•a3s, A1'-es de Castro, 
Mar_c0lino Moura, Ga!rlm~- L':'.r1,to, .~rnhe11:0 1 Xavier d.o Valle: Lauro M~!le1', Guillon, 
J. umor, .Jeronymo Mnnteu u. dered 1'" d.e Sa, 

1 

MAn;:ll Escobar, V1ctormo Monce1.ro e Azevedo 
0Rcar Godoy, Augusto de Vasconcello~. So•Jré. 
Raul Barroso, Belisario r1e Souza, Erico Coe- . . .. 
lho, Nilo Peça.nlrn., Silva Castro, .J11lio Santos, Deixam d3 C.01\~~a;:·ec~r com _cau~3. part,1_c1-
Paulino de -Souz<L .luniot·. 1\J:t:VTink, AJ;neiüa !J~J.da. o:; Sr3 · 1~.u~rr.o d.e Herreclo, Ems 
Gome . ~·ro-1c1es p 1·1·1·ieni·n' Jo:; 0 I -i'tz (:., l'"'L- Ma.rtrns, Tü''i'BS • or1.ugal, Appol.01110 Zenay-

• '• 
1
'· ·' - · • ·•e·'· "' ·'' ' _..._ " 1 J · i\1 . '1 ! . G l E lho Mour:'io. Luiz Detzi , J:l.coh da Paixão. Cces, . ose \ ar1an ;i, lv ~ aq1;1u;s. onç~. ves, U· 

Francisco Veig;,i,, Alfredo Pinto, Oct[tv ir .. no de cbcks .M;La •. Fnrnci~co~ So11re, .Joao Da_ntas 
p,·•·1to A'"ar· Boblllo • ,,•0 .1·1· 0 z., .. .,,..1· .. ,~ 1 Filho,. ! ere. ira. dos :->antas, Ueb:mo Mar-

J ' - Lv U u>... ' !">...il• 1 l .,_.,l,_,c» • •. ~, ~ l I 1 1 F'll n 

Cnpertino de s ;aue:r::i.. TeLes de Yi enezes,' cornt<o.s ._Po;:;c'.) ue ,eon, ~e?ne '! _10, 1:er-
1'"eoto['l·o de ~r··i',,.a 1']l""S ~·f-•no r• 1 Fu'c.-eici·> reir3. Pi.l'\'S, H .. :1do.!pl10 Abreu, iV1achado , Ov1d10 

" . l -' !V (.. . .., <J,, ,_, , ""'·'"' .1. ' ~ J.i'.') H ' '- ' l J , !\ l 1 1, 

Linrlolpho Caeta.rlo, Edu:i.r;lc) Pi;nentel, Ole- A.m:,nks e ,l,u1z ,:ir.o puo, 
gat·io Maciel, Rodolplrn Ptüxifo, Pe.dua Re· E ;;em c:rnsp. os Sni. Fra.nci sco Sá., Pereira 
z•::nde. G::tleào Ca.rvaL11al, Gr"C1.n :11l eiro r>ni- de Lyr<i. , Martin :> .}unin:c, Mm·eir:i. Al 1res, .João 
ma.r·ã.és. C(tsemiro da. H.nelia.. Ollveir:1. Bi·ag·a. , de Stq:.teira~ Ja.y~nf! VHl;1;j -BO(!S, Fc~ii ppeC?:i.rA 
Gustu.vo Godoy, /ulolpho Gnr 1!0, FB~·; w.nd.o dnso) 11.. i Fes d.2 :·:!·il;r;, L0on 1~: t Lnrersi, Ernff~to 
Prestes . Cez:lrio d.e Frcitias, C:ncit :a.to Braga, Bi:·a7,i!i.1, Deocie~ia no de Snn2a. Ba11rus f:'rtn1co 
E:.lmundo da Fonseca , Paulino C'elos, Fran- Jui1ior, Benmr·cles Dias, Moll':.e:ro ele Ba.rrns, 
cisco Glicerio, Arthm· Diedericksen, Rodolpho llclefonso Alvim, Aug·usto Clementino, No
Mirancla,Caracciolo, Mello Rego, Aiencar Gvi- guei;:a Junior, Luiz Flacquer, Domingues de 
m;Jri\.es, Brazilio da f.1.1r., La:nenlHJ. Lins, Pc;.u!a Cast.ro, CoBta. Junior, Bueno de Andrada, 
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Li.teas dt"! 'Barr-0:;; · Alfredo E!!is; ü.oncio_\~inb, _ pt'e!!to. junfo il. Mes:i :J (O:npromis&O 
Cori:-ê:L, M-~:;:'tin~ Cos;n.. e Riva.dn.vi~ Con~~- ~·e~imeutal'. _ 

Em ~einv!a. e app. o ~a.da a. nota (.a ses.:;,,o ,..... .,,, • "'" •• ,. _.,. 1 11 •• -11 ., ~ -
a.ntocedente. - _ "--" .._.t • -"ucn: ~;-;.~o "- .::i ••• H -rel!'i 

.O Sr. -PA·esíi<I.cntc-Hn.""r.-c(fo nu
me:-o !cg:?.l. V.1.C·SC -J.l!'OCOdcr a Y-Ot:!l[lo dilS 
m:i.tcri:l~ cnccrl":;u:l.!'. 

{pc:n n1·~1<;1;1)-Sr. P:es;t!cntc. vcnhO-~i~no·;n,r 
orcqucri~en:o qur. ho:i;:cm fiz qu:mto :10 
~rojectl) n. rn A, de lB')-:'. one cst:í. hoje ll:'I. 
or<lc:r. do di:i p:1r.'.I. ~- •.1i><~•u:.;t.;1a. afim 'f!c que 
cllu im,s;i. ~ou· .. r i::1mc:,·.ia-.amcnw cm dis-

Pu:i!to :i. votos, é :i.pz>rov:iào o s.~g-uinto 1 cus~ii.J. 

R<i·wdra <lª"'· pnr lnt.et•m1'd :o d:i. }1.-s:i.. o 
Poder Ex~Uti\'O lufúl'IM sobro " s::;:ul:i~: 

~c:;sc ;cr.~i:!·'. cr:vitJ à )[~:l3, o :>CõUintc 

Reqmiir,, p!'l'fc::-N:c:b- !'\'l~;t :1. 2" dL'°ut-:clo 
<lo tm:ia':t!I n. !~A. 1fo lS:•i". 

:":1[;i. •la• :>•·i'--"'""~· Z.$ <!e :1z*to u<i la3i.
llm1'i1pr" )r,~;!<~r{<:.-,":(. 

Por quo ràZl'io n:io foi ntc :\:.;o:-.l i:i.~t.:il!:i !~ 
:i. ;\ltR.nd;•:m d~ Pol<JtM. cr<~:t,l:1 pel11 ,, , ,,~relo 
n. :lGt. de 2 1foj:i.nciro ifo rs9.i. h:1v4'rfl!l1 rin 
orç11-mtint.o 1'\'llp!'Ct1vo li. vr:-~ ncz~mr!a p:i.:-:i. 
u 11ervl~ alltHhJo. ;; .. ;i:;1:t!.11h a C'.;i.:mi:-a, co::cCi!·~ :i. pr(::~r~n· 

S.'\.111. 1la.<1 s,;~~tlC:!, :!7 de a.;;o~\o tfo l!l'37 .- ci;i. i1·:-a•i:\, 
Py C..r.t;><>. E' :i.:um:1ê':-,rl:\ ::..e-· dí,c;;~·iio tio> projci:b 

Pl.ISf:i. n. vntos. ,\ P'm <loh\tc llJ\i>=-•w:i;h it 
rcda~ão lln3.I c!u proj~to n. ~ n, de l~~-;. 
para s~r enviado ::i.o 8l!~o.do. 

OROE~I DO D!.\. 

E' :1.nunnc:n,fa- ~ \"o~ão 1!0 p.iNce1• n. 8.5. 
dl'I \8\rJ, ri>CO::l Jlecenclo 0PpUt:lclO OCIO 2' d ÍS• 
trid.o <lo E.-ta.rlo <le ~\higli:is. o Sr. Jo:;e Bel'
n:i.r.lo r:e J\.rroxcllns Gal ~iio. 

' São succe..c;siv;imc-nte pri~t.1.S- r. \·otos e :ippro· 
v;vias ns se:rnintes conc1us::ics do p:lretcr 
n. 85, 'le 1897 : 1 

!." Que ~eja. :i.piJl"O\'~fa ;.t. clciç~o rei:.lii::i.d;i. 
n 20 de .i tilh(l do corrente ;1.nno nv ~" distr•cto 
do Est.ido de Ala.g:'1:i:i: ; 

:!." Que S'.h l'econbe~ido e proclarn~<lo 
Deput:i.do peto 1·~fotio 1 0 di,:trlr.r.o o Dr. José 
Bcl·nardo t.lo o\ rt·o:t!:!ll:i,' Gal ,-~o. 

O Sr. P••esi<lente-Procl:i.mo Dc;iu
t:ldo pelo:!." tlistricto do Est:i.tlo d« Ala7úu.s o 
Si-. .José Bermi.i.-do de Arrox':lla~ Gal>ilo. 

n. IV ,\,d~ Hl~•i. 1fo:po::1lr1 SO!•i'<l :i. .:ona;..'Cm 
.l:i pril-iiO ll~'()'"·~Utt••:. •ttl!! ,, o::!~i:LI ~! p~ 
de :m;t. 1lo •·:c~:-clm ti\·1w M•Í.r-idu 11nte;; <:te l!tr 
co1i!omn::.:lo. nl> cUm!>:<i:umto i!:i. p:m:i.. . 

:-;;r.;::ucm pcdial!O a p:1l1:-\"-"l-, 6 euce..'Ti!.dil. ~ 
\! isc:.ts.-'Üô. 

Sio S:!CC(!!;..~iv.:in-.nto ;:em uciJo.tc appro•a.
Jos os ~e;;uíntcs at·ti;;os dv 

N. 10 - IS~i 

A1·t. 1. ~ A prlEiio p;-ennitiv::, q1_1e o offi. 
cil\l ou pr:1ç~ t!c :im.:t de• exercito tii:er ~01:. 
frido ;mt••s <lc~ ~<·r cP~l'~c~m::a.riu, srmi. lcva,r:.i. 
rm co~:::i. no cumprime:i~(J ih pena., íritc· 
::n'<l !:ncmc, ou c11m o <i('sconto rl:i. 6- p:t :·te 
q n:rndo a tli:::i. pena !':.ir• ce pr-ifilo com tra
ti-, Jlto. 

P:trngNpho 1:m1ee>. Niin ~e co:u:idera. pr-í~ão 
p:-e'.-<:1'?.ti.Va, })i!.11a. os , t-11~.!itos ci<!ste a.rt1go, a. 
rr.en;iger.a conced!dn. nas ..::d::.des e aci~mpa-

0 s,·. ls.n;;::e.So Neto (pcf.<i órrlum) illC:lltO~. 
s1·. Presi•fonte. aclla.mfo·Se na ante·salQ. o Art. e.·• Re\·ogi.m~se asdlsro~'çi:í~s em.con· 
Dl:'. An.:.::;:clJo.s <hh•:io. r;uP. ~\c;i.ba dP. SP.J' •

1 
t1·:i.:-'.o. · -- --·- -- -

prõclama.,fo e recon!1ecidu Drput;1do pelo:!.'- _ · _. ---
_districto ôe Alngr,:i.s, µcço ~V. Ex. fluc sç O Sr. Cool.bo CE:r.~:::-~ lpe!-; ordem)· 
r!igne nomeara tommis;ão; q(ie tem d•! üi~i-0· 1-~i-; Presírleme. creio que l!:t no. Regimento 
duzir no 1•ecinto e~se lllu;;:.re <:iclii.dão, afi~ 11.m ;n·tigo G~él _permitt.:. " 1~i~cus~ii.o imme--

- <le q:Ue _posm _pre~tar o compromis~o :reg•--i·!1at~ "'-) _ '.'!~'·.l~~!,o Y'g~· c:_~~i~ ile ~pp~·~va;~~ 
mental. - _ - . . em ,uua d.1~ cli~~u,~Ot;~. a1,,_ v~e_nmudt> a 11e 1.M~ 

- - -- - - 1 a "'N;t.;:·icç:lo· elo r1;lo $e:•am •\$ i~es 11iscussões 
-- O Sr. l?1·c,.,.idena:o êo1n·ido os lle.voiaçíies no ru;c;sr;io <lb. - _ _ ___ __ _ 
Srs •. , 3• _ e 4° Secrt:ta.tlos __ '.l- irn_m -~ec~ber o 1~~1·e~e'me <'_._ne .i~tv e regimect_',l; e. ~nt'o ~-' 
me~mo senhor, que, ~ena o mtroduzido u9 re· __ ~\~$1!l'l~ peço a. V. Ex. p.:i.l'a nddr::3.l' ao reque~_ '_ · 
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rimE>nto do meu illuRtre amigo o seguinte: r 

p2,rr, que seja. imrne··1iatamente subrr:ettido á 
S" discussão o pro,iecto que 5.caba de ser vo
tado. 

PROJECTO · 

N. 19-188i 

O Congl'esso Nacional resolve: 
O §r. P!i·e~.~illenae-:-0 Regimento j Art. l·.º A prL:ão preventiva, que o offi~ial 

r:eterrnirni. q~<1 qua líJ uer pr~J.ecto pr•sya ter } ou praça de pret do exerci~o tiver som.·1do 
uu~:.i d1scuEsoes no mesmo ma, nao mter-1 ante:;: de ser condemnado, l:'era levada em conta 
rcrr:~)endo a ordem do dia. no curr1p1•irnento da pena, integralmente, ?U 

Mfüi o requer11nPnto do honrado Deputado 1 com 0 des•,~onto àa sexta parte quando a dlta 
:-r.:.rn bterrornpêr a ~·r('ern º:° dia,_pois o pr~- 1 pena for de prisão cum ~rab&,lho. . . _ 
,jCcto estava em seg,mda. d1scuss<J.o, e pa,a 1 ps,1·r.grr.pho urnco. Nao se considera .pr1sao 
'l"ª Pntrasse em te. rce

1
n·a . me parece que preveniíva, para. os eifoitos deste art1gv: a 

rnte17ompana s or d.em. (.O dia .. · , . menagem conced1d:i, nv,s cidades e acamiJa· . 
. Acho que 11 mnter1a e l'egulada pew artigo 1 mentos. 

172 do Regimento, que diz o ~eguinte: Art. 2. 0 Re.vogam-se as diaposições em con· 
«Urgente p::.,m se interromper a. ordem do 

1

1 trario. · 
di'~· :;;ó se ~leve C"ní:encler aq1~el le ne~ocio E'!} prujecto n. ]9, de 189i, enviado á Com· 
c11JO r emltaco sn tornaria nullo e de. nenJ1~m missao 1le Redacçao. · 
eiG;iito, ·si r<::i::rn.sse ele ~er t.rafa.d.o irnmema-1 
t :.>.ill<'mte. Vcncidn. a urgencia. o President~ o §r. L~1rhz ii1'e<t.~i (pela orcle1n) -
consult:i.rá ele 1101·0 à :iamara si o as~umpto e 1 Pede novt>.mente a discussão immediata do 
de na.tm·em tal qm; nao ~endo trntaa~ 1mme· 1 proj f-:cto n. 63, de 1897, reterente aos alu
~ : ~,me~~te SP. torrni_r1:~ P;nllo '•LI de ~en num e[~ rnnos ~a Esco! o, Pol.yteclrnica. Nesse sentido 
:L<!1to.Si &.C<i~nrti-a aecH!1r a:ffirma~n·~mente pot envm a Mesa o segumte 
r1:..m ma.1m·m, entr:i.ra e;, materia 1mmediata· . 
mrnts em discussão. tlcando p r'G.indicada a 1 REQUERIMENTO 
or1!om do dia~ nté n. sua final decisiio, si de~ 
cir]ir nela nrg-n.tlva, sera discusdlü do aP.
sumptÕ adis,da po.ra v, pri.rneira hora da 
:Q8Ssão tlo dia r::eguinte, etc.» 

«Requeiro preferencia para a discussão do 
projecto n. 63, de 1897.)> 

Coasultad11 a Gamara, é concedida a prefe· 
rencia pedida. E' um rer;nerirne:it:::i qnede,:e t r.r .ri ua~ VO·· 

ú:;, ç~ões pJ.ra qu;:; possa. p r·ndu;m• efr'eito, e um 
p·2dkio para iaterro:npar a orde1n do dia. E' annunciada a sr,,gund:;;. discussão do pro

}::cto n . 6:3. de 18~·!7, permittindo que os ai~
mn0s da f!;sc >la Polytec:bniea que se matr1-

C) ::C·r. ~o«:=iTI:ã.o {C:i.n:itn•é ?, (pela onlem) c:; !aram de accnrr1o com as. exigencia> prepa-
-· Sr. Pr0si{lente, o pe,jjr:o que .f iz é base, ao "" 1 J t 1 l ·74 1 " 
.~ ., .. -. n ,'nnl ., .. -t,1 • l'auOl'l ~,S (.' • l'i ·gll fü!ld! ü ~8 X COn •; uam o,,, 
L:i~ p1e ..... e: ...... _ lL, 1 ~ ' -: 1\~:--.erJ"b!ee.. . ,.~ .. ã.o_ ~8~ rí::; ~:nec: tivos cnrs·:1S pelv dito reg ula rn.ento; 
t ..... ,1J,.,3, d2 inie:·~~"'Dç:10 ne 01·dern do ü 1a.., Sl nc. ~ . . . . 

1 ~ ·. ~ n ...... ·ç~ r, r\ 11 Q ,::or.,, ... r1o qt'r.. ,._, c,·11Y1 -:i-,· ·,· ·~ 0·,,,-Ll N:ngue1n 11edu.t:!O ana,,!avra e encerra"·ª a i)~. L·v! O. ,r.;\_ .:_. 1., • u•.•, ... •V c.:1.1 • '-~' ,, ~ ... ·' • , . -

0 ç;;1t,iTiurmente, poi'qne o pr oj<.:>ct.o est?~ em discu.~~ão do _v,rt. 1° e em 8<'gmoa ado art.;:;:. 
~:e;·,:;t 1.· :·~1 . n i~_eys~:à'°:·. _li ~:~roya~~º~. e .

1
. ~n! ine:t. i_a-1 Slto ~ sncces~iva~11 0nt e pf~Stns a vntos e n.p· 

·L<:.:c (-·· .~:!ta ~~t.I -,1 a o.1spt' U!·~ti nP J 1 •j,e i·::-i 1,1e19, i.1~h\e pro·:anos os seg·u1.ntes arugos do 
82 r d!SCU! lllo e voi~n,do n~~. nH·\~n1a :·1· ' P:-ao ~ 1sto i · . 
t:e te1n proJtica .. o (~n.1 c~.H3~·s s :: rn~:· :' hi~Dtf's . PROJECi:fO 

O SR. Pr.EsmE :c;·TE - Vou co ~1su ltar a Ca-
N. 63--1 897 

c ,·,nsul tarla, a rn.·:r>1i,1·a. approva o requeri - O Co::.gresso Nacional resol n1 : 
msllto vnbal <lu S!'. Codho CimrP.. 1 Arl;. !. . Aos alunmo~ <la r':seola p .,!yt.ech-

E' srmunc•a .h a 3• • i kr;tl ~> :·ilo rio nr nj rcto niea. q110 s~, !Nt-ri<:u :arani ,,,,. *'·'"'nl'd(• co:n a ·: 
n. tD A. de 1Wi7, ctis :.ion.• o ::Gbl'e g "ºn agem 1 ·-·x ·r;e:-r1c as pr r,,;.:arv,.ori;;, do regula1i:ento ti. e 
d::\ t}r is5.o p;·e~ent 1 -:/ a flU<~ o o~1h.: i:~J ou fn·vça. 11\-:: 187 .. l, tíca fü-:1n p1·e ptrn1i~- ti .1 0 concluirc~n1 
<le Dt;c·~ rio e:-:E::1·cito ti Yel' ~offrrno ai1H·s <' e ~er. os r r:>sp•::cti.vos cm'S:Ji'l pelo à1to regulamento. 
rn ~Ítl s;:r. rn.vfo, no cumprimez1-;o d:i. ptna; li Art. 2 .. 0 Revogam-se as dLposições em con-

. trario. 
1~:ringuer.o. pedi!1dn a pa1avra!. é en_ cerrad.::~ a · . 

l: Ír>'.;US~õ.u d.o l!l'Oj2cto J1. 19 A, ('G lb97. C!Jl @lr. fün!o Pe~arn_li1\ ;a (pela orclem) 
Posto 11 votoG ó ~-r·1>rcva J.o en1 311 discus ão i-D.,~ ~e,1a ~aber q u: .l a marc!Ja que teem t.iclo 

G ~ôegLüm0 o:.> Orçarnl:ntcs do l~xtenor e d<1. Fai:enLla. 
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A Cama'a votou hontem a primeira pro»n· j Tendo a CRmara de votar este credito, peço 
gação, e, ~orno a opposição 11ão tem inw·es~e ao uob_re Dep.u_taclo que concorra parn que 
sinão em dotar o ua.iz das leis éle meius, mw l 1sto ~ eJa pos:onel. · · 
tem interesse de' obstruir ;:;s sesõões, per·-· o SR. NrLO PEÇANHA- Ha creditas que 
gunt.a qual. é a r~zão por que tem sido pl'G· não podem ter a respom;abilidade da oppo
tra!nda a d1scusslol.o d.as emerwas_aG Orçi,mento sição. 
da Fazenda e <W Orçamento elo Exter10r. o SR. PAULINO DE SOUZA JUNIOR- ••• e o 

• orçamento que está em dbcus~flo para que .º !§r .. ,liP'~~8"\l~el1Jl~e. :-,..Estamos na po>"sa a Cam; iea occupar-se cl~ outros proje-
01dem el o dw. drncut.Edo o. p1 ·!Jevt? ~l.. 5~. ~ 

1 

ctos que e~tiio na ordem do dia. _ 
p~rgunta, do nobre Deputado, parece me, so Quanto ás emendas ao Orçamento da Fa· 
pode ter logar no expediente; do ~ontra.r10, o ''eIJ.da devo declarnr ao nobre Deputado que 
~obre Deputado est<i~elece d1 "~ussao que vem :ia. a.u~encia do sr. De;mtado Lui;; Adolpho, 
mterromper a ma.teria da orúem do dia. fui ·incumbido de estudal-as e du.r parecer 

sobre eUas. 
O §r •. Nilil:E.o Pe~&:oo-nlhi.a (pela o;·deni) Não são, entretanto, decorridos os 15 dias 

-Não teve o intuito de pe1·turbar a ordem ;fos que 0 Regimento u:e faculta para dar o pa· 
trabalhes nem mesmo de demorar a dis· recer. 
cussão do credito; pois sab · que está com a pa- b·1·d d 
lavra o seu ernimmte amigo, r c• presentante _O SR •. NIL'.1 PEqAlVHA-A responsa 1 L ª e 
do Rto de Janei .·o, mns o qm• dern dizet• e nao sera noss2 .. 
que o anno passado S. Ex. dividia a ordem E' annunci.ada a continuação da 2 1 dis
do dia em dn!l.s partes, de modo que a. Ca-

1 

cussão do nrojecto n. 50. de 1897, autoriza.n
mar'.1- podi<• ::u:tencler a interesses de orc'.em do 0 Govei~no a abrir à.o Ministerio da .Jus
part1cular e a rnteresses de ordem publlca, j tiça e i'kgoci.os In teriores o cl'edito de 90:UOO$, 
taes como ?S orç'.:mentos. A sua perguuta 1 snpplementar á verba-DiUgencias !JOliciaes
não pertul'oa e nao obstrue ; tem apena::; po.r ln. -14 do art. 2º ela lei n. 429, de lO de de
objectivo demonstra:' qu~ a uppo>ição c?1bL1- zembro de 1896. 
tucional tem o maior mteresse em nno de-

1 
morar a lei c1e me10s. o §r. PresidlellJlte- Tem a pala-

llra o Sr. Er·1co Coelho. o @r. Presiden.t,e- Em occasião 'j 
opporfona a Commissão responderá a S. Ex. . o §n.~ . .!Er~co o(Joel:b.o-St'. Pre-

1 
~ir.lente, uttento ao apbcdsmo de Hyppo-

~ Sr. Pa1ro1!~:n.:o d? §o~~a ~·~~- 1 crat.es, que diz ser: .m:m vantajaso, prevenir 
n.llo~·. - Devu resp 1nder .ªº }10li1e u~p ,it~.'.º ! üo qne CLE'<H\ su!,1 a t.nlmn~. p2.r<l:. uar o r~e.u 
pelo e-tio de Janeiro, em rernçao ao orçame ,t~o 1 voi.o ao credite• em d1~cus~ao. Na.o rega.,e10 
do Exterior, que a re1h\;:çao p;i.ra 3" , ;t,cu,,~ ! d:·s;!l-W.S com e poiicia, vbto como corupr·e
~ão .ia e-!tá prc·mptB e !ia mmt:J tempo fot 1 hench. do :ueu nonr,o de vistt .anarch1sta ... 
pubii1.·aüa no ,:;iario do Co;ig, esw. 1 (Ri .<:o.\ 4 

• . • 

O SR. NILO PECAI\IIA- A. culpa. e da l\Iesa,' Perdão, eu ten!Jo 11ec1:sstd···.de .r1e explicar. 
~ _ , . 1 ~~J;J suu g,nct1.'cil1ota,, :Je 0xp,-:1l1en ·~e, sou a,nar-

0 SR. PAULIXO m: SouzA .luNron.--:-Nao e da ch; st•<. :>'1Stematico, 0 que qner dizer que eu 
Mesa. porq11e V. Ex. ue ;e Le;·. VJ3tll que Illt new1 a rte::essid..;.!c ·ie goVeJ'llQ. 
Ol'dem ,fr. •'ÜJ, tem TI.'UJ: ;-,tio m ·w·-rn. li1·ge_tn.e , Q·~- - 1 .. , ·ti·1er .•. , .. ,, . .,, .-i·t··. ell'"ario na es,..oia 
c~rno 'ej;:,m Ci fülL.ü~ ·~ our;ro:; o,·ç;;meu r..:s. ;J1_, 1 'w:j~- i: t7c, ,i;,1~~··~- ~,t.'1 -~u·;,, 11, qt;e cheg~·n·a 

O SR. N1Lo PEÇANHA-~0 Gove.rnu fa :i; ques- 11lem1.cr .ct«., i~w e. e ·. \1 ~L mn de nó,,, no;:;,eu eu, 
tão dos t1ies vre._ütu:.;. J P•lUC<i se rn1p ... 1·t,1ri:lo t:om a~ 11~:~ru~a2spu-

tJl1c:1s comtanto q"e -!!Oof: d·~ toaa;; as ltber-
0 Sa. l.~EL18ARto DE SOUZA-De todas ª~ tl;c.i e':,'indl vidu:tes- ! Eu n5.o volto, não posso 

leis r' e governo. vol• . .; r, p i·qu.:: a evolução 111'!1 prohibe, ao 
o SR. PAULif'\O rm SOUZA JUN:OR- A Cl11pn. ·:-;·,;a! •t1i.1is\ll", m ;i N Sllll ª"' ,~.!Jai'Cbl~ll10; í.-to 

ntio é rl tt Mi-'Sa , e b pr·ov·a. é u o:·dnn1 dos t.r !-
1 
é q ; .~e- ~ J :i... rn~~:j~: ·;., .1 d.c1 .. :e · :l_llJ - ~ IH'"fl ,--.áo llt1S tn : ·~1 :; 

b:11hos · rm11 i~e . n:'t o é da, Co:u ·. i<is<io ti:· O · 1 d.,· ·, en·:' ,_ C(JJllO cl · :a_i.H.Lü e cc!ll~ • 11: m m, 
çarn~~~nt~, q:?_r c_utu: )r·ú1 º _ s t..~u d e vt~ .. ~·, p~t~pa. ·· ?s,o_ yrw.:·so. Cl~ _cmtcçau ,'~~{ll!H"a Jl:rwi: '~.,';u 
ran·!O a reccacçao do or·ça.mento o 1a.zeudo· ~. poh,1d parr., CLl!<lprir o rnc,;1 . d,: ver. Im,1º .. 10 
publicar em tempo oppol'tUn<~ .. · . , 1 Cl?,e a hu!i_m~;rna~~ .-~~t:ª· .. s~ua.o r;º, .. ten:no, 

Quanto ao orçt•men;.o do _'. 11mstei•10 cw Ex-
1

· pc:u• Lcceno.o. in .... ·to ane", 1_,("'-'-"• !·e CJlllü.i!ll:d'lde 
te1·Ío1\ tratando-se a.penas ela r~du.cçü,o, í'·J i; cun.i ?8. ~~:n~,sent~n1~nto:3 iIJoraes _e p~l~t.1cos.; 
l.eiüi. essa e publicada no Diario do Cor;gress·.i , J , J,.31,;çl\ Jª vru ~~ndo u ma 11mi:k.: a.de
em teu1po mil. l nws "" 1>ultc1a arncl<:o e uwa. necess1dad:". Por-

Camara V . IV 04 
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- - 0 Stt-: EÍt tCO COEÚlO _.;. -.•• j{l nã.o dign por 
snas yfrtude.ire·moge!icas... :. 

o SR : G-uEoELIIA. Mour:.ÃO - ·Nao tenl10 
nenhuma. · 

· -~ tanto~- posto .não . preste ã. õrganização judi
ciM'ía a.. considera.cão que em outrns e:poca.s 
ella. mereceu, .como inst1·uroento de o!'i!em 
irotfal · e ,jadiclaria.. -cu :\Jud:i. enten•lo 
qu~ a. policia. é neeessa::·fa per· .emqu:i.nto; 
ms.~s que a. m~sma. polici:i.. corno sempre fo i. O Sn.. Emco CoELHO - ••• m:i.s por su:i. 
é ainda um mstrumento de orrlem pubfü:a. efo'l'a.tl1dltustr.i.çã.o e talento. Visto como·um 

Sr. Presidente, por ma.is a.bstru>:is que dia S. Ex:. Kv1na.. se animou :i. discutir com 
~;reçam a. V. Ex. a.s co:u!derações·que vou Tobi:i.s Barreto. ;\ menta.liJ:i1lo br:uileira no 
J.-u:er, pl'Ome~to. l!Ob ~Llvra, que, :i.o tcrmi- seu :i.ugo (apoiados}, nome :-ó compa.r-.i.vel :i. 
n11r o meu cflscurso, bel tle propor medida R uy Barbosa. ne.st:i. ;;eraçfw (apoiw1os). o qi:e 
'lUe entende com a policia.. na Repul>li~. pro\"&. que s. Ex .. alérn do talento e Hlus
v. Ex. niio '=Stnnbe. port.uto. as CODl'idc- tr~Jio. que nós lhe \'oconhecemoe, tem su
ra~ as di;,T!!~i>.'!ll que, p.'rn. bem dizer. biria co~em. 
:me ~(>JO ro~do o. fü~er. nest4 momeatv. Não a.dmiro. pol~. S1'8. Dop11t:ulll.<;. que o 

ltontcm o lllu.~tre rcprcs ·ntnnta do l\I;a.· Sr. Guedelb:i ~lourii.u ton!u~ mo buiçiu_lo hon· 
:mnhiio,padrc catbollco rvmuno, sr. Gu~ftolha tern. '11& tribuull.. cmit :i p«bll dt1 meu~iro:;o 
Moui-lo. cujo nome nilo pracl~ pedir licencZL 1\ bistorb, o ropto de vir 1ll1!!r hi\je onde ll 
~ra. citor ''i:Jto como ,; costume ent'l'\l nÚll como eu l\prcnJ.i que Henrique lV !ür:. \'Í· 
o dc~s eu l.IOU lncap:\Z de f;i.ltar lá. conl'l· ctim3 de um füniAtieq 1&r1n:l.do :icJo P1.1.p:?.. 
d~r:içio p:in CJln s. Ex., tnormcut.c n11. z;qa R~lc\·111, St'li. llupuw•lu:<. que v~ tomo 
allllCnrlL t<-mpo; perdoe-mo o •li::m> ~rc:erdote. que 
v~-~t.6. Pl'C""'U'·. me (;i.r, li. ltonl"d. du ·~i;cuw; 11101> e quo (:U, 

'"" "" senlu-·res, tenho íôroi! :i. zellr.r. 
- O Sn. Etuco CoELtio-0 :;r. Guedelha Dc»do quo !'ui CóJllocado hnin~recidamcnte 
lfourüo. oorn~ la diion lo, just.Ulc.\n•lo o l!eU ã. te.c;ta. do ensino (11«0 apoia<Pu) superior <la 
não compo.recimento li. scs..:üo <t'\ v~~r;i. P':lc\lldade de Mcd1cio11 ••• 
commcntou &$ br<n·e:; p:Ll:\f'l'llS qM prcmun· O sa. Ru.1sA.1uo t>t SilOZ.A - Io•oi coll0e&du 
cici na sess.io:i.nteriol', cm apoio do ~queri· pol' um concun-.v brdh:i.ntissim~. (•\f'Oiado.q 
mento assi:;nado pelo llltt:!trC fta~" d:\ 0 SR.. Enico CoEi.no _ ••• ra.vol" que 11ao 
1naiorie. e pelo cbere do P:irtido Rapubtic:lno de,·o talvez r.ant.o il. opinião un:anime da. F:i· 
Feder.?.! nos se~uintes termos: « O que afilr- culrl3.de de Medicino. 00 Rio de J~eiro. como 
mou o illustre Deputado (iltustte é lx>ndaJe 
de V. Ex. Re\"m.), dir.endo que 0 br::io;odo iL graça do impera:lor. sua. m:iget1t:lde Pe-
:ism:;sino <le Henrique IV !ô:ra. e.rm:Ldo pelo dro 11. a. quem presto sempre 1.0das as llo-
b r. d • · 1ne!la.gens ~ 1lesdt1 que isto acont.eee. repito. 

e e e a. igr~Ja. • • " tenho uma probic!adP. a zelar. oào só·quanclo 
I::sta. afilrmaçã.o ca.recía de protesto d;i. d:i. ca.d1l1ra. lle :proti!ssor affit•rno umil opinião, 

parte do digno representante do :.raranbiio. m.is. sobretudo. como represanta.ote dll na· 
Accresceotio S. Ex.: « Nfio !Sei. Sr. Pre,;i- ç;lo. qu~ndo avento um conceito. que está. 

dente.por que hi~t1_1ria. por que testemunhos. oa hí$tOri:i.; e que s. Ex. Rvma. 'l'eto 
o nobre Deputado fõr.wa o t<(•U criter-io em conte3tnr. em ab~ol uto. fazendo crer que eu 

- m~te-ria de factos, que ,ili se extinguiram. não tinba funda.menco nenhum, para i:wentar 
No.o é certo que o papa. ti\"c:;.•e tom:i.do ~emelha.ote opiuião; e. no mesmo pas:::o, abu· 
parte cm semelhante nsssai:sinnto ; e todos ~a.mio dt>sta. illustre a8sembléa, 11:1. pcri;uusão 
os homens rect0s ••• • (portauto S - Ex. de que eU\\ i;eja composta. de. beocio,;. 
111e .e~c!ue :i. _mim, q11e in·ancoi a~t:lpro- o Stt. ED)!U:-illO li.-\ FoXsECA àâ. um apa.rte. 
pos1çao) «. b110 de concordar comm1 :;0 que , _ ·- . 
11ra impos;;h•el que o chefe da chr!standade, O Sn.. GUEllEC.IL\ Moor..a~-isao qu_e1·0 fo2;er 
um homem de a.Iro. responsauil idade mor-al e 1 de~ta. Cama.i:a urna. e~pec1~ de conl!1lto, .nem 
politi. \'a. , fosse. c:1paz cle a-rmar um ns:;assino 1 Ulll•l :1cadem13: sobro Jrn;toi:ia., s?bre d11·e1to e 
para cravar o punhal no chefe de um E-:;tado, sobre i~eo~og1a mora!. .Fmne1 um protesto 

__ tanto mais quanto Henrique lV estava. em sob1·e o la.e.o e nada. ma.ts. 
<>Dtil!'.las r elar;ões. C?m o pnps.. Pert~ncera - O Stt. Ettrco Coi::wo-Sr. Pre~idente. po~to 
outrora a.o ca.lvinrsmo, _m11s, :lssumrn<lo o qt:e s. Ex. l{evm;i.., em quem reconlleço 

___ :governo da. França; sentando·se no t lu·ono de _todas as qualidades de u1a c:i.v;.ilhciro, uà.o 
is . ·Luiz, renunciou a sua heresia. e ::1.l>raçou ine t (: l\ila. detr-.tado.. . _ 
o catl:iolicismo, morrendo em plena. pa.z com 
o papa~o. » - -

:.. A Ca.mara conhece a fa.mil. que precedeu 
nesta Cam~ra ao Sr. Guedelha. Moura.o . . . 

b Si.t: · GusoÍ!:Lrr~ ~f<JVRíro - !mmer ecida.. 

O Si::.. Goen-e:r..HA Mmm,\o - Tenho pro
curado sempre hourar a V. Ex. 

O SR. Er:.1co Coer.uo - To.mbem · nü:o sou 
homem _que .se deixe o!Ien•ler por ninguem. 
{Riso.) - - - _-- -- --
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o s~i. Gts2n~LliA 'il>fotm.Ão.- Eslá. eiaro.. 
o s;~ .. EftlCO COEí.lfO - Po;to que V. Ex. 

:i.lli1•me que não prete11•.lc lil.7.er dest:i. C~mll.ra. 
uma. ac11.de:nJ<\, um c·,,ncillo ou r.o:nu quer q11e 
seja. toda.vi:~ S. Ex. contestou-me. 

O SR. íit.1E11E!.ll.\ ;:.rou1~.\o-Niio podi:.I. deix:u-
de lhzel-o. · 

O :-:1~. Eruco Co<:t.110 - Deixasse correr o. 
m inh:i. pro1ioski<>; ell;i c:ihi:oi11 lle per- si. 
t:.1h'c!%; mM ::111:: vez ti•te o di::n(• rap~n
tnnll• <.!.o ~:tr:1.nl1do i<e dii.rnou alt:1.lx.-i1'·1U) ao 
t:1petti •l:i. •1iscu.Nio e l<w11.nt·1r :IA minhas p:t· 
)D.\'n.~ obscUrM, r.11°\'ll. <i qn~ s. E~. ~o ro
:ii;me. 110 i;.;a p:i.pel cbrbtib. d·i 1>uvir a. 
de!d.i;1. 

O s1~ . Gt:v.r.i-:1.1t.\ :.: ••t: :~Xo - Fb; a derõ_.,,, •lo 
J}:\pn. :irguli!<i 1!•J :i'3:i5sino de 11-!urique I\' . 

o s1:. E1i1co CA.1Et.111>-:\i'lo ernpre~uoi f'~W 
~rm11. 

o ~lt.lrl~~Dfo!l.ll.\ ~101.m i.o-V . Ex. 11;i.I) ·IL•.!IQ 
que " P;ir;1 ~mvu Q l;r-.;.~u do o&~inu? ! 

O ~!t. E1e1co Co;:r.u...-:\io dl.;,;c-:L.•s:issioo. 
di~~utu f4.u:itlco <trtu::.1o poli) Pa.p~. 

o si~. Gu1mf:1.t1 .\ ~<>t:t~.\<>-0 qu•: signillc:l 
isto! 

O sii. l~1w·.-0 O)t:1.110-Bem: :;goro'\. V. E:t. 
T:tll ~er o 1;11" $i~nílica ist•). (.Ri.<11.) 

Ad..-it·to. SI' . Pr .. siífe11re. que o rliguo re
pr(.':ientan r.e do Ma;r:inhiic>. :i. quem ren110 a. 
honra sub!da. 1le l"l~poncfor. modilicoa um 
:pou~o. p~·lo q ue pulilic:l o Diw-im!rJ Cm1grc~i:~. 
a.s pa!u.vms que 1-'r.muncioa honttim. 

O ::'R.. G1;r:oi>i:.~1 .\ ~Iotm.K.o-Não revi o dis· 
curso. 

o Sr... ER!CO CO~iJIJ - 'EnUlo não :prosigo 
na m111ha. ad'"ert9n::m .• 

lhti·hia desculp:ldo todos ~ desregra.rnentos, 
s i Aubigaê nõ.o ~ivesse a. petula.ncia, :.í. ul• 
tim11. hol':i., de conceber o ulaao ·gig;1.ntesco de 
restaurar a Europa. ehristà (nlCo d a catlioLica, 
:de; 1.:r111os '1~tes muito <titf.:rerttc$), 

Henri•1 ue de Na.varro. abjurou muitas ve· 
z~. porque clle muda~ dir, religião c-1mo quem 
mur:a. do ~mi,;.'\~ elle :i.bjUl'ou :\. retigi:i.o ca
t hoti<'.:i. e abi-a.-;ou a protestante e as.sim por 
<li:i.nte. · 

O Sit. Su.vEn10 Nt=rn·-Ellc bem di~se que 
Pariz ''llh:i. bem um:1. missa. 

O Sit. E1uco C'•.tE1.110 - O nobro Deputndo 
P"lo Am:i.iorlll.!I :ne n'Cl.>Nll. mn dito. •1ue 
~ti~ l"•m m~tr:' o pouco c:\30 que Henri· 
que 1 V 14.'3 v:i. liS 111:.tcria." de religlio. 

\"<ill•ltM10 ua .. 'lrntt11:?encia. 1le ouvir unu 
ini8-~ f):\ta inte_~, n. Fna.nç:l. disso etle: 

... Q'IC mo importii u\IV'lr um:\ snl5$? ~rlt 
v;,!c hom nm:i. rni~llll !,. 

~r. PtnsM1•ntc. quero t"Cforir-mo a.pell!lll 
:v> mo:uento cm que H .. nr-iquo 111 foi a&!R.'i· 
t1ia:icfo, :\ll•tt ela. S:ltU.& ::i6 ev1t.ar que elle IC· 
Vl!Sill a etreic.u o :;cu pbno. isto .;, no neto do 
par,il• de Parir. ()IU'.a se por ;, le$t;r. dos pro
t~tantc.s 11;, Allema.11i1& o integrar a EU1'1)1)3 
chrÍl!tii.. 

Começa.rei pelo> autores motlernos, ;t.pe7Al' 
de gJStar mais do$ :1.nt.igos. Trouxe uns li
vro:s que~ da. rninh:i. infonci:i., ou mel.bor. 
d:i. 1ni11ha juventude patriotica; ma.s, in,·er
tenúo a orl.!cm chronotogicn.. começarai pelos 
novos. 

Reôro·me i obt'J. de Lavlsse e R:i.m.00.ud 
« Historia. soure a.s guerras da. religião ~ t. V, 
de 1639 a 11340 . 

Os nobres Dcput.:L'.:ios ler-.lo â. 1)3g. 293 os.e
guint3: 

P11recia-me quo tioha. ouvidos. Ex. :!iier: « <':ii.o sômente Hen:-ique lV fova.ntou a. a.u· 
t:-a.ga.-me um Hn·o onde teull:i. lido. couclui1lo tc.orid .. de re;\l, to:·na.ndo-se mediador sobe· 
essa ovini:io ; tanto que. por· isso, troo:ce 

1 

rano p<Lra o l!~m do paiz, :nAS cll1: fez-se. sem 
um c;llham:iço. e aqui (tipun:anrlo ~~'.!. r(i e& br.m- i•uiiio par.~ gloril\ da. Fra.nca . e:n face (1os 
cada) tenho :~lguns livres. descendentes de C:i.rlos V, o arbi&ro da Eu-

Sr. Presid!~nte. não sou nenhum pcrlnnte ; ropa. » 
não •enho f,)1·0~ tie hístor1:i.dor e pa;'a i~to me . . . 
fü.lt:.i. mesmo tempo; estou malta velho pa.r:i. Evtdcn~rncn~ ffonrique I~, sonhava. rcs-
e:;tuifar a. historio. - po"l·tunto a O.amara me t~ura.r o 1mper10 de Cu.l'los •. Quem t1nlta. 
es(;U:ie tle fa.'l.er· u1u'u. recapimÍ:ição do reinado elle ú;-at!t~ de si '?. ,'\ Hespa.nho., il. A1.1str1:i. e 
de Henr:q ue IV. Lünítn.r- me-heí u.pena~ a ;~_It1j.l!a ._ 111~? ~clhor .. e o·Pa.pa.:. po_r~ue H;;n: 
dizer Que esse r~i , como Luiz Xl. como Na- 1.1que l\i e~t,tv~ d~ . lado do, p11~c1pa.r)o 1t~ 
poleã.u Bonapa1•te e corno 'l'hiers. que forma- i;ano CJ da l~,~.l!~b~ca. de ; ent:z.i. ~o ma.1~ 
ra.m a o.acion:1.lídade franccza., tinha i::ra.nd .. s tarde. se ern~1.c1pa1a.m un~ . e outro:. da. i;u 
vh·turles. ·m:i.s t..'1.:abam t iuh:i. tlefeiws de tes· 1 tcll :~ pont1fie1a. qu~,os esma.~ava.: . . 
t:w··i ~. tinh:~ ':'icios. -.. .

1 
O au~r que e;, ,ou lcn• .• o diz de Henr1· 

Com o~ vícios de Henrique IV na.o tenllo que IV · · 
nada. que Yer, t:i.ntl> , mais quauto·os papas «Na. sua previsU.o do futi:<ro, e3tava reta: 
lhe p(H'tlo:i.rnm, del':Lm"lllc, pl)r exemplo, o zer a. cartfl. da. chrlsta.nchde. coucebeudo o 

. d.l\:'orci.o,-antlls o repuilio . <te ;\l:t.rgai·id:i. de· <'tll'" elle cha.mav(\ o grande 11.Bsigaio . Nessa. 
V:;liois, 11. prt1tuxto de quci. . . :~pretexto de propJsíto tioho. dous fins: a batei· a. casa dt\ 
11a1l:~, Srs. Deputados- ! (Riso .) u Pa.ps. ter- Att:>tria, que elle já t tn ll.a e.nfi11.q11ecido na" 



508 iNNA!!:f:i :OA OAMARA 

Hespa.nha, e, que e: \tretanto elle julg&vR 1 Tenhfl, ;:i::~i:y1,..fo, S. E:o:. Re"m·endissima. 
ain~a forte n? Im-~e~·io ;

7
fa'.:er o ~quHílJ:' io j ú ' ::ngCrn 38 a.,,s fo llvro lê-·se o segui.nte: 

emopeu, lS~O e, a S&t1sf.:tçao aad.a __ aos l.ll~e-1 . 'fo ' ·-- n ,~ , { );' ·"""' . " t ' 1Jis
resses. a ltr:11~;tas , mm re.'Bl'"ª.smtLO p:r.ra. os -,~~ .;'-~. ~, ,t' '.~:'.e" '?: ;~ ~.'":".çri.: ~ 1~ . "n es ª,, e 
seus isto e para os do seu p<t1z e o estabe- t ,;·:· '" e.: e,,,.i!.1e ec .. ~ .. n"~ díJ, .. ou iedade n.ss 
lecin'.iento de um re ·'imeu de pomh·:içito e 1 r e1a-::i; ~<L r;ntao Oil .1ernt Gas sustentados pela 

~ - i r '<'•' i'<>nn··i ·-, ,.,<) " ')~ n ···<' A (ll-i' i'f>l'' t>J1lrnID COll· tolei·ancia estendendo a. toJ:J. <1 Enro'X'l .. lJ I ''"··· '·:'·,'·"" ·'" " .1 • · . ' "' , •• '. · · '' . ' ' · •. L· •. 

beneficies do edito de Nantes .» i ;: :~g-u~e.u , <'·. '. •espe1w da rn-m;fon(: :<~ elas umver-
, .1 ~,n:::;=i..n:::~~ c, ;'.}L::;::: t::'8 · ~ gPandes v:~.ti-c.a.gens, como 

Eis aqui o piano de Henrique IV no rn o-1 fu; 'd<tr <.:::t;m;; ile e~'cU'.)'.J,çil.o em Pari~ , etc_., etc. 
mer1to em ,riue, u.ppci.1·mae:na.n,te re rYJnciliado « No n~ei.') desta g1.~r:1 rra. r~üS nmv2rs1da.des 
com a Igr·e1n., po:,to a Santa .::le nunca tive:<se. e 11rJq parn>nento<' c•mGi'J. os .insmtas (pag. 39), 
acreditado na sua convfü·são, elle liJi ~.ssa:1si-1 ·J ao;s,tssimi.t·• de Hemique lV por João Cllatel, 
nado just..'1.mente qnatdo p·· r th p:ti·a. lev,t·e '' 1 discipulo do Pe...im e je;;ui!.a ... etc.» 
etffeito esse sen grand.e cl8siderat1 .. mi poli· j 0 SR. G umDrTILHA [<;lom~Ão .. -Não era Ravail-

rno. !"1'? Passo a prgvar que Henrique IV foi aSS(J.SSi· ' ' u ' . _ 
nado por ordem dos je3uit:i.~. O SR. Eraco CoEwo- P8rrfao, elle morreu 

O S º
,. e J' . •. . º ... , da ultrn1a tenfat1 n .. Ua1 homem, um quarto 

R. .uí.'"MPIO DE AMPOS- a fü10 e m",1~ "" rio•·a· · r·rc"s ·lR. r1101•1.,e,. . est·-; vi·vo (Apartes ) 
Por or·lem d P· p· u,,. - l. bc ,_,, - . , . , A "" . . 
· "· 0 

,i ª· I !ldll'Hne a. ü~i :;. tel, d1scim1lo tlo3 padres 
O Sn. .. ERrco COELHO- Estou 1wevenMo .i'Jsuitas. M:as continuaaclo â leitura.: 

pa~aaobiecºãoqev,.r~x .,de.qneaCompa.-1" .. . , ., .... · '""' '"H" ·r· 'V ,.,r-nhm de Jesus nao e Santa Se ·vou provii,r .. ., . ·º '':s.,a ... , Jfü,,.J 1'"' u1ri.,ue ' po. · oao 
que 0 é. ' Clnte.l foi . c 11mo que o s1g ria1 de nova tem-

,. 1 ·1°st""·1,,.. .,1·1tr"' e ' l"" ou·· 'l'z f1·l·mrar o raio Poü1a ler o LRrouss8; mas, senc~o um. ba.:::a .. -1 !: ·- . ""::" ' " · ·~ l. ·: "' • '' i • •. " ' "' ··: -

marte a que vv. 1mx::;. estão affeir;o .. i. rlos, que na: mm~o tempo se aan a nci.ava sobre 
passo adem·1te, assigrni.Lmd.o anenas que, <t n- j s u~:s ~abc9<.t&. . , . 
tes de Ravaillac ter levado a e'fft>ito 0 seu in- ü .iesmta Gmnh;i,1•v., ,,c01rrnnc1do_ de ter 
tento assassino de 63nirit•) ec~lesiastico ou- comp<'.st.o neste temJ;lo da, l.!g~ ~los G11.1se:<; , ma
ti·o.> padres, outros mon::res tinham tent'3,clo a l1USl:l'I[.'tOS fa 'r Ol'aVeJS ao r egicidiO . .. » 
ffiRSma cousa, embora debalde. Vê V. Ex. ? (diriai.ido- se ao Sr. Guedelha 

Abri o Larou-;se a c•ernis p:~ra cita.r O'l nomes 11:fow«7o) pad.1·es escr·~;vendo em frtvo1• do re
desses her...tes do ciJ,thollcL,mo r omano, J ?.iJ.U :ticd :o ! 
Chate l, Je2,n Guedon (fr:i.rles), Huen (padre) e ' 

. b' o o SR. GUEDELHA l\fou:c-:,Ão·-Que padre ? os J.aco mos. onvem nobr que uesse tempo -
os Jaco : •ino~ n·~:o eram patriotas cJ mo eu s;)a, O Sn~. E~UC·) C : .1ELHn -Guinha~rd.. (Oontinu

a:iclo a leitu.ra) .. . «f,1 :•ornve1s ao ;·egiciJ.io, de 
modo a jLL%itic<n· o assa.s~inaw do Chefe do 
E ·~t :::..~i.. O. » 

eram parires. 
O meu amigo e i!lustre r e p1':'sentanl.e r1<:0 

Ser.·r ipe, o Sr. Olympio dB Ca1npos, <i.iiverLiu
m,3 de que o Pa.p~, nii.o é a Companhia de J0-

. sus, o que .dá no me -.; mo . _. 
O Sn. . Gu BDELHA MouRÃo-V , Ex. está 

equivoc~,r.lo. e.~t§, m~J. info1•maclo, 
O SR. OLnrPro_ DE C,rnP')i!-lp que n3.;J foi o SR. Emco CoELHo-Eu ou d'Alern.bert ~ .. 

a Com parn11::i. de Jesus que imt!1c.ou a.ssD,ss:iHr (A.m:o·;·, es . ) 
Hemtque IV. -

O "'" Et·Jco C ·"'ELI~o-- n,_,0 . a " ""'" 1,,,_ j « . . . n:io ·1r·::-eur:3,v~, sin5:i occ~.si'J:r1 füvoravel 
un.. " . v • •• • i v ~ü <. "" l'•·» v - · . l " · ·[ TJ • IV b ' 

verendis~ima que me a'í,Genda tfa.qlli Pº" ;.: ;.1·11. i'H r,· · ~n::.1:ir <e nr,ar:qttri , qr1e . R.mra 
d.ea •ite - .<1, ~'1lec', p:i,r.,:'cs , ,1,_, r0111 0 , <};1 110 uma. snmedarle 

E~;;e Úvl'inho que aqui t eaho é muito V<:Iho. tlere..;tr<vel , dia.ho!ica. c11r ;·11pVa'a. da mo-
(ío cl l.~ .icl;"i.dC-), ini;nütai do tlei o d.D EstaJclo !» or:1 or mo: t»o. um livro). " 

O SR. AuGusTo SEvErw·- E. stit se ve;v).,o . 1 Eru,1,·1 fü!:es o.3 ter;n •s do 8.res(n qne tenho 
, · . . , 11,qm nJ.%ll livro em·10s1ss1mo sobre os 

o SR. ERICO c ~,1ELIIO _,_ E:3 ta l 10i·!O _p0!<1'~ " iG :S,ri ·;~ . :~ - :3 . 
tra~'as, tent1 HJ i.rn m~üto :e;-:ipo, <'-1, c .. •llSD, .. o''"' nu~DETH 'V'oT1·· - Tr• 1 . 1-a 
Clll'l!J-:& anno t,• do e '' i ·l'"ld> · 1"n"·1'"'c."aVP I ··)·Jl' < ' " "· -' <> · ~ A u ' " AO · - ll olO Ulll uu.lll· 

. . . · '· "'"- ... ~1 · • .. 1 (, ' ~ J:! ._.;::iLr:.r -~ 1 · ·- 1-.. .·::.· .... 1 'l ~ - ~ tr) ,~ •·t",-'t:' 1· .,.., ~., ,. , •d , '• t -~. , ., .i., 
a;;s1m dizer. JJ,, :• ._lU• '" vl.t """J, ' 6S;, ,,J, ~n[l;,. a OC.aS e:;cO,$ 

p 0 ; ,. <iern 1 , , 1·~ ne'·t,, •;,,,.,. 01- .,. "·-z P" ~"· d" OÚ.]<3 :.ioes e q tie p;;,.ssat·et a yv. Ex. 
-- ~'-" '· ·~ ~' l ... ~ '.-:J !J. V , ?, ,..._, l i;t W.t lh"'.' (, 1 

mm!m b;biiotheca., rnn r.rt.igo-de d'Alembsrt. O Sn . Etuco Oo:J}LHO ·- Nií.o duvido, sei 

·.Pela rA1J,;ionom~'1 úo H!.u st rn üep l.<t:i.d:J, r e. -1 muito •.l o .que VV . E~;,;s. pad1•;;:.s sã.o capazes 
pre,,ent.arice do iVJai'aamw, ve.10 o desp!'ew e: 1 ma.êe;." w. de rd;{;":rnu. 
cum quo S. Ex . ouviu es~o nome d'Alembe:: :., Aqui e:'1i.i\. a. hi;tn•i;i, da Comm;.nhi.a de 
alma encyclopecl'ica, o 1m1t.tre .: fo Volta.ire. · l Jus;:w, a.qui (,~, iL o ,,i.:ie:(·eto cie Henrique IV 
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baninào os jesuítas. Aqui t enho tambem unw, · vista de moral religiosa. (Trocam-se muitos 
cousa rnui to curiosa que não lerei, não só apa1·tes.) 
por falta do tempo co1.no ror n:ío qué-1'u· r.~- Ouçam, Sr.s. Deputa:los; é ainda d'Alem· 
canJaitzar a t]amara: ôão <LS b~tl'uccõe;; bert quem escreve: · 
secretas dos jesuita.s. · 

1 
«Desgraçadamente, é evidente (il est trop 

. O Sn. . GUEDELHA MoDRÃo-NitD existem. cerb .in J, ci evid ·rne, visto as p:·ovas que a 
O SR. Emco COELHO·- E' tudo qu a h~. J.c !i ist:Jr :a desse tempr• calamitoso forrieceu.mais 

mais pornogr .ph:co, e se!l!J,~'e existira.m. que (~ eprim1.mt.;s,dfiigentes , que as maxim,1.s, 

S G 
- r: ue censm 'ê•.r am a Guinhardt e aos jesuitas 

O R . m EDE LIIA !Houn.Ao-~~ego · sobre o as~:; ssinato dos reis. e!'am então attri-
0 SR. Emco CoELrro- Póde hegar como já l>lli•fas a t odr..s as ordens religiosas.» 

se negou a Git ililêo o movimento d<t terra em torno do soi. O SR . GUEDELHA Mom:.Ão-Não apoiado. 

o SR. Gull:DELHA :MouRÃo- Isto foi uma O SR . Etuco CoELHo-V. Ex. escreva um 
calumnia ! compendio de historia. 

o SR . ERICO COELHO- Sim, só nã.o sã.o ca.- o SR. GUEDELHA MOURÃO-Não preciso es
lumnias o que dizem. os padres de nós se- crever; esta escripto. 
culare~ ! O SR. ERrco CoELHo-Vnu dizer porque 

O SR. GuEDELIU Moun:.Ão- Ainda nenhum V. Ex. precisa. es~rever: porque si V. Ex. 
padra pronunciou qu>J.~quer cousa sollre os hontem não me tivesse reptado. de;;te Jogar, 
secula:·es. para trazer um livro ou um calhamaço qual-

, , . 
1

• • quer para res ponder a V. Ex., eu boj e po-
O ?R. OLYMP~o D !~ lJA~~Pos r. :1 nm :rp~rte . Í ú~['it1, acredim.: ni1 pal:;.vra i:onr-ada de Y .Ex. 
O clR. E;u co C:OELI!o- Por mais -:.'espe1m flUe i _,jas u ml1 vez Lendo atnrma•10 que eu nao es

me n: ei::_eçam_ SS. E8x. r «;,pr esenr.antcs do l c1,va. c·_o•n a verd~w.e. pt'o•rocou-me a tra;:er 
Maranlrno e 11e s~1·g-;po , devo d;zer que os 1 u ma fol ha., ou qualql<el' hi ttra gord:i. para 
conceitcs de SS. E f~ :L ,jío su;ipeit is:,i rnns ! a.I-fü· rnt;.i' a. miulrn. op inião; V. Ex: . e~ta obri-

0 S R . 0LH1PIO DE ·.~LMPOS clf.1 um apa.r te. gado a esm'ever· alguma coas~~ . 
o SR. ERrco CoELHc>-Susp8ição por sus- O SR. GUEDELHA MouRÃo-Vol_verei á ki-

peiçã.o r - bmuc par<\ mo:;;;~mr q ;re o Pc1pa nao armou. o 
" . _ . .,, ,. .,.~ . . . _ ,_ . heaçp honi i0. ida. i!e Havailiac . Logo que V. o 0R. ÜLYMPIO DE C.'1.M~ 0~·-Nao_provou u3.111- l Ex. t ermine , r e:;p::m tlerei. 

bem arndn. V . Ex cme o Papa ttve~se. assas- 1 ... . • 
sina.do Ifanrir1u e rv', nem pr·avr:n·ó .. (Ha OU· · l ,,,.?.~R,:. ~P..I~O v~.EL,l-IO-::-º lllól11; . lil~~Ul'SO ~!e 
t ros apa -tes.) !"·~< . un .. o,. nao _s~ 1 st t:r1nmt•nei a~ qua.10 

. l ilor<~s(Risos .) L é : · o SR, ERICO COELHO- As rnstl•ucções se- ··- , . .L , 

eretas não posso !et' . _ _ . ~<X.~''. só (:l: 1z_1~ ~ utor C,.~!_e ~estou 1.raduzm~~) 
UM SR . DEPUTADr•-·-- U !! J. . 1 er .. m 2.S !LaX.illu.S rell_~,IO~as corno de qUd:>l 

.. _ . . 1 to•.la:> ns ord.(•n;:; ecci e,: rn.:;t1c:•.:> (d.e p t'Esque 
O _'iR. ERrco ~oE r.r~o- ~osto ~1Ue esteJ'1m, «ms les ordres ecclesia.stiques), Henrique m 

c~rr1das rcs col't1 :1as,_ Ga tr1 bu_ ~1 :1 _:; :.s• ~enhor1:u, l f:J i a.;;_ciassina.uo por um fa natico da ordem dos 
nao posso ler. Mtr::t.: i me :1umll'a e queo os .J<i.cobmo~» . 
dignos re9r<:is~nta.n;;0s de Sergi pe e Mr.r:1.n11ão . . . . . _ 
não p~otestem conte:~ tudo que ha de mais! Torno a dizer CJ.UC os J1cob~nos de_ ho.)e nao 
abjecto na rel!gifio- a. Companhia de .iesw;, qmn·en:~ nrntar mngu~m . e nao pleiteiam !1º 
(nl<o apoiados) porque quizera que SS. E8:xs. ! ponto (~e -~1 ;:; tll: ~ccles1as;;1co ; _pelo con~r·a1• 1 0 , 
estivessem a·:) m:;u hdo comba.tenr1o es:;a in- 1 n o po~ho ele vts ~a &.n t1-confiss1oual do B.:stad~, 
dignD. corja. e.e mi;',i:; tro8 r~,,_ J;):;m que , '.1 lm- i r;~n1, _"P,reo_~~u~açao alguma com or~ens. re l1-
manidade r-epelle u.e ueu se10, e qu e 8'ta con- \ g t u s~.~. J;; assim que entendo ser Jacobmo : 
demna.da. peh H L-/üO''Ía 1 , _ i «Um prior da o:.'Llein dos jacobinos, chamado 

O~ SRs. ~fü°.EL~u ~ J',;~mtAo, OLYMPIO DE j Bou;-goois acab_a <le ser es_qaartej"~º por pré-
CAJhPOS E o u _,'R Oe> J.,.o ••P<L'te.:; . 

1 
pw e:;>t.a doutrma (doutrma regicida) . 

_O SR. Emco. CoELIIO-, SS. EEx . n~_o fa-1 O Sn. . GUEDELHA. MouRfo-Não foi por isto. 
rao como Josue p-11'8.r o Sc1l , nem poderao ta- i Não ê Bo·· ,··n·eois · é BO""'cr '"' 
pal-o com urna- peneira .. (rizxines) , e ni~ o hão 1 "' b ' ' '-

0
t

0
, 

de so oonor ao testr>mm1l\Ó de h~.m enn ;:omo i ~ SR . ERrco COELHO (le:~rl? ) - Um frade 
d' Al ernb~~r· ~- .. q i.! ·~ 6 ~ n· :·~spç . t~:i, p ;Yr. 'i \ SO q un ~ '.1L ·:~~;·:;'.~\'.. o ;/:"~ · : ~1~ ·1·tt ;1 :,..~· d :· ~~: .- d :J I~e:r:·iriue 1 V, co1n 
reno1.j·lef''-' o ()1 ' ·:· ·, 1re (~lí~'' '(:i •'l lJll f.•{i fO t!·~ Cor1··· .. : (..l , i., _,(J JU,l..1. t.t .er. t, ,)8 1.1.. 01: 1 ~:.:. q.~e .. . . 

P~ni1úJ.' ~l~ Jes~s·~J ~uut;;·i~ J;;~, , I; L~.'.~ __ :fo .. '.[;,;blic~: , l u'"' 8". ,.i ru:r,·1_1~'r .r.-r .-\ .•.. "' L " "' . _ .\l..J\J1d .o _,, Qufl nunca, 
mas não póll~ to!ernl.-<1J sub o ponto de l r.x i ~tin m; igreja . 
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. O SR. Emco CoELHO- Era dos chefes da' quartejado pela tenta.tiva de assassinato de 
hga., entre o~ quaes contavam-rn curas e Hem:ique IV e, como elle, o padre Guinarcl 
bi~pos. Era ainda. s1 assim me 01:1so exprí- Utmbem foi u:i.noniza(lo e as igrejas corneça
I!1n·,. de um'.!' gr'lnde pa,rt.e (1a Naçao, que o ram flalli em 1le1mte a commemorar o santo 
fana:.t1s1i::o tmll~, t C; rnado unbccil e furio:;:t. pad:·e GamAtte - atenço:v:o :iw1re Gamette,quc~ 

Nao ha du v1.,a nenhuma; p;i.r<t chegar o f01 enforcilifo pela f'é catholic:i,. 
P?VO a arrnar-rn _e,~ata,r os che··e~ de Estado, . . ~en l~or·cs, rião quer.enito abus::i.r da '\"OSsa 
su besteal!zados pe,os padres. (Risos.) :i,tlençao, vou resumir o que tinha :.i. <lizer, 
.o SR. ?uEDEL!IA. ~OURÃo. - Não apoiado; guarc1and?-me p ::wa outra. vez, qua.nc~o vier 

so desvairado pode lazer isto . !Jat'a a tribuna o L!lust.re repfüsentante tlo 
O SR. ERIC'l CoF.LHo-Mas, contlnúa, ainda tvfarantiã.o, o Sr. Guedelha Mourão, dar me 3, 

d'Alembert: «0 encarniçamento dl1 côrte de r eplica em termos, deser,volve1· mu itos 011-
Rorna contra Henrique IV, nã.o obstante 0 tros. pontos rla mm!:a ar'gumenta,;ão. 
devotameuto dess~• côrte ambiciosa, isLO e, a Disse-me o meu .digno armgo. representante 
confi<>:nça que o rei lhe tinlla demonstra.do, rlo Estado ele Sergipe, meu director espiri
pernuttmdo-lhe a rnstrucçã.o da mocidade,etc. tual. · • 

Seguem -se muita:; outras paginas em qmi O SR. OLYM:PIO DE CAMPOS-Não parece, 
D' Alernbert, explica e mo é que a côrte 
de Roma transigiu com o desregramento 1 . O Srt · E1uco COELHO - .. , q ne eram cousas 
marita,l de. Henrique lV, com a ·sua am- ~1versas <'.Ompanhia e.e Jesus e a Sanfa Sé. 

· bição de convola.r novas nupcias · tanto Sei bem quH nem se:,npre a orchim d" S~tnto 
assim que .divorciou-s~ a contento d~ Pa.p:i., Igoac10 ~l~, Loy~la e'>1e~e. em . boa harmoni.a 
de Mar7ar1da de Va,lo1s para casar-se, atten- com o 1)a)a.co, o ,·a br1ga: ~o~, ora muito am1-
da a Carna."a, com J\'Iar"<Hid;t de Medieis gos, feitos na mesma vc,rn. 
princez,1, italiana que repr':'esenta um grande~ . NeHse t empo. qu.::mr!o !(li a~sa,sina~1o Hen
papel nesse dramtt historico. v isto cmno r rtque lV, a eomp;tnlic:1 rle Jesus e o :p:i,par1o 
estava fili:i.da ao Papa(para niin dizer à Imli:i,), eram uma e a mes~1ia cousa: basta attern1er 
a Hespanha e á Austria, sendo cumplice do a pollt1cêt (~a i<;arnpéJ, ne,te momento. De um 
as~assinatu do proprio m:\l'ido. Jai1ü,. era, a .s2.ma Sé que proc:m•;cwa formar 

Eu podet>ia recorrei' ao L:.trousse para vos sua ueg<• monw.. uma sobrmww. um versai co;.n 
dar o entrec:ho da tfügedia_do Legouvé, que, Fe.'.!PJ:H.~ 111 ~ '.1~ék'~ d'1\ust1·w. que a apa.nvt>,~n 
a pretexto de fazer a cr1tica, affirma, que cou1 1.0,,0 o ind,t1g'.º ; por u\lL;'O lado, Hem:1-
Marg;wirfa de Medieis foi curnplice cto assG.Rsi- i que l V q1w rn cs10;·-.;av'' i:rn·:1 iormar a sua 
nato de Henrique IV pol' ciume, vbto como J n:1c1ona.h<1:t11e, ch9:;na1J1lo a si co:uo a\lla11.03 <t 
tinh:i,-lhe mostradc! uma car ta que. dl<J. haviu, 1 Alle~~'t'.1\1ª; rn;:,- 1r;<: ::elos. p<'ote,t::i,r~ tes e os 
escr1pto com relaçao ao cuncub ina to. iirinc.pa 'º' h cth,t ,io:;, part1cul :i,nnente · a 

A verdarle é e~ta. corno nós vamos ver Repubiic2. 11e Vei:ez:i. . 
ade:i.nte: Henrique lV, no momento lb lJÔr-se . Nest :i,<; co11r:1çoes, a C:i,mara comprt:henrle 
à testa ele suas tropa:~ na,1-;1 le•1;tr a eifeito o . bem que. presws 2, empc'ehendei' e~ta cam
grande plano ~a chri,t,ü~nisnçfo da _Europa., ~~~,11.1_; : I;Ie c}~'.que}V nt[~ p?:li:J, esta!'. m.s b~:1s 
con?edendo. a mdependenc1a aos prmc: pa,oos 7'.~ç·:' ,c.~p.•\tl,\ ~ ci.ul? V, como_ <11:s~e o 1llt1~
itallanos, mcltbive a ti:·pilbiica de Veneza, . LJ.e IC:Ji. ·_.,e1. tacte , 1 :o Mar::L:1Jmo. Foi ne~se 
tinha o apoio dos protestantes da. Allem;i,nha. 1 mom rcmto q uc elle 101 '~s:o:1ss111.'.tdo poe um eY-

No momento em que foi rerido pelo pmiha.i 1 :!1onge;. d_e cm11plic1da'.ie com :~ rtt\nlla _Maria 
de Ravaillac, ex-monge, est:wa lJI'igaclo comi.,," Me1.l1Cl:-l, ~ .ª .Poltt1c<J, de:0ta: ra.mna .1mrne
o Papa Paulo V, quP nCto foi :-:eu c::tn Jirfato ao 1 (~ 1 at ,i.rneote ue1io1s deste as· n.s:srnaw vem per
pontificado pelo que nunea lhe nei't!oon. 1.te1tarnorite conlwmar quo o Jnpa e Fe-

Sobretutlo chamo a attt:oç:fo d Ô;; sr8 . Dcpu- 1 hppe l][ '. que er·G.rn 03 c:1bPças '.10 cha ma<io 
tados pa1·a o num~1'0 de tentat. iva,:; que se 1 rnovw1~~~1 :0 c:t .. hol1çu füm~~o, s,t; ·~s pemvam 
fizer«im contra a vida. do re1 do.o francezes pelo dLoiJ-ppar,.c1mento do rm de t<rança par a 
por espirit.o de seita quando mrtis nüo fosse ~ est;assalha,rem a smt grandiosa obra. . 
pe.la,mão dó padres e frades de3te João .chawl, O SR . OT,YMPIO DJTI CAMPos--V . Ex: . mesmo 
Jesm,a qu~ teve ,cumpllces e out~os. Je,;mta; ~sta ~e refutftnclo . a sl proprio, rlizendo que 
c,omo .º paare Ga.nette, o pldre umnard ate !01 um ex-monge ·:que assassinou. 
hava1lla.c, comprellendendo os nomes que 1111 " ... . . . . 
pouco citoi da encyclopedia de Larousse... , O ,)LL Emco qoELIIO·-Eu Jª disse que n5.o 

O S O C e O habtto que faz o mon!le. V. Ex. rrue é 

1
,, R- rin1Pro DE '.~~r~os--;-V: E,~; mes;no um 1:omem em quem l'econé:1eço to ias~~ vir

aca )"'de d.zer que Ra,:i,,Hac era c"'-mon§.e. tud.r.:~s si1cerdot~'es, andct de sobrecastea 0 ',.,.r:1-
q SR. ERICO COELH0-1-Ia rn.uita ge:!t(:) que vata. ' b 

a~1d'.t se1~1 bat1,na e .é padi·e . 1~,,~,. senhores, o\ l\;r·t.~rnto, o facto de ní'ío e.;br vestido com 
plld,·e l,am0tue foi canon::r,:v;o Uepo1s de e~- uma hal.ina ou dehaixo do co,puz de um lJ a,-
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bito nfi.o quer dizer que não esteja. filia.do a 
uma ordem qunlquei· religiosa. 

O Stt . Ot.nmo n!: CA~r?ô>:-Si V. Ex. sou· 
hes:;e o sorvi<;o que me pl'<·sta. om razer e~s1 
ücdaraç[o, com ce;·tcw. uão a faria.. 

O SJt; Et•Ico Cu&T.llo - Porq uo ? ! V. Ex. 
snl!C que nii.o sou ca.p:i.z de nf:'~ar a vii·tud1.: a 
quem a tem ou d1J.insult.3.r o. quem n;1o r:ie· 
rcce. 

O Sn. OLYm•10 r>r: CA:MPO~ - Desejo mesmo 
qiie fique consignado nos A•W•(Ç.S. 

O S1t, Emco Cor.r.110 - Niio ~nsei c;ue :i. 
minh& dcclar~io ti\'t.!"'8e tantll. impol'tnncill, 
quo eu prcclil:l.\'O. vu• :itle$!,.'\t' :is virtu1IC-"1 
chrii&tis, pa.:11. V. E:. subir uo co111:cit1.1 do 
~pn. . 

Ml\!l "ercl:i.de, \'êrd:tde. V. Ex. ~ hen
i:iios pitm l'Í o c_.xcommunltiio po.r:i lllhll e 
CStlllll0!,1 tJUi tcll. 

\'vu ler um histA>ri:ulor bc>tp:inhol - lfiA:u
,.;,, a, .. ,.,,f tf,, //,•.•1 .. ml1r1, D. ~lo.11:,;to t.i.Cueuc.c: 

•ProJ)!Jni:i.~a Enri'Jtll• tV pl'(ltf!S:P~ i~ los 
príncipe$ prote.•.t··nt.~ ..i~ Al<•m:rni:i. l!n l:' 
cuestion ·'Ue ~e l!U·eh<'1 entre l!Jl.:111 y Ju11 C.\
tfilicôS $0l•re l:i. p::-.~ter.sion ;i. los Est.1r!Q:o1 de 
Clevt>i; y Julliel'!'; intent:it>n. quitar l:t r.om· 
b .• ri!ra. al rey de i=:~pllnn. p•i:-:i. darsela al du
que de Nl.wy:L carl~s :.ranuel. reuniencto <?I 
l-'r:tncH Conrlnrlo il ;;u. reino, y 32N:,,':l.r lai; 
pro,·iucins catõlic.'1.S Jc lo~ Pili~s B:l.jos it l:l. 
!{cpu !ilica. Je Hol~to1la. Ha.b:a leYa.ntatlo para 
e.-; to um ~: :\nde l'Je::-c1to el eunl se habia. pu
esto y::. en m::i.:-clm po.1·;~ ln. Champ:ma., y u,;i 
:;e prep<t:-n.b:~ &. itumillar la. c:isa de J\ustria., 
cuamlo l:l Provitlencia pe;-mit io q ue ile 1·c
peote se d1s1pa.r:in todos :;u.; aml.11c:ioso~ pro
j ecto3. 

AI enca minnrse ai a rseno.l,:i.companio.r!o do 
:ilguno~ m•bie:<. cn un c:a.rruajc 1!escuhiP.rto. 
<:I :i.scsino 1''raneisco Rav~i llac le quít<i la 
viJa ascst:indole dos puna!ad~.» 

Proi;-itlencia com P grande, diz o esci·iptor 
liesp.'1.n hol. Pr~1videi:::ch, capa. <!Sf<t1-rapada. de 
t ()(tos os arranjo~ pol itfoo~ do Pap,1 . 

Ahi está um historiador hespar1hol. ca.tho
lico. que de.fine o momento em que foi assa.s· 
sina.do Het1rique lV gt·aç:i.s á Provi<.\en~ia
bem Gntendiào Providenci:>.l servindo-se 110 
riu nh:i.L do :J.SS3Mino. à Providencia ioter
''inrlo nas quest~~ politic.-'\~ em beneficio da 
cõrte de Roma, com sacrificio de \lmo. crea.
t ur-J. de Deus . 

o p:i.rla.mento fraocez.Gue cm1der.mou à mo1·te 
R:i.i \·o.ma.~. D igr,-m.e si isto e faiso ? 

O Si~. 0 1.Y~(PJü u1·~ GA)W•l$-Qu:i.oüo i3to es
tiver em discns~ào. J.om:i.r><i a oa.:a.n-:i. e des
envol\·erei o a.ss.:mpo como eitenli.er. 

O SR. Eruco Co~r.no-Pauio V..;:·x~ommun
~0:..1 o pa.rla.r..;~nto fr:1.:ica~ ~or tei· c!ecrcta.<lo :i. 
111orte do r:.'l.v-..i.Hh:i.~. 1111:: it"S.l:i~inou Henri· 
que IV. de cump!icidru!o oom ~l:.u-ia do :i.te
•licis. sua proi;ria. mu!l:or. (l'a111c.) Ah ! não 
diz : Não pó:!e rtsponder. 

() :o;1t. 01.'l':.tl'm l>I:!! CA:11ro;-Hel de re.~-:on
dcr. n;:l)r.~ n~o ~JOS.•o. p_orqne não C!Sfll\7. 'i•re· 
p:u·.'10, mio .<!n.:o a.qm Jlvros. 

<) :'1t. :i::1:1co Cow10-Aqui ali Ora.per. 
o ~::. ()1. \"!.li'\() 111!: CAm>:>s - Li\' l'Qlj da. 

E;:r-j:i.. 

o l'it. Emco Cu!r.110-l..ivroa ·~ F.ptoj<L ! , .. 
lnl.'!11t1 t:\~ quo V. Ex. póde i;l'IW!r, njo '(IOr 
00111.1 it., V. ~x .. n que111 nio pNtendo oD'rn
dt:r. mu.• por conta d;~ lt;:rejl\de l~>IU~.que niio 
~re\'e um:i. obra. que não tt~jlt um::i. '11.Md:1.•le. 
1•retend~ndo to.1).1.r o l'OI com um::i. pcneil';i. 
como Jo,;ue prctcDdin. t.cr re1to par:ir o $OI. ' 

O SR. OLY~rrro DE C,rnPOs-V. Ex:. tem 
:ii<lo o echo de J3.t:<i'1adcs,c~t.à. a.bus.uid.;i de seu 
t:~1euto. 

O Si~. Eiuco Coi::r.110-Não tenho falento, 
nem nado.. tenho u. sirn:eridarie cbristã. 
V. Ex. é que estâ na obri::a,çiio de vir já., ou 
ucn di:i. qualo1uer •• • 

o Sit. OLY.lf!'IO DE c ,u1ros-Em um dfa. 
qualquer, sim. 
~ SR.. 1~1:1co Coi;:u1<>-E_:;t:.~ cit:ido por mim 

a. vir prov:\r que a EgreJa de Roma não ex
comniuu~ou o P:.rl:i.mento (rancei: pelo racto 
de ter l.'<.•nriemna•lo il. morte Rava.illae. que 
o~'\S•inou HenritJue lV, de curnp!icid:l.de 
com Mari:~ de Me·hcis. 

\'enlla. provar que is:;o não é verd3de. E 
nesse dia podorà dizer, de accordo com 0 
Sr Guedelh:i. Mourão, que ou niio tenho bis· 
~~1·::idt1r neal1urn em. que me :tl)Oie pl.!'a vir 
~•zel' que um faoat1c:o :1s;,a.;;sinnu o rei dos 
!i':incezes, um dos homen; que mais tra.ba.
.lha.ra.m para construir es~a. grande naciona.-
lid:.tde. · 
N~sse di:.t V. Ex. poder:\ dizer que eu sou 

um i~norante, que eu venho aqui impin"il' 
meo.tm1.s, em vel. de verd:des hiswr icas. 
Nesse dia. ca">Sem os fóros que t eriho, não sô 
como professot· de uma faculdade do Brazil, 
que f:l.lla. com tod:i. a. pr obid3de. com toda. a 

O SR. OL L'IIPrn DE c,u11>os-Y • · Ex. es.tá lisura. á mocidade da nossa. p3.tria, m~~ como 
phantasian:!e. ""' represe?ta.nte da n;i.ção, que não se peja •le 

O Sa. ERICO Coi-cr.no- Ah ! estou pbanta· vir preg:1;r meotir~s perante o Pa.d~.mento 
siando '! ! Poil' vou c_oncluir e V. Ex. :fic1! da Repuo!ica.'. · 
empt<J.ia.do a. me contestar · que, quando Ra.- 1 V • .Ex . e o seu digno cuUe"a. pelo Mara· 
Ya illac foi a~ignudo, P~ulo Y e:::oommunliou 1 nbão poderão dizer o que ente~derem, depois 
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de me refutarem, depois de me confundir<:m, 
r1epois de mostrare:n riue Ron apenas um im
postor, que não sd repetir· a hí stnl'ia . 

Emquanto ass im não fo i·, V. Ex. e o seu 
digno cornpanheir0 representante do Mara· 
nhão, que a qui ph~ite j am em favor d.:» f<,;g rej3. 
a todo trans(~, estão n :i, obrigaçã.o de vfr p1·0-
var que a Egr?.j a. de Roma nào excommun
gou o Parlr.mento fra neez por te1· c:inrlemna
do á morte o assassino do gran·le construcl:or 
da naciona.lidad e fran ceza, de cum p!icidade 
com Maria ele Medi.eis, sua propr 'a mulher. 

o Sr.. ILDEFONSO LIMA- . Não .chamou 
V. Ex. de impostor. V. Ex. é inca.paz de 
mentir. 

o SR. ERICO COEf,HO - Sr. Presidente, 
peço perdão á Camara pelos mo:>: :entos que 
lhe tomei e da animação que puz no meu 
d i seu rso, ao term in:> r. 

·---~--·----~---------

gil-os dariui p3.ra o futuro. Isto seria uma 
obra de l-forcules. 

Mas pol'que estou percebendo que essa 
corj ;;, dos jern i tas, qu.~ já fez a. desgraça. da 
F'rar.ç:i, si é que agorn nã.o está cavando a sua 
·cui w1 , aba<eu se cumo uns abutres, sobre o 
BrazU e muito particularmente sobre o glo
r.iow EsbClo de S. Paulo, foi por isso, Sr. 
PI'{'Sidente, que pedi a. palavra - na discussão 
deste credito da policia, nã.o só para approvar 
as despezas feita.,;, como para dizer ao Gover
no do Sr. P1•udente de Moraes, que não sym
pathiza nada com os padrns (r iso), como é 
publico e notorio, que pó ~ e contar como meu 
voto para. jmtificar todo e qualquer credito· 
p:•ra o fim de correr a vergalho do Estado de 
S. Paulo osjesuitas. (Riso.) 

o SR. ÜLY!VIPIO DE CAMPOS dá um aparte. 
o SR. ERTCO COELI-IO-Quasi oue estou a 

p rotestar em n ome do Sr. Dr. Prudente · de 
Moraes. ('Trocrmi-se apartes enti-e os Srs. Ed
m,,nrlo . .-'a Fonseca e Olympio dq Campos.) 

Qu2r· me~ parecer que V. Ex. está muito 
e:i ,:ai1 ado . 

Peço desculpa ao digno represent:m te ele 
Ser'gipe e ao não menos digno r epresentante 
do Mal'" nhão, si com o protesto que ac:tbei 
ele hv1'il.r, não t a.nto ern ddes:1, da mi.nha 
pessm1, que é ning~:rnm nesta as <r:mblea (;u>o 
ap oiado.; ), _mas e1n considc,r a.ç@.o á ve:tdu~de da 
l . . 1- 1 o S cl ÜLYl\:IPIO DE CAMPOS-E' esfa a opi-_11stor1a, 02 o I en,"i ; tLU surte que ·1o ::~ tn.1 
ponto d.e vista. chris liio me net rlaam odes- ni ii.u do S1'. C:osfa Junior. 
vário... • O Sit. l!i ::1c :1 CoELno-MJ s, meu collega, o 

~:enhores Denuta,.fo;, o hommn n::;o é um nosso comp:1,nhe\ro o Sr. Costa Junior e o 
pr oLlucr.o de si i11e;:mo - e r[ua nrl.o digo o ho- :Sr Dr. P !'unente àe I\foraes repr esentam 
m em, nã.o digo p::i.dre-age.::1 soh!·e o llomcin.i , urna. só 11es:,ôc1, 'I (.Riso.) 
em um mo·nonto dado.todo'' ús s<'\us ª ";:en 'e::-/ E::~ :m'.'gino que o dL•no representante da. 
t~s e ta:nbe_m ~9 eUs 1 l ~:0cenrl ... 'mÜis . pa Urrli'L 1 n~1 c;ao •. o ~r. c.,o· s. w. Jumor,e_ o _81'. Prudent"v de 
forma pOS li,!VlE> t,:'), Cpl& ff!:I._ l Sto: ·-~ o 11omem. se '\1Q"éLS 8<' 0 duas pe3SOil.S d1~tmctas. 
agda. e o hwnanidad"_ o cMtllu.z, vi~to co:no o S: t . ÜLYMPICi DE 0 .'<M:PüS-E crdo mesmo 
entrn o _p:?_S:,ad_o. o ]Yes_ente e o (u t tu•o ha 1QU'' 0 S"' I:>i·e~ 1· ' " t"' t';a ' ' "nuo' i1·na cti'spensº ' . • ; - • ' 1 _ "., <. • O t . t... J v , .L\..V_t' V UJ 

uma su ma.rie1_,a,cte que mng uem po'. e c.;n-1 tJ apo io de v. Ex . . 
test;;.r. 

E' he_rn pos~i '.'el que.eu •?.stc".!_a _e1°r::. __ -..10 e .. _qa '. " ?.,SIL K_ : ~;~o _ o, .nuo-Ah .! V. Ex:. está au-
SS. EE x . . o~. ai sr.nos rep · esen c:1• • ê2S i'e '.· ;er:;i p8 ·.01 1z,r.Jo ~ (r mm1..) . · 
e rlo :11;iv·an llão . •'·st.eja.m ('Om a vé·r :a-lf;; r, Sr. :•rc·rid ,~nl.e, fico c.·•mp1°ebeude::i rlo, c•Jmo 
bem no.,:;iirel. ;·;ü0 cl'eio qne assim ~ eja do i t 1:iah1·i a d.,1 Ca,ma r: ~ , qu e o Presidente da 
meu po1i-w de vista. · Repuhlh:., pur i.me.rmulio do digno repre-

'Não tenho a, pr<~tsn~·ffo - e isto to1nar·iv .. sc1H.a.ntr. de Serg·ipe, Ji spen ~a o m'::u voto. 
muito tempo á Camara - de fazei' a hhto1·i<.i, Po::3 quer V. E:·c sa.ber? eu füço uma vi o-
dos peccado:' , das den,ss ic:ões, dos ceimes, de lencü» á minha habHua! rnot'.e~tia , i:ara 
toda a série de nanas. de~rle Pcdrn I r,. té dl zm· <J.Ue V. Ex. esta engirnail.o ; e esta en 
Leão X!lI. nlgu ns 'dé c;,impfüidado com a-; gan;:1fo, po·'·que_ si a minlm voz nifo v ale 
sua.s fern.eas . (Riso.) mvb ., v, SI!\C:er,0.i:.c10 dos .. meus sent1mentos 

o Sr GU" l'""LH' ~-íoURÃo __ l:Fo a;r.0;,,do como repubncano vale aigunrn cousa e o 
• · ,,,)!; '' J.. • _ " ~ " "" ' ,L • Sr. Prudente de Mbrnes tem tido a prova 

O SR. Ei:rco _COELHO-: N<w ? Ntw ten ~o d.h so. 
essa. pretensao ; isto daria volumes, e rmo 
quero sobrecar regar a Im pransa Nac!orml O SR. ÜLYMPIO DE CAMPOS-'.vfas o que tem 
com o trabalho de l'ep!·o:luzil' uma obra que issJ que ver com os padres? · 
es tá escripEa em todas as Jingua.::i . Entretanto 
esü.1u, c o :110 .se 1npr r~· ? na estac11.l~ 1J., , p!.'Ompto a 
'l izer a,:" ver·d· ~,; 1 e ~, se1n o 1nt~ ·1·;01') r cl\)l. :o-'r\l t· 
tend .-~~ 111 b~-: rn o:~ in~ 1 

. s co ~J<'."ga,;) - sern o n1.:?:no1') 
r ofo1ho, ufü.J 1(<·r 1ne me preic -. ~up. com os 
tem1ios cp e j á. J·o :ia;t'&m 0 1JI'ei.onJ •. , ~tpa.g::i. ·c
ns manhas dos papo,s e, porventura, corri~ 

o SR. ERICO CO ELHO-Eu dizia, Sr. Presi
rlent ?, que est.-:.u prompto a. vot:::r-e peço a 
V .. E ~\" . , co;no a. n1~po d.o Gu;.rerno_, que se 
11lg ·m tom<: f' n meu cbpoi\:l:'nto-as ta cte · 
d1 tP~ corno n1uitJs 01.rtcus que t enharn. nor 
fü n impedir· que os je.,uüas: a protex tô de 
instrncçito pulilün , de est<tbelecímen1;os do 
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beneílcencia, estejam infest;indo 8. Paulo. querh quer que seja a honra de me sentar 
estej:un cavando 11 ruim" desse Estado fio- nt:'st;i. cadeira, não 11irei mais palavra. Mas 
rescente, estejam prepara.ndo-não r!igo p<tra. V. Ex. poderá talvez suppor isto. V. Ex. não 
nós, mas para nossos filhos. para nossos ne- sabe que não valho nada, mas que sou 
tos, para, os nossos descendentes-um futuro uma tradição republicana no Estado que re
desastroso. presento~ V. Ex. não sabe que não tenho 

o SR. HENRIQUE VALLADAREs-E com con- influencia eleitoral, mas q.ue os meus amigos 
sentimento do sr. Campos Sal!es. e companheiros de bancada, todos prestigiam 

o meu nome~ V. Ex. não sabe que não estou 
O SR. OLYMPIO DE CAMPOS dá um aparte. a.qui pelo· subsidio~ que tenho meios de vida 
O Sa. E1nco Cogr.no·-Perdii'.o, V. Ex. póde iargamente~ 

fallar em nome de. ~ergipe , ell!: nome do Pr~- 0 Sa. ÜLTMPIODE CAMPOS-Desdeque v. Ex. 
s1dente da Republ!ca, mas nao •. t0~n auto~1- dizia que havia eleições foitas a bico de peu
dade para faliar em nome do Esoad,i do Rl~ na, e que eu podia ser um representante ar
r1e Janeiro; V. Ex., ~ss1~n procedendo, est<;t ranjado nestas condições, vi-me na obrigação 
fazendo uma offensa a mmha bancada, esta de re ' ponder 
fazendo urna offensa a dous Deputados ftumi- ~ · · · 
nenEes, que se acham presentas e ao Presi -1 O S1i. ERrco COELHO-Sr. Presidente, voto 
dente da Gamara, que póde deixar aquella tudo que o Governo quizer em materia de po
cadeira para vir· responder-lhe. V. Ex. não lícia, para tornar medidas preventivas contra 
tem o direito. não tem autoridade, para me., os je.>Uit~s, porque eu, si fosse Ministro da 
pôr a ponta-pés para fóra· da bancada do Rio Ju~tiça , q11od Deus · avertat, deportava essa 
de Janeiro. gente (riso), que não tem patria, não tem 

Ouça V. Ex. o que lhe digo e responda,mel mesmo Deus . obedece passivamente ao geral 
si quizer ou si pud,;r, ma.s V. Ex. não tem da or·clem para servir ao Papa. E' a guarda 
procuração bastante dos . meus companheiros 1 pretoriana do papado, como affirmam Dirlerot, 
pam fallar em nome da bancada do Estado D'Alembert, Montei>qUieu e toda a gente que 
que represento. escreveu nesse tempo sobre <>ssa- instituição. 

o SR. ÜLYMPIO DE CAMPOS- Ma.s tenho 0 E~tá nos estatutos des,a cornpa~hia,. que eu 
direito de fazer a crifüa . you_ler,cap1tulo 1°, ar~. ~ "-;--«O mst1tutodos 

Jesuiras cons tste em prmc1p10 no voto de obe-
0 SR. Emco , COELHO - M:i.s estou dizendo diencia ao papado 0 ao seu geral.» - Isto 

que. V. Jl'.X. esta offondeni!o o.s meus compa- e3ti nas constituições elos jesuitas, apanha.das 
nheiros 1.1e ]1an ca11a que se ach~m presentes pel o procurad•JI' geral elo p:i.rh1mento da Bre
ª· est,a sessao; e tJUe V. Ex. nao t em auto- tanha, 0 Sr.Li. Clrnlotais, e acha-se á p:1g. 61 
l'ldaue para dar·me passa.porte do E<itado do do livro de Julien Lemer. intitulado Dossier 
Rio de Janeiro 1ia1:a fora. 1 des jesttites. irn pres3b em Paris em 1877. 

'(._Ex., que esta habituado talvez a fazer Sr. p1·esidente, eu desço da tribuna real-
e~erçoes a bico de penna, fique sabendo que mente desgostoso. Eu não costumo acceitar 
nao sou nenhum Deputado de palha. estas polemicas de politicagem, em que re-

0 SR. ÜLYMPIO DE CAMPOS ·-·Não preciso ele conh~ço que o digno representante ele Ser
mendigar votos para ser Deputado. Sou po1·- g1pe_ e mestre. . . . 
que o povo me elegeu e nào pJrque alguem Nao go;tode fallar de mim, pms bem sei 
me proteja. · que é um defeito o orador 'fa.llar de si; mas 

o SR. ERrco CoELHo-V. Ex. com isto se devo dizer que me preoccupo muito menos 
refere a mim 1 . com a politicagem do que com as grandes 

questões poli tiças, e preoccupo-me menos 
O Sa. OLYMPIO DE CAll!Pos-Não, senhor. r.om as questões politicas do que com as ques-
0 SR. ERICO CoELHo-Então não insínue. tõe:; sociaes . Dae-me uma sociedade perfeita

Agom >·i o diz. tenha coragem de a.ffirmar. men te urg~miza,da, isto é, p:'·rfeitamente har
Parece-lhe que sou um Deputa.do de palha monica,c eu vos darei a melhor das politicas. 

que ando mendigando uma cadeira nest~ i purque nesfa organização ria sociedade vae 
Gamara~ . não só a comprehemão do individuo, do seu 

o SR. ÜLYMPIO DE CAMPOS-Não sei; 0 que pap~l . como da t~!stribuiç~~ do tra.balh~, 
quero dizer é qu.e niio _sou Deputado , porque qu,e..ndo/o~to d: vi.-,ta pollt1"?• como admi-
ta! ou qu:•l chete me I•nponha ao eleitorudo lll:st1 o.ti o .. ndu. triai, ecouom1co, etc. . _ 

Em quu.lquer eleição li vre em Ser()'i,, ·~: En me p_re11ccupomms com a orgamzaçao 
re· el,,i·o b 1 e, "8 

, s:)l~ta l "ª n,1uha ?atn;;. . P1•U C&s vezes tenho 1 ~.e • •

1 

vmdo pld1eat quP:-tões pnl1ticas incandesceu-
_ o Sn .. Emco COELHO-Uma v~z que V. Ex. tese, qunnclo o tenho i'eíto,tem sicto sóml'nte 

nao esta rnsmua.nd.o que eu se.ia um Depu- em mornento de grande angustia, quando 
taclo de palha ou que porventura mendigue a J vejo do meu ponto de vista constitucional, 

Camnra V 0 IV ü5 
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como republicano, e ao mesmo tempo com ai qu e S. Ex . . nílo encontrará, nesse recinto• 
minha preoccupação social, prejudicada 1 quem mais admn•e _sel~ talento, quem .m~is 
acaso a minha patria pela direcç5o que to- aünure a prompt1d~.º. ae sua ]JªI::vra, vmo.o, 
mam os negocios publicas. Não costumo vir entretanto. em auxilio cta; rel1g1ao, que p:o
pleitear tricas eleitnraes. fesso e algumas vezes rudemente combatida 

Honro-me muito de faze1' parte desta por S. Ex. . . . . 
Assembléa e, mais do que me honro em fazer V. Ex: permitt1ra, S1~. Pres1dent~, que 
parte della, tenho o prazer de f ,zei· todos os faça aqm uma declaraçao : o meu mtento 
sacr1ficios pa1•a servir á Republica, que eu para esta:r se~p~e s1 lenc10so., nesta Camara, 
p~eguei e de G1:1B 0 nobre Deputado por Ser-! I!ªi_a ouvn· as l1çoes dos m~stres 1e com essas 
g1pe nunca cognou... 111çoes esclarecer o meu esp1rito e <.:a~ em todas 

. as rnateri<l S meu voto de consciencia. 
O SR. OLYMPIO DE CAMPOS-Eu adher1. 0 nobre Deput:vlo pelo Rio rff .Janeiro, por 
O SR. ERICO COELHO - Preguei desde os mais fle uma, vez, arrancou-me desse silencio: 

20 annos de i:lafle. Portanto. é uma cousa a s. Ex. clwm o facto <1e ter vinclo por di· 
que vem da juveutude. me perdoem, esse ver~as vezes a esta tribuna. 
sonho que ainda nii.o vi realiz'.1,do. E' uma Acado, Sr. Pre., irlente, á defeza da minha 
com;a que vem da juventu .le e é por is;;o qq;e religião, rh. minha fé. 
ainda me sento nesta c~deira com verdncleirns Aqui effectivamente wu representante da 
sacrifici(IS rlos meus interesses, par<i., embora Na<,:ão; e. em regra, acho que OH nobres Depu· 
não valha nada, com o rnea exemplo, a mí- tados deviam p ::escinclir de~8a situação, ex
nlrn. palavra e o meu voto, tr<1balll.Ú para ver ;;ec:aJ, que me é feita . ou de~ta uroüssão, 
o Brazil republicano. qu,.J eu -wnhei aos para verem em mim unicanwnte um repre-
20 annos. sentante do povo. 

E digo ao nobre Deputado que me provo :~ou ·E corno representante do p0vo devo me
esta declaração que a mim tanto me faz ser reeer igua\mentc as co1Bidm•ações a que toclos 
Deputado neste momento, como n•.rnca m:i.is os collegas teern dirdto, desde que se as· 
tornar a ser, vendo a Republica estavel e sentam nest 1s cadeiras. 
prospera· o SR. Emco COELHO - Mas V. Ex. e seu 

O Sa. Juuo S·rntos-V. Ex sempre honra 1 digno com panhe íro ecclesiastico,_ aqui .n~ Ca-
a bancada fiuminense . 1 mara, co.-tuma,m trazer cLS questoos rahg10sas, 

VozEs-Muito bem! para o seio da Gamara. 
O S11. GUEDELHA MmmÃo - V. Ex. me 

o Sr. Gll!edelha Mourão Sr. pennittirá dizer-lhe, fazendo um pequeno 
JJ:istoric0, q 110 não me cabe essa falti.. 

Presidente, não preciso justificar o meu v. Ex. deve recordar-se que. tratando-se 
voto au credito, que está sujeito á conside- de um requerimeoto, para su:,;pendet' a sessão, 
ração desta Assembléa. em um diu , por fa!lecimento do rep1'esent,a:ite 

Pertenço á maioria, e em mllteria d~ con- do ~stado das Alagôas, 0 sr. Araujo Góes, 
fiança potitica costumo dar symbol icamente o levantuu-se, rez panegyrico merecido do morto 
meu voto. Entreta,nto, quando sa tr·ata ele po- e em seguida v. Ex. occupou a tribuna e 
licia, deve.se dizet· que se trata da segurança procurou ... 
publica, da ordem, do;; meios de garantia. 
V. Ex. ea Assembléa. são testrnunhas de que O S11. E1uco CoELIIO - Fazer o .p:.rnegyrico 
nestes tempos, o Poder preci:;a cerco,r-se de outro mor·to. 
de meios de conservação. V. Ex. sabe, a As- O SR. GUEDELHA MouRÃo - ... tratar do 
sembléa 11ão ignora, que um a um váo padre Ancllieü1. 
cahindo os chefes de Estado pela mão de s).- Assim poi~ V. Ex. não póde dizer que fui 
carias. eu , ou o meu companheiro de protissão, eccle-

Es>es sicarios nílo foram armados pela :;iastico, o ili uslre represenfanttJ de Sel'gipe, 
mão do Papa, nã.o tem curnplic:dade de es- qu•"m tenha trazido p:ira esta Casa questões 
pecie alguma com a religtão cattwlica., apos- reli ;dosa~. 
wlica. romana. 1 Aí11<h não era eu Deputado, e V. Ex. já 

V. Ex. comprehende, pois, que eu voto de ar).:'1iia, em muitos pontos, como tive já 0 (;
coração peio credito. qu.i e~ta em di~cns,.iio., ct1.siiio de ler, a igreja, de que sou obscuro 
e ao mesmo tempo perhre i a m• \ulgcnei;i, de ministro, já V Ex.. fozia larg••S discursos 
V. Ex. e à" to~a C:a-a. para. a:ve :i 1;ur·<tr al- !1 ~orn.1>ct us i 11,:titu 1çü1··s cat Lolicas, curnra o 
guma~ observ•çoe.< a, tlu1,,n:e dt.-<·tu-o c:•lll !'"[M. cnnt;·,, os ,[hoi l" s 
que u nobre.e illustre Deputa•'.,, pel:i RiodHI Co1:,:egui11ie11wute. nu.o mo cabe. e:;ta pro
Jane1ro aea~ba rle abr·1lhan1;1,~ csra tr1Liuua. voca1;àu; Ciibe me a1,erms a deteza, .e. s1 esta, 

Talvez nao tenha a felicidade de gozar, tnbuna serve para combater· se a 1grey1 cn,
das sympathia~ de ~. Ex. ; porém, é certo l tholica ro:n~.na, porque não ha de servir para 
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a. sua def:eza, para a defüza, daquelles que 1 que nã.o e verdadeira a interpretação de 
sentanHe aqui ; que são catholicos sinceros; a:;tribuir ao Pnpa, de enfüo, o assassinato 
para a defesa dos eleitores que t<J.mbem, em de Henrique lV. 
grande parte, ou na sua maio1•ia, são cai.ho- Provo. 
1icos romanos e para a defepa da populaçiio Armar o braço de um assassino, e já uma 
que tem essa me~ma crenç:a ~ ! acçiio vil, uma acção covarde, uma acçiio que 

=' . . . nós não devemos attribuir, s.em provas ro-
Voz]!;~-Apoiado, mmto bem. bustas, a um simples cidadão de certa hono-
0 SR. GuEDELIIA MmmÃo - Si se;ove para rabilidade. 

com batel-a, deve fombem servir pam de- Como. Sr. Presidente, sem estas provas 
fendel-a.. ' robustas, sem documentos authenticos, attri-

buir-se o assas,inato cova1·de do chefe de 
O SR. ER1co COELHO-Apoio 0 morlo de uma nação ao Papa, ao chefe da christan-

pensar dfl V· Ex. darle, áquelle que, naquella época, tinha 
V. Ex. defünda-se dahi, porque esrn é a t d d d i 

tribuna que soffre a cont.radicç:ão; ·não é 0 anta aut.ori a e em to a Europa . ! 
Creio, Sr. Presid~nte, que a presumpção 

pul.pito, onde não posso dizer o que penso . será antes, a priori, em favor do Papa. 

o SR. GUEDELHA MOURÃO-Sr" Presi(1ente, o SR. EDMUNDO DA FONSECA-Considero 
não iies(•jo trner ernliaraçada a deliberação isto peccado venial do Papa. 
da Casa, sobre este cr·edito, que está em dis-
cussií.o ; por isso, limitar-me-ei a um ponto 

1 

O SR. GUEDELHA MOURÃO-Então V. Ex. 
historico. acha que é um peccado venial matar uma pes-

Não tive, nas rrn.lavras que hontem proferi, soa?! Boa. moral esta! Esta moral não é dos 
a mínima. intenção, nem si quer, de leve, 

1 

jesuítas. 
nem por pensarnento, de 01Ie11der ao nobre V. Ex. ha de permittir que continue a 
represenw,nte do ido de Janeiro; unicamente minha demonstraqiio, apenas em começo. 
contestei-lhe, em um ponto de historia e Não se impacientem, tenham certa indulgen
V, Ex. compeehende, Sr. Presidente, que, eia para com o humilde orador, que não dis
em se tratando da 17 et'iflcação de factos, pa- põe dos recursos do seu illustre contendor 
rece qne é livre a nossa critica. (nao apoiados), que não dispõe da sua popula-

S. Ex. o nobre representante rlo Rio de rida.de, nem da sua facilidade de palavra. 
Janeiro afilrmou que o Papa armara o braço (Nffo apoiados). 
do assassino de Hemique I 1 • Portanto, dizia eu, nós não podemos, histo· 

Quer isto dizer, Sr. Presidente, que esse ricamente, attribuir ao chefe na christandade 
assa,sino o fora por mandado do Papa,· ou, semelhante crime. 
em toc!.o o caso, elle era o cumplice. Tão covarde, tão indigno elle é, que, sem 

o SR. EDMUND'l DA FoNSECA-Fôra insti- provas auttienticas, não podemos attribuil-o 
a quem quer que seja. 

gado. Outro argumento. Ninguem faz uma acção 
O SR. GUEDELHA. MouP.Ão-Diz o honrado má, sem um movei qualquer. A.lguem mata, 

Deputado por S. Paulo que isto se verificou , busca-se o interesse que houve em tão indigna 
por instig&ção do Papa. acç:ão. Houve inimizade do Papa? 

Pela sympathia que consagro ao illustre 0 SR. EDMUNDO DA FONSECA-Isso foi ha 
representante do E~tado de S. Paulo. sinto 
rea!meme vel-o füo divorciado da icléa ca- pouco demonstrado. 
tho!ica. O SR. GUEDELHA. MomiÃo- Não houve tal 

Pois bem, Sr. President.··), dizia eu, trata-se demonstração. V. Ex. deixe-me terminar o 
de saber si o Papa. tem responsabilidade neste argumento. 
facto.E' este o ponto culminante da questão. Houve inimizade entre o Papa de então, 

Deixemos os inc,dentes; queremos s".ber· si Paulo V e o r·fú Henrique IV? Nenhuma; 
effoctivamente o Papu., o chefe da clmstan- 1 pelo contrario Henrique IV estava perfoita· 
dacle an11a.:·a. o braç:o de Fl'ancisr:o R;1va.ilL1c, mente ucceit.o na Santa Sé, tinha embaixador 
b~·aço homicida que oltrninon Ilenl'ique lV. em Roma., merecia os elogios até de S. Fran
chere da. naçào franceza. K,te é o ponto. cisco de Salles, er<1 bem acceito por .todos os 

Aflil'mo o contrario, não com esses livros, catholicos. A liga que antes lhe fez opposição 
que trouxe aqui o nobre De::utado; ai!irmo, submectera-se já á sua autoridade. 
não com es,es docunwntos do Veit<1ir·e e de 
outros inimigos d:t rnl:g1àü, porque não e, 
cena1noute, bebeudo 1:1spin:.~or)es em seme
lhantes documentos, que irei apurar a ver
dade. Tomarei os factos em si e pedirei 
;e~ attenção dos illustres collegD.s, parâ dizer 

O SP •. ERrco CoELno- Não apoia.do. V. Ex. 
e:stá fazemlo uma tustoI'ia ad usuin delph·ini. 

O SR. GmmELHA VlouRÃo- Compromet
to-ine a trazer documentos para provar quo 
não é acl iisuin clelph ini. 
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Portanto, dizia eu, o Pap:i, Paulo V estava O SR. Earno COELHO-V. Ex. não e_stá co1~-
nas melhores e cordeaes relaçõ.es com o tando a historia como ella é. Elle fm suppll
cliefe da nação franceza, então, Henrique IV. ciado sem sotrrer interrogatorio. 

Dá-se o desastre. Um individuo· obscuro 0 SR. GUEDELHA MouRÃo-Não encontra-
usa de uma faca e mata. Poderá occorrer a mos documento algum positivo, alguma 
alguem, a não ser obsecado pela paixão na- razão que levasse 0 Papa a intervir em um 
quella época, que fora o Papa, o amigo do crime tão detestavel. . . 
rei, que o mandasse matar? Ima"inemos mesmo que o Papa fosse m1-

Si alguem se lembrasse. neste momento _11e migo ºde Henrique IV. Seria elle capaz de 
dizer que o honrado Presidente da Republica descer a um processo tão indigno, quan_do 
Brazileira era cumplice, responsavel pelo as· em suas mãos elle tinha tantos outros meios 
sinato do Presidente do Uruguay, poder-se- para humilhar Henrique IV, quando, na 
hia tomar isso ao serio ? Merecia porven- época a que nos reportamos, o _p~der do Papa 
tura um só instante de reflexão semelhante não era sómente um poder rel1g1oso, porque 
accusação ? elle dispunha de il!tl.~encia politica,pois_ gue 

Era, portanto, o chefe da Igreja incapaz, podia mover os 1mnc1pes? Em tae~ ?ond1çoes, 
com sua responsabilidade moral e politica, é licito acreditar que o Papa rna lanç8'.r 
como disse hontem, de armar o braço de um mão de um miseravel para elimin3.r Henr1-
assassino para eliminar o chefe da naçãn que lV ? . . 
franceza. Não ba razão para se attr1bmr a Paul? V 

Ainda outro argumento. E' assassinado tão indi"·na acção, que a historia verd~de1~a
Henrique IV. A noticia desse acontecimento mente 'condemna e todas as conscienc1as 
echoou calorosamente no coração da Europa .O rectas repellem indignadas. . _ , 
que disse o Papa .? Disse ao embaixador fran- Não, Sr. Presidente, a Ig-re.ia nao _ e .cum
cez:- Vós perdestes um optimo soberano e eii plice do sangue de H~urique IV. ~ao e pos
perdi o meu braço direito. sível que fosse a Jgre.Ja que mandasse matar 

O SR. ERICO COELHO- Disrn mais.,- disse esse rei, que estava abraçado com ella, que 
missa. fizera a sua profüsão de fé. que estava. na 

melhor intimida.rle com o Papa, que estava a 
O Sa. GUEDELHA MouRÃo- O caracter hu- proveras ses de França. 

mano repelle com indignação essa accusa- Mesmo que 0 assassino fo~se um _frac1.e ~u 
cão. . um padre, não era, uma razao. Pois eutao 

Vejamos agora quem era Francr_sco Ra· não era um frade 0 fundador do protestan
vaillac. O illustre Deputado o fez filrndo aos tismo? Luthero não era um padre~ O autor 
jesuítas. . . de cert,as heresiils do Oriénte, nao era um 

Sei que Francisco Ravarllac, salvo qual- sacerdote desvairado ?·O facto de ser sacer
quer rectificação sobre pontos que possam dote não prova. Pois nos tem1,os actua~s 
ter me escapado, foi effectivamente cter1go não vimos que um sacerdote matou em Par1z 
de ordens menores, serviu como procurador 0 seu arcebispo 1 Em Hespanha nã.o succedeu 
de causas, ajudou escrivães, vindo depois a igual caso reprova~el 1 Pode-se, })Orventu::a. 
Pariz, onde se o encontrava no convento dos dizer que 0 Papa fm quem os armou ~ Nao, 
jacobinos. certamente. . 

Porém, elle esteve lá só seis mezes, sernfo Não quero tomar por mais tempo, Sr. Pre-
depois despachado, como incapaz para a sidente, a attenção da Casa, nem acompanhar 
viria religiosa. Consta mesmo que era um a lon"a exposição do illustre . Deputado pelo 
visionario. Estado do Rio. E' difficll acompanhai-o, por-

o SR. ERrco COELHO- Tambem Chatel era que S. Ex. ora ataca um ponto, ora outro; 
um alumno onanista de um seminario a mas é facil demolir e é rlifficil const_rmr. 
quem os padres disseram que o perdoariam E' facil negar. mas ter a verdade atraves dos 
si matasse o rei. tempos é difficil. 

o SR. GUEDELHA MoURÃo-Francisco Ra- o Su.. ERICO COELHO-Está tudo construido. 
v-aillac era, pois, consider~do um visionaria, o SR. GUEDELHA Mouu.A.o--Eis aqui, Sr. 
homem sem valor na sociertade, quando as · Presidente, tudo está l'espondido e melhor ~o 
~assinou He~rique lV. Elle soífreu quatro que poderia fazel-o desta tribuna. Qmz 
rnterrogator1os e em todos os quatro declarou \ ulllcamente lavrar o meu protesto e S. Ex. 
que não tin!ia, cumplices. lia de se conveneer de quP. não IJOo:iel'ia 

Naquelle tempo, como sabe_ a Ca!Il_"-ra! _as fic:i.r calado qnanc1o vejo a nrirfr a r eli1-<·ião, 
exe,'uçõe;:; e1>c;-m crueis. Rav,1,11lac fot SUJ é-ltu \ 08 representantlis de minha fé rnjustarnente 
a tol't.uras para declarar os seus cumpl1ces; accusados. . 
mas, apezar das torturas, manteve-se firme l . _ , , , 
em dizer que não tinha cumplices. O S.rt.Earco CoELno-Nao e a fe que accuso. 
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O SR . GUEDELHA MouRÃo- Permit.ta·m.3) mento humano, benemeritos a titulo qual
V. Ex . q11u thga, sinto-me magoado -vendo quer ; vereis Paulo, o apostolo menosprezado 
com;tantemente [t minha cla$Se arrastada ao pda igreja de Roma ... 
ludibrio ~m um recin_to em que todos devem o SR. GUEDELHA MouRÃo-Não apoiado. 
ser rnspenados. (Apoiados e apartes.) 

o SR. ERICO COELHO-Peço a palavra. o SR. Ernco COELHO- ... porém, não con· 
templareis a imagem serena do Nazareno. 

Entretanto, Sr. Presidente, ouço referencias 
benevolas do pulpito dos templos catholico· 
romanos á religião de Clotilde de Vaux e 
vejo os apostolas do positivismo trocar com· 
primentos com a lgreja de Roma. 

o SR . GUEDELHA MOURÃ,0- Sinto-me pro
fundamente ma.g·oado, Sr. Presidente.quando 
não vejo ate.car-se aqui o protestantismo, o 
mahometismo ou outra, q uaiq.uer seita ou re
ligião, mas,constantemente vejo atal.'.ar a reli
gião do povo brazileiro. (Apoiados, muito bem, 
muito bem.) 

Que intelligencia póde ser essa entre o ca• 
tholícismo e o positivismo que se contra· 
dizem em questões de fé~ Apenas o accordo 

O §r. Erico Coelho - Peço a de armar cada qual a seu modo uma engre-
palavra . nagern,através da qual a consciencia humana 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
o Sr. Padua Rezende. 

o SR. ERICO COELHO- Peço a palavra. para 
uma explicação pessoal. 

saia em frangalhos. 
Assim, eu, que creio em Deus e sou disci· 

pnlo attento á palavra do evangelho, rio-me 
de ver a Igreja a braços com a igrejinha· 
mas comprehendo que uma cousa é a con, 
fissão religiosa e outra cousa é a organização 

O §r. JPresiden.t;e-Tem a palavra ecclesiastica. 
0 nobre Deputado. Apontem-me nos Annaes da Carnara uma 

O Sr. J.Erico Coelho (pai-a um.a ex· 
plicação pessoo.l) - Vou B,busar da tribuna 
para uma explicação pessoal, mas é forçoso, 
depois da accma.çG.o immerecida que me fez 
o oi·ador que acaba de sentar-se, em falta de 
razões a oppor ao meu argumento. 

o SR. SILVERIO NERY-Apoiad9. 

referencia pessoal offensiva a ministro qual
quer da Igreja Catholica. ou da igrejinha po
sitivista, começando pelos que teem assento 
ne~ta Casa. (Pausa.) Si acaso SS. EEx. teem 
ouvi l.o de mim ceni<u~a acerba não fere a per
sonahc!i.J.e algun1:>., mas ao clero em geral, 
além da critica. desapiedada que faço ás dou
trinas religiosas. 

Depois dis to , pergunto si não é injusta a 
O SR. ER!CO COELHO-Por isto mesmo que accusação que me fez o Sr. Guedelha Mourão. 

nfí:o sou catholico é que respeito a fé de to.tos Si algum dos nobres Deputados quizesse hon· 
os catholicos. Si o füsse faria como ~;; . Ex., rar-me com um aparte, mostrando um rno
confundiiia confissão religiosa com a orga- mento de minha, conducta nesta Assem-
nização da Igreja. biéa?.. . (Pá usa .} 

Entretanto.são cousas essencialmente diffe· o SR. ÜLYMPIO- DE CAJ\ll>OS-V. Ex. tem se 
rentes, tanto que se póde acceitar uma inde· mostrado muito 'oom para os companheiros 
pendente da outra. porém muito mau para com o clero; ' 

Hoje em dia vejo o clero catholico romano 
no Brazíl fazendo barreta.das ao apostolado O SR. ERrco CoELHo-Não reconhço desta 
positivi.sta.; entretanto,si ha philosopho que tribuna sinão representante da Naçau. Não 
desprese a pe~soa, de Jesus Ch1·isto foi Augusto devo acata,mento nem cuidados a io-reja ou 
Com te; o fundador da religião da humanidade culto qualquer, sinão aos interesses dos cida
com U; no emtanto louva a orgamzação, quer dãos brazileiros e estrangeiros que me in-
dizer, a hierarchia da igreja catholica. cumbe zelar. 

Tudo que Cornte admira na Igreja de Roma Agora com a classe que VV. EEx. RRv. di-
são os in8trumentos de dominio, as autori- z~m que representa~ nesta. Casa do Congresso 
dades superpostas de menor a maior, a hie· nao me entendo, pois, como representante da 
rarchia militante, de sorte a sufl:'ocar os Nação nada, tenho que ver com as confissões 
povos. religiosas no Bmzil. (.Apoiados.) 

E' isto o que Comte elogia e admira. Ide á Querem que eu venh~. encampar todos os 
Capel!a da Humanidade na rua de Benjamin desmandos, cri mes e infa.mias do clero ro
Constant, veceis esculpturad.os e pintados um i mano com o pa,rtido ultra-montano. ? ! 
sem numerü de fig:m·as : Clotilde de yaux, 1 O Sr:.. OuMPIO DE CAM:Pos dá um aparte 
com uma creança ideal ao collo, a Virgem 

0 
S . j ., .. , ·- • _ • 

M;J,e ; vereis toda a série de personagens ce- n . Ei-.,.rco CoELJ-ro-Nao, .isso nao . 
lebres na sciencia e nas ar tes, etc., que con· A consideração que devo a SS. EEx. como 
correram mais ou menos para o aperfeiçoa· brazileiros e rep1:esentantes da NaÇão, é 
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grande ; mas, si para defender a liberdade re
ligiosa na minha Patria, for mister passar 
por cima destas considerações e· ir direito ao 
coração de SS. EEx., irei. 

Por ôra ainda não fui, mas não estou longe 
disto . .. . 

Até .hoje não personalizei nenhuma das mi· 
nhas accusações, até hoje sempre que me Ji
rijo a qualquer dos Srs. r ept·esentantes ela 
Nação com officio na Igreja Cafüolica é sem· 
pre salvando a sua personalidade. 

o SR. ÜLYMPIO DE CAMP01:-EU desconheci 
V. Ex. na tribuna. 

o SR. ERICO COELHO-V. Ex. me dirá por 
que me desconheceu; sem duvida porque V. 
Ex. dlsse que sou um João ninguelll uaquella 
cadeira e eu protestei, e si não protesfasse 
seria indigno de sentar-me atli (apontando). 

O SR. ÜLYMPIO DE CAMPOS-V. Ex. disse 
que eu fazia eleição a bico de penna. 

o SR. AGOSTINHO VIDAL-V. Ex. é um dis· 
tlncto filho do Estado do Rio. 

o SR. ERICO COELHO-Em represalia, ao que 
V. Ex. se animou in~inuar a meu i·e:;peito. 

o SR. ÜLYMPIO DE CAMPOS - füio'foi repre
sa!ia. 

o SR. ERICO COELHO - Sr. Prnsidente, rogo 
a V. Ex. que mande publica.1· as notas 8teno
grapllicas do meu discurso, taes quaes foram 
entregues pelos Sr$. tachygraphos. V. Ex. 
me fará o favor de prnvidenciar para que 
saiam todos os apartes na ordem em que 
foram dados. 

O SR. ÜLYllIPIO DE CAM?OS - V. Ex. ha de 
ver a triste verdade. 

O SR. Emco COELHO - Si eu niio tivesse 
respondido a V. Ex., nao se ria o republica.no 
que me preso de ser e neste partieular apro
veito a opportunidade para agl'adecer ao meu 
companheiro de btrncada. 

o .SR. AGOSTINHO VIDAL - E' justiça que 
todos nós devemos a V. Ex. pela sua i!lus
tração e patriotismo: 

vas de que não tenho sido um intruso na ban
cad;1 fluminense. 

o Sa. Or.YMPIO DE CAuros-Pe1·,lão, V. Ex. 
foi quem me magoou e cu o desconheci, por· 
que tinlrn, tido prova~ de muita amizade de 
V. Ex. para com a minha pessoa. 

o SR. ERfCO COELIW-Amanhã a publi
e;i,ção do meu discurso fará justiça e mos
trará si foi V. Ex. quem me faltou com 
attenções devidas ao repre;entante Ja Nação. 

Sr. Presidente , vou descer da tribuna por
que p;i,ra explie:ação }Jessoa,l ,ja é demais. 

Insisto em dizer: niio serão considerações 
pessoaes com quem quer que seja., dentro ou 

·fora ciesta Camaw~.; não serã.o atr.enções para 
com a. ig-reja ou con fi.ssil.o religiosu, qualquer 
que me hão de demover . de dizer · a verdade 
no exercício do ma ndato, do ponto de vista 
dos perigos que a Republica está correndo . . 
Quero dizer que vejo depois que se separou 
a Igreja. rlo Estado, não que a kepublica haja; 
abolido Deus, como SS . E Ex. RH.eirm. apre
goam pe1o interior dos Fstados ao povo igno
rante e credulo. mas rlepois que a Republica 
deu plenn. li berrl;trle para cada qual adorar 
Deus a sou modo ; prevejo gt·a.ncte desgraça 
para o B!·nzil i'Or intluencir. do 1virtido ultra
monta.no. com o quai estão transiginrlo chefes 
de partido e pesslas gradas ele diversos 
Estados. 

o SR . BARBJS.\. LIMA-V. Ex. permitta' 
me um aparte: O positivismo qistingue cui
rladosamente o catho;icismo, na plenitude de 
sua opportunidade historica, do clericalismo, · 
que é a hypocrisia systematizada. 

O Sa. Eluco CoELHo-Acceito o aparte de 
V. Ex. Por ora nfta temos o catholicismo 
systematizado, temos apen11s a bypoc!'isia sob 
a denominação de partido catholico. 

Combil.to o piwtido ultramontano, pois ca
tholico ni.\o é o partido que não tem n::i.dêt de 
na.cionai. 

Que vem a ser partido catholico 1 Ou é 
coníissão reli giosa e nada tem que ver com a 
politic>1.; ou é uma aggremiação com pro
gramma politico e só se pôde comprehender 

O SR. ERrco CoELIIO -·Muitos annos antes como partido milita.nte dentro das i·aias da 
do advento da Republica, eu e S. Ex. emmos Constituição da, Republica. Aclmitta-rn um 
dous moços, apenas sahiamos da Ac2.demia e ou mais partidos politicos dentro da Consti
já então prégavarnos a Republica.. tuição, para apoial-a ou reformal-a: admitto 

o SR. AGOSTINHO VuHL - V. Ex. com um parti•1o rcvolucion::i.rio,. mas com animo 
muito talento. par.riotico, mas um partido que tem a sua 

o SR. NILO PEçANllA- V. Ex. foi 0 reda- caber;a em Roma, a barriga rm Turquia, a:; 
dor elo primeiro jonrnl republicano do Es- pernas 11ª Custa d'Africa, não ó partido na-
. "_ c[onal, é ultramontanismo no Brazil, qtrn 

tado do hw. combo.to, pois outra cousa não e sinão a rn · 
o S1i. Emco COELHO- .fa ve o Sr. Olyrnpio ternacional élOS jesuítas, baudo ignobil que 

rle Campos que nu.o .me sento naquella ca-j explora, sobretudo os povos sem cultura. e 
deira por emprestimo. V. Ex. está agora garroteando·os p~,ra entregal·os ao domínio 
'Bnobrigação de vir trazer ú, Gamara a,s pro· do Papa, · 
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Combato todos os erros e bypocrisia s da· Entrando na materia que me trouxe á 
igreja catholica, mormente aqnelles que en- tribuna, 1•ejo-me forçado, Sr. Presidente, em 
tenr\em com interesses sr.ciaes,que a Santa Sé atrirmar .que o modo pelo qual elaborou o 
explora gananciosamente, •0 omo sejam essa.,; seu parecer a Commissiio de orçamento não 
cousas de salgar crianças (1·iso). casar e en· é ornais regular. 
terrar. suas grandes rontes de r eceita. A Commbsão vem dizer á Camarà, que dê 

Antes de ser representante da Nação, bem ti ma verba secreta o Sr. chefe de policíà 
joven ainda, e appello pnra o meu digno de»pendeu quantias na conservação de um 
companheiro de bancada que me honrou com proprio nacional,não indicando.entretanto, o 
seu apa.rte, eu, em umjorna,i que redigia em local ou rua onde se acha situado o mesmo. 
uma cida.de do ínter·íor do Estado do Rio de A Com missão não podia, não devia,Sr. Pre
Janeiro, jà. pleiteava não >Ó peia Republica 1 sídente, permittir,que viessem englobadas na 
como p .la separação da Igreja do Estado, com verba Reereta taes despezas, porque por essa 
os seus corrolarios, secufo.1·i~ação dmi msci- forma veiu concordar com o chefe de. polici!J. 
mentos, ca~amentos e obitos, etc. (Apoiados que transgrediu a seu bel prazer a dispo
da bancada fluminense.) sição orçamentaria desviando de uma verba 

Não é de hoje que sustento essas medidas, quantias que deviam correr por conta de 
ie faço oppos1çn.o ao cler1cal1smo, cre1a.-me o ou tra de ·n;i,tureza d11Ierente . 
Sr. Olympio de Campos, que assim é, e mais São esses factos, são essas irregularidades 
que para sentar-me em uma d~sta~ cad~iras. que mais concorrem para despr~stig~ar '.l' 
não reneguei. mmbas conv1cçoes poht1cas e ~i;istituição , porque é o desrespeito a lei, 
menos bypotheque1 meus votos a algum quando deve ser esta sagrada para os depo~ 
co.udill10 eleitoral. sita.rios dos poderes publicos. 

Acho-me aqui, graças á generosi<Jade do Raro é o dia, Sr. Presidente, que o Sr. 
povo flumínense, não tanto pelo que v:.i,lho, Mir..istro do Interior não Claudica contra as 
mas como d,isse ha momento. poi'que sou uma leis da Republica. Aimla hoje vemos no 
tradição da propaganda republicana no meu Diario Offi.cial, que o Tribunal de Contas 
Estado natal . negou registro de um contracto para trans-

Pretendem SS. E Ex. RRevma. que me cale porto de doentes e cadaveres para o anno 
a respeito dos desmand0s da Igreja Catbollca, de 1898, firmando-se na lei de 5 de novembro 
quando vejo que essa organizaçãc> pretemle de ISSO. 
avassallar a Republica, issu de.modo :i.lgum, I Sr. Presidente, o Tribunal de Contas im
nem nunca, nem hoJe, nem J<l.llla1s. (iliwto 1 pediu que fosse commett1do mais esse a.tt~n
bem.; m1úto bem.) tado, não permittindo que se fizesse eífect1va 

<t obriguçào sem a respectiva lei, que ainda 
O §r. Jf".::ufilua Rczende-Sr. Pre· não foi votada pelo Congresso. 

sidente, torno parte neste rlebate levaria mab Sr. Presidente, a Commissão de Orçamento, 
pda necessidade ta lvez de defender o s1:- pedindo o credito de 90:000$, além daquelle 
Presidente dn. Republica .rlo que pelo dose.10 que havia sido votado, a!le7a que foi es~e 
•le concorrer para o obstruccionismo, que credito reduzido a 1!0:000$ pelo facto da 
póde parecer aos Srs. governistas, pela pro- Camara não ter reconhecido a necessid(l.de de 
r,el!ação por demais avançada do debate da• serem votados 150:.000$ e acha que se · trat:i. 
ma teria que nos occupa. de um serviço urgente e inadiavcl. 

Depois rio peü:rdo, que vimos cahir no re- Serviços necessarios e inadiaveis são 
cinto desta assembléa em fins de ma.io,_ e ati- aquelles que dizem respeito ao interesse pu
rado pelo illustro deputado pGla Bahia, de- bl!co, aquelles que, não executados, trazem 
dnzíu·se quo todos aqueHes _que não acom-

1 
prejuizos certos e conhecidos. ' 

panhavam aq uel ;e modo orig urnl rle mter· Ora, afürmar-se c:iue uma verba secreta 
}irctar o presügio 1la aHt(_n·idade. rnlo po~s- p:ir~~ o~pionagern, Dllirmiw-se que uma verba 
:;:J.vam. de falsos p;:tr1ota:;:. o crn.m e :>~to destinada á pulicict secreta no valor de 
apontados como c~paies de for.ir os mais sa- 110:000$ não foi bastante para manter o 
gradas intel·e;;ses da pa.tria. e de uttentarem serviço, é estabelecer a porta larga para pe~ 
contra a ordem e as autoridades constituidas ctidos de verba 13ara to,los Os serviços e para 
dét Republica . · . não se acceita.r a possibilidade de um orça-

Um crime pareceu,Sr. Presidente.aos olbos menta equilibrado. 
dos menos competentes, o procecl.itnento d.a- Que a verba precisava ser registrada pe· 
1pelle;;; que votarn.m contra rt,1uella rnfeltz rante o Tribun:i.l de Cont'l~, se evidencia da 
rnoç5.o; mm: V. Ex. e a GH.mara, bem sa.bem dispüsição clara qne reorganizou esse Tri• 
que não é por imposição que se prestigia a bunal: 
autoridade, esta ó que se impõe ao res
})ei.to . est(l, é que se faz pl'est.igiar nattmtl· 
mente. 

« § 9." As dcspezas de caractC;r reservado 0 
confidenciai serão l'C'gistra-:ias l1esde que o 
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credito da consignc:çfio l'espectiva, as com· Não entro no confronto da. policia do Ri.o, 
porte». com a poLcia eh C<tpital franceza, porque é 

sabido q >1e isso deixava perder de vbta o 
E na parte B do a1>t. 2' se est~.belece que nosso serviço policiaL 

ns verbas que exce,derem a. 111$ serão todas Nas ruas mais populare~ tl.:1 cidade r1o Rio 
registra•las. Ora. tl·atando-se de uma Vel'ba de Janeiro não soencontra meiv, duzia de po
do 110 contos, não podia 1leixar ribsoluta- liciaes, ao passo qu ·, nos pontos principaes, 
mente de ser rogi~trada p:;rante o Teibunal em todos os pontos concorridos da capital fr:i.n
de Contas. ceza se encontram em numero consideravel 

Accresce airnla, Sr. Presirlent.e, a seguinte para manter v, ordem e fazel-a respeitar. 
circnmstancia : pes~oa que merece :1 maxinrn Nego o meu voto ao credito pedido, porque 
confiança commun.ica-me que as multHs ar- não vejo que os chefes de pollcia, que temos 
recadadas nas casa8 de jogo excedem a 103 tido, tC1nhum proporcionado o desenvolvi-
contos . mento e a melhoria deste serviço. 

Üfü, addicionad3. essa quanti:i. de 103 Poderia, Sr. Presidente, descer á demoa-
eontos á verbll, de 110 contos, temos que a strar com tl.ados positivos abusos e irreguh'i
verba fica elevada, a 21:.1 contos . Ül'2,, pe· ridaJes commettid.as nas administrações pu
dincêo o St'. Ministro do ln •.erior mais DO ':licas, si não fo~se dest>jar ver no momento 
c011tos para serviços de policia c;ecreti:I, ficará acbal a discu~são rlo orçamento pairar ·em 
essa verba elevada a 30~~ contos. Pelo que se 1 uma esplieri\. s :.1perior. 
:i.rrecadou, de multas em um sPmestee, fa- A C'amara não dtlve vota.r supplemento de 
cilmente se póde calcu lar o que se arre· verbas 01\~ainent:~1'ias, sem m'l.iores ob~erva
cadará no 2'' semestre; portanto, essa v0rh:i çõ .. s, pm·q::e é preciso que se conheça ::1. sua 
fico,rà dotada com quantia, muito Hlperiur necessidade, nüo basta a simples ullegação, e 
á votada, isto é, ficar·á ek>V<Hht :ic;:,rca .. :e porque tambem uevemmi p;ocurar por toda 
'100 contos. túr1na \!quillbrar o orçamento, cortar despe-

Ora, si pam nrna popul;1 çã.o de 700 a 800 zas inuteis. 
mil almas, se faz nec:e,,::m' ia urna tiio avul- l~u poderia ad:1 nzil' mais ponderações, não 
t3,da verha para o 8erviço fJec!·ekJ rfa volícia,, o fa.Q:l, para nuo ::ibuzar da attenção de meus 
dove se concluir> quG o Esrn.(lq 1le .t.lina:', coll.egaf!; simplesmente direi que sempni que 
com uma populaçuo de Q milhiJes de all!las, o Guv01'no nece;;sitar do meu voto para eco
deverüi, dotar ess:t verba com umt\ consi· nomi?,al', para. equili.brar o orçamento, en· 
gmtçi:o de 700 a 800 cuntos. E entretanto o contra.r--me·ha ao seu lado. 
meu Estado cofül:~na ).mra essa verba :~o S.i houvesse uma medida de or1lem supe
conto> apenas, verba i1ue nem sempre é rior, que demonstrasse a necessidade 1mpre· 
esgotada . ~cindivel deste c1'edito; si a curiosidarle da 

Para provar que ni1o é c:iso de exigir-se Ca1w1i·a, sobre certos pontos duvidosos e que 
do Thesouro Publico um tão grande spcri- dizem respeito a este credito, estives;:e éatis
ficio, é bastante que se leia di».riamente os teita, cu t a lvez não lhe nogasse o meu voto. 
jor naes desta Capital. Aindri, hr.je o Jornal Já disse que entrou para os cofres d:i 
do Commercio, nas suas va.rl<ts, dá noticia ~le repartição da policia a quantia de :~13:000$, 
que os moradores lla rua Hadd.ock Lobo cstao nPstes ultimos mezes e que por isto tarnbem, 
sem policin,. não podiu, de fürma :i.lguma concordar 110 

Ora, si o simples rnrviçc de policia.menta , pedido do c:·edit·.1 feito pela Commissito de 
ordi1Ja:rio nào 6 cxe,~utaclo. que ncc.essi1b.de 1 orça.rneuto. (Muito bem; muito bem). 
11;1 de mltnterem-c;c ()111lH'e:.:n.<io'1 que:. recBb»m 
verbas secretas par~. '.-iBrvi•iO.> qne ~:to comple· ()1 @l!· . Jil.1>;1-.e!,1ildetn a:e-Tem :, palavra 
tamente descon:teeidos '! o Sr . Augusto ue Vasconcellos. 

Temos um contingente 110 4 mil o tu.ntos 
polic.iaes, ao pn.sso que Pariz o tem de 7 mil o §:<•· Au~nGito <!.l!e Wa!'.!!con
e t:tntos o Rio do .J:u1cil'o lle:>pel'.!Ü<l aqwm- cellllo§ - Sr . Presidente, V. Ex . compre
t ia approximad;i, de ('i. 000 contos ... lteade que ó doloroso que me c<ctiba a palavra 

O e• • l ·lE'"~I(JTJF' VATT \J), P""" _ 11,, b"m em hora tito adeant3da, pois taltam' apenas 
.:>k. '"" •x< ,, , " h "•'·' " " 10 i11ut · r ~ ~ ter t11'n • r a hor"' rie0 tinad<> ,. . . , ·' 'm[JO ti-!1 1InO'' u,1•,W'' "OO•·Jlrl•·dos m :JS 1"'r;;, . • <> · • ... .' ,, '"' ~ul',~.O Ll'. ,. 

11
• ~ >- . cl:> ;) " . ~ á dt,CU~S}lQ ua; ma terias COliSiguadaS Da 01'-

UO i .. ol1cia · 1 11em (1.o dia. 
O 8g, PADUA RE:zENDl!! • •• o o, ci11ade de N<:s ta:> condições, a.exemplo do que rn tem 

L•u.r·i: : dC':;pende '1 IJequenina SO!lllfüt do 18 fei W em Cil'ClHrn<tancia8 i.denti~as, \m pediria 
milluie.1 de J'r;1;ieo:0

:. a V. Ex. quo <'.td ia.s:;e a d1scussao do pr'e~ente 
Por 1_~0~1tJ~?gl:i:.inLu, polos d~1ll.o ;J ~~st2.tisti,3o:~? a prn,iecto , ~11~1a de quo cu, co1n nuüs e<.tln!~l e 

'.J u .rnti.~~. q uo :1 policia francez<1, g~tsta é quasi não prec1p1 (,~,damente, poss'.1, nu,_ p1.•ox11na 
equivalente a quB d.ispomos nesta Capital. sessão, adlluz1r algumu.scons1deraçocs. 



SESSÃO EM 28 DE AGOSTO DE 1897 521 

O §r. JP.re§ident~-Em vista dn d:i.s negocfoções que por'l'entma estiv<>sse.m 
pedido do no!1re Deputado, adi.o, }Jt la ho~· ., a pendentl'S entre nós e os ;;overuos com os 
discussão do projecvi . q U<lrs t.i ve~semus ess,1 s n0gociaçües. 

pç,m isso precbar'ia de explicaç:ões do Go
vm-no, e, como niio aa pudesse obter, en
tendi que o mt:u dever era acompauhar a 
Commissilo nesse terreno, cerw de que, assim, 

Fica a cliscnssão adü:vla pela hora. 

Passa-se á hora destinada ao expediente. 

O §r. ~ª §ec:rr-e'tai•lio (ser1Jin do de 1º) p1•ocederia com mais acerto do que, sem eo-
procede á leitura do seguinte nhecimen:to de causa, divergir da Commis

são . 

EXPEDIENTE 

Officio: 
Do Ministerio d~t Guerra, r~e 27 do corrente. 

satisfazendo a requisição d.esta Cama''ª, no 
oflkio n. 109, de 9 elo co1•rente. -A qumn fez 
a requisição. (Ao Sr. Deputado Ovídio Abran
tes.) 

O §r. JPresiitllernrte -Tem a palavra 
o Sr. Lamenha Li ns . 

Explicado por esse modo o meu silencio 
ant.m·ior, devo agora decla .. r ar á Ca'Iian1 
q uaes as r::zões q ua me força,·am hoje a oc
cupn.r a tr ib uua. 

Sabe a C:11nara. que fui relator do accordo 
celebrado entre o Governo do Brt~zil e o da 
It;fü~, approvado pelo Congresw Nacional 
pela lei n. 425, de 5 de dezembro de 1896, e 
mandada executar p'1o decrdo n. 2.397, tle 
7 de dezembro do mesmo anno. 

Por este acco:·do, como é geralmente sa
bido, loc·am sati;;fe it.as totlas as reclamações 
italianas então pendfntes, mediante o paga.-

O !Sr. L:::une nha L iins - Sr. mentu, por uma l'Ó vez, da quantia de 
Presidente, não obedeço a um intuito po- 4.000:000$ , que seria <lisr.ribuit1a pelos inte
lit1co, nf'In me move um fim p<trtidat·io, vin.Io re~sados , ar,l libitum do governo it;d1ano. 
ó. tribum; apresent<•r um r equeri mento tl.e V. Ex. conhece qu ão tempestuosos foram os 
infürmaçõe::; ao Governo. precede;: te~ Je::;ta negociação, conhece tambem 

Embora oppo~icioni sta ao governo de S. Ex. que, anteriormente a este accordo, füra cele-
o Sr . Pre;;ideute da Repu biica., creio que me j brado omro com data de 12 de :fevereiro do 
tenho sempre ass1gnalu.ao na Camara dos mesmo anno, em VJI'tude do qrn1l t odas as 
Deputados, pela minha. moderaçií.o (ap:;fo. re :larnaçõ,,:S que nii.o fU.-;sem satisfeitas pelo 
dos), e por uma abstenção quasi sy,;te1m1tica Governo Braz1birn, deviam ser rnbmettidas 
de todas as discussões, durante a preseute 110 ar b\i .' atn"nto 1

1 0 pr: sidonte dos Estados 
sessão. Unir.los da America do Nol'te. 

Embora honrado pelo meu illustre chefe, Após longas e tempestuosas discus8ões 
o Sr. general Franci~co Glicet·io, com a ín- nesw. Ca11 1a1·a , (bio mesmo p1·ojecto rejeitado, 
clusão do meu nome na Commis,;ão de Diplo- e as nossas relaçues com o Governo lt:di<mo 
macia e Tratados, não só nesta como nas duas estiveram a ponto de ser inteiramente cor-
anteriores sessões . . . tadas. 

o SR . BELISARIO DE SouzA-Pori:r~e v. Ex. Como uma transacção ou composição ami-
esta va indicado pelo seu talento. (Apoiados . 1 gavel ~ntre ambas esr.ns potenmas, o Govern_o 

· de entao i·ecorrau ao accordo a que -me referi, 
O Sn.. LAMENHA Lrn:.:- .. . conservci-nw cujas disposiçi5es são as seguintes. (Lê.) 

silenci9so du nmr.e ;\. dis- :us ,ii"1 do "orçam•:nto 
do Minislerio das R.r.laçl·1es Ext<i riore~. e isLo Or~ .. sendo tnc~ ê1-'i disposições do a.ccorrfo 
por um:t mzão que mn serú. focilano explicar. citado, confüsso que J'ui hontcm r1essg;-r1dn.vel-

Tendo desistido elo m eu logar, naquelh mente surproltewlido coma leitura, cto:seg-uinte 
CommissiJ.o , e foil;o a dec1a.raçilo de que assim blegrnmma, inserto em diversos jornaes cb 

1 1 l .rl · ' d. manll5 .. T:·ouxe proposit!J,lrnente o Jornal do 
proc~t ia pa.m man~or a min rn.so L~a.1·rna;l e . _ ,, . 0 1 
polttica com o meu iUustl'e clle :c1 o S;· . gene · B1 ª· '. ~ · .Pº: que cre10 ~er o m.enos suspeito e a 
ral Glicerw, fiqu t' i ipso fucto pri vado de. ?PP~~1~10msmo, e l~~s,1310 porque fo1 ~im dos 
manter relações com 0 ;::;,. • Ministro das Ro- "ºr'.1,tes ci:1.e ~~~pr0~ r_,t.ie_ndeu o acco1do ~ por 
lações Exter·101·es-relações polit iea.;;: , porque P,?·1 te_ do:; m.e"·;?S~::i italianos. Pa,so a ler o 
a~ pe~soaeseu tts m :; nte11ho cor1tm.ll ; ~imêls cum t-: Jeg i a.mnw. (Lc.) 
S . Ex. Es i. P. t\ o t •·xto do desi:nchn. Entreta :to, 

Nestascond içõos. acompanhei sempre com o co:,w y: tivetl(.:casii'io t~e f r, a disposit,·ão no 
meu vot0 os o:iareceres da i·ummiss: io de al't. 4" l\ fx p1·es '<t. 
Or~'amc.nto, porque, versamlo todas as emen- K;V1u ce;"to ,fo rim~. ne'>te mornento, o 
<fas apresentadas polos meus amig·os d:1 op- Sr·. Ministro ,jari Relaçõ1'S Exteriores ji tel';\, 
posição sobre supprossão de legações e consu- telegrapl1ado :i.o :)1·. Rcgis de Olivell'a, no 
lo.dos, eu não podia conhecer qual o estado Quirimtl, pedindo explicações tt respeito de 
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semelhante facto e ordenado um pedído de 
reclamação, caso tenha cabimento. 

Mas, como é possivel que entre tantos 
assumptos de interesse nacional que ass:)· 
berbam S. Ex:., sei mesmo que da approvação 
dest:i Gamara pendem cinco ou seLo; tratadr:s 
internacionaes, sei tambem que S. Ex. está 
as3oberbado com a magna questã.o de.limites 
que mantemos com a França,cocµo é possível, 
repito, que esta nrlticia tivesse escapado á 
attençüo e leitura de S Ex., vou apresentar, 
com os meus companheiros de bancada um 
requerimento que, tratando de um assumpto 
de interes:>e internacional, não tem, pelo 
menos de minha parte, nenhum interesse 
politico. 

Vem á Mesa, e lido e apoiado o:rnguinte 

REQUERlM~NTO 

Requeiro que a Mesa solicite do Poder 
'Executivo, por intermedio do Ministerio das 
Relações Exteriores, as seguintes inf'orma
ções.: 

l ", si o Sr. Presidente da Republica teve 
conhecimento da resolução do governo ita
liano. mandando distribuir a. estabelecimentos 
de beneficencia a importancia de900.000 lir;is, 
proveniente de indemnizações pagas pelo 
Governo Brazileiro a subditos dessa nação e 
por CJI!es recurndas ; · 

2", em caso affi.rmativo, quaPs as provinen
cias t,('madas pelo Governo Brazileiro, para 
tornar CJifectivas as disposições do art. -1" do 
accorclo entre o Brazil e a It.alia, mandaclo 
executar peio decreto n.2,397, de 7 de dezem
bro de 1896. 

Sala das sessões, 28 de agosto pe 1897. -
Lamenlw Lins. 

eussão, deve dar-se a palavra ao orador quê 
a pediu ; e, só depois de en!;erra•la, se obser· 
vará a ordem d:t inscrip~ão. 

O SR. PRmsIDENTE: - O requerimento foi. 
apoiado e posto em discus;ão,-q ue fica adiada 
por haver outros oradores inscriptos. E' esta 
a regra L!Ue se tem seguido sempre. 

o SR. ALCINDO GUANAB!J.RA - Perdôe-me 
V.Ex.; a praxe continua é o contrario; desde 
que o requerimento é apresentado, apoiado 
e posto em discussão, dá-se a palavra ao 
orador que a pediu. (Apartes.) A praxe tem 
sido sempre esta. O antigo Regimento conti
nha restricções a respeito, mas nunca foi 
seguido. 

O SR. PRESIDENTE - O precedente seguido 
tem sino este. Havendo outros oradores 
inscriptos, fic3, a discussão adiada. A Mesa 
mantem a deliberação tomada. 

o Sn.. ALCINDO GUANABARA-Protesto, por 
ser absurda. 

o SR. PRESIDENTE-Tem a palavra o Sr. José 
Peregrino. 

o SR. ALCINDO GUANABARA-Pergunto si 
este requerimento será dado para a ordem do 
dia de ar11anl!ã? Haverá pessoas que se in
screvam para tratar c'.e outf'OS assumptos, e 
observando-se a regra estabelecida por V .Ex. 
quando será discutido o requerimento? S~ me 
responde que da para. ordem do óia de ama,.
nhã, não fal.larei lll[!.iS; do contrario, quero' 
:;aber quando ~era discutido o requerimento .. 

O Sn.. PRESIDENTE-Ha.vendo oradores in
scriptos, a discussão do requerimento fica 
adiada, podend.o ter logar hoje me~mo, e si 
não houver mais tempo, naturalmente ama-· 
nhã. 

o SR. ALCINDO GUANABARA-Pelo que vejo, 
V. Ex. estltbelece umrt ordem do dia no ex
pediente. O Sr. Pre!ilii<d.enW:e - Está em dis

cussão o requerimento. 
O Sn. PR1%iDENTE-Tem a palavra o Sr.-José 

o·sll~~ Beiiisnriio ,{fie '§\OU:O>:a - Peregrino. 
Peço a palavra. 

O §r. JE"'ro§h~ente.-F·ca adiada a 
fiiscussiio do requerimento, visto Jlaver ora
dores inscriptos. 

li) §r. All.eiind.o Gli.cami..ab~ã11•a 
(J•cl" onle111) - Sr. Presidente, re.'eve-rne 
V. Ex. que não suiJ.'cague a decisi;o que 
:iealia 11e tomar. A inscripçü.o de diversos 
oradores nii,o l)Óde preterir <L discussão 
a111nu:ciada. 

O Su.. S1LvA Mstuz-E' a praxe. 
o Sr: .. AT.cJNDO GUANAJJARA-E' uma praxe 

alJsurüa. l'fatLn'almento, annunci'1"fa a dis-

O §l:r ... -W-osé Pere~rii:no diz que 
.qera obj<ec:to da indicação qne tem ele apresen
tar o decreto n. 2.579, ultimamente expedido 
para regulamentur;ã.o do decreto n. l. 0:30, de 
28 de novembro de.1090. Logo que foi pu
illicétdo pelo Dicrrio Officiat, J'oi increparlo 
de u.ttenbtorio da Constituição. em face do 
art. 48, 11. l, em que 6 estalmlecida a <Lttri· 
buiç:ão do Executivo para a expedição de de
cretos regulamentando as leis que teem de 
ser executarla;;. 

O oraclor nií.o põe em duvida os sentimer)t,os 
patrioticos do Sr. Ministro do Interior e Jus
tiça, mas uma cousa é o sentimento l1om 
inspil'6.dor de um acto e outrµ, a sua legali· 
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dade. E' sob este aspecto que o orador larga
mente estuda o decreto, divizando nelle uma 
exorUitancia das attribuições do Executivo. 

' Pensa que a malefica, e perniciosajul'ispru
den"ia dos avisos, ab tempo da monarchia, é 
continuada na Republica, sem outro reoml
ta1Jo que baralhar os intereoses da ,justiça. 
Si o Governo actuul niio recorre aos avisos, 
aproveita-se de decretos. regulamentando leis 
quejá o foram pelos seus antecessores. Prova 
que ao Executivo fallecia competencia para 
expedir um decreto regulamentando outro 
que é lei, porque emanou do Governo Pro
visorio, que nesse tempo concentrava todos 
os poderes. Ao Le~dslati vo on e.o Poder Judi
cia,rio é que com peti<1 .fazel-o. 

Não se occupará da questiio que envolve o 
novo decrnto, qual a que deu em i'esultado a 
sentença de um dos juízes da Camara Com· 
mercial sobre uma das mais importantes em
prezas do paiz, sentença que aliás tem pmvo
cado innumeros protestos,quer de brazileiros, 
quer de estrangeiros. 

A questão que o trouxe á trihuna é outra: 
saber si o clwfo âo Poder Executivo tem ou 
não competencia para expedir e~se decreto 
nos termos em que o fez. Neste intuito é que, 
vencendo a 8Ua. natural negação á triburm, 
vem offerecor à Gamara uma indicação que 
e~pera terá o destino que o Regimento esta
belece. (Muito bem ; nwito bem.) 

Vem <\, Mesa, é lida e envia.da ic Commis3ão 
de Constituiçio, Leghilnção e Justiça a se· 
guinte 

INDICAÇÂ'J 

Inilico que, por intermedio da Mesa,, seja 
envüido á Cmnmissão de Constituiçiio,Legisla
ç:'io e Justka o decreto do Poder' Executivo, 
de 16 de agosto corrente, sob n. 2.579. p·ita 
que haja do interpor parecer sobre a sua 
eonstitueionafr1ade em face do art .. 48. n. J, 
da Constituição Federal, e vropor o que julgar 
necessario a bem r101 interesses da justiça. 

Sfda das sessões, 28 de agosto de l 897. -
Josd Peregri,w 

O §r. §iifilverno Nery--'-;erei breve, 
81'. Prnsidento, na justificaç~.o do requeri
nwnto r1ne tenho a hom'D, de apresenta.r á 
Mesa, a!im de dar ensujo ao iHmrtre tca.der da 
maiol'irt para rcspondf'l' ao a,sumplo de que 
t1·atu, o requerimento do honrwlo Deputado 
:pt•lo Pa.rana, Si.·. Lanwnlrn Lins. 

Em prindpios •k ag·o8L!J de J~:95, o GovürIJO 
r•,•cl<' t'aL por i nl1:rrnetlio do Sr. Mimst1·0 da 
lnrlustl'ia e Viê1,çao, a.Gsiguou com a Compa
nllia de Navegação a Vapor do Amazonas, 
companhia ingfoza, ;1 innovaçii.o dos respe
ctivm contractos. Pela clausula Wª elo con-

tra.cto de innovação, obrigava-se o Governo 
Fe11eral a manter a concessão já feita á com
panllia, de íiO brJ.ças de terrenos de marinha, 
em Manáos, para a, construcção, naq uella 
c&pital, de um trapiche, destinado ao trafego 
das suas cargas e pasrngeü•o3. 

A companhia,, por sua vez, obrigava-se. em 
virtude d:i. mesma. clausula, a construir o 
trapiche dentro do prazo de dous annos. 

Ora, o terreno de que está de posse a Com
panhia. do Amazonas é, talvez, o melhor do· 
:porto de Maná.os. 

Pela sua sitnaçito, póde ser aproveitado 
com vantagem para a construcção da alfan
dega daquelle porto, que, como sabeis, toma 
d.e anno pa.ra anno maior incremento. Já que 
a Companhia do Amazonas deixou esgotar-se 
o prazo que lhe füra marcado p'l.ra o desem
penho daquella obrigação; já que está de 
posse nominalmente de um terreno nacional 
que póde servir pa.ra outros misteres, é na
tural que a União Federal reclame contra o 
ca,lculado esquecimento da companhia, entre 
d.e novo na posse do terreno e delle se sirva 
para o edificio da nova alfandega. 

O Governo Federal, Sr. Presidente, subven
ciona aquel!a companhia com 35: 100$ men
saes, ou 421 :200$ annuaes. 

No anno iirJrio, si dermos fé a.o balanço, 
que aqui tenho, a companhia teve um saldo 
de 558: 000$,em algarismos redondos. E' justo, 
portanto, que se indagne d,os motivos que 
levaram essa poderosa empreza. a deixar de 
cumprir tão importante obrigação do seu 
contracto. Taes motivos são faceis de advi
nha.r. 

Pela clausula 21", do contracto celebrado 
em 1867; já a companhia havia tomado o 
compromisso formal de construir aquelle 
trapiche em Manáos. Entrnt;rnto, não o foz, 
e, passados 18 annos, quando se tratou de 
assignar e· contracto actual lGmbrou-se re
pentina.mente do seu compromisso ; ma.nrlou 
a Níanáos um engenheiro, encarrega.do r1e 
fazer o levantamento do terreno, córtes e 
perfis. 

Tudo isso, porém, foi pa.ra inglez ver. De 
facto, logo que firmou o contracto, tudo ficou 
esquecido. A viagem do engenheiro commis
sionado pela ccmpanhia, tinha por fim illudir 
o nosso commereio e grangear o apoio dos 
representantes do Esta.do do Amazonas, que 
então tinham assento nesta. Casa. Estes, de 
boa te, s<; interessaram para que a clausula 
721ª nào tivesse execução. V. Ex. sabe que 
essa clausula, determinava q ne a sédc da 
companhia fosse trausferitl<J, para o Brazil e 
que o prazo de liJ annos ficasse sujeito '1. 
a.pp;:ovrtçifo do Cou:.:resso. 

Graça~ á promessa da construcçã,o do tra
piche, a companhia ficou d,ispensada de tndas 
essas obrigações. . 
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Como o Sr. -\>1inistro ,,~) lorlustr~a e Vi~çíl,o 
póf!e n:fo ter· ca' ii.i con":ec1: <·n!:o <'e't, w-,go
ciu pelos seus muJt;p:os iJífazet":~, f:Ot'.J i<1ç:; 
ju~tiça tio ~<'U ~;lir1"0 1J') !'('C . .iLiiio, supp1_mdo 
que, a ser iufum:iaí:io do que su cS'-a fas
sando, elle já teria agi1b, r,·,metto-vos, S1,. 
Presidente, o seguinte requerimento paea ser 
submettido á aprticiação d<t Casa. 

Vem a Mesa, ó lido, apoiado e sem debate, 
encerrado, ficando adiada a votação, o se
guinte 

R EQ UERI111ENTO 

·Ql §Jt•. A!ldlr•:h1d 1Guanabalt''ª 
;:euc'a q ete ''· '·->1.rna1«J, nü.o pó:\i ver· rrns pala
l't«:.s ,lt, n11i.w: teu•ier da. 1lld.10ria. urn:1 r:·sposta 
qu1:~ cJ, r,r·anqui11se. 

Dif'so S. Ex. que o minbt:'o sabel'i.a cumprir 
o seu dtver', lmvia de fazer; resµeitar o tra
tado, e si, por <teaso, tiVi!SSe eUe certeza de 
que o ti-atado estava sendo desrespeitado, 
communicaria ao Governo pelo telegra.pho -
si es,·.a despeza não o arr-ninasse. Tal res
p:ista nada tem de tranquilis<J,dora, porque 
ainda esta.mos ameaçados de esperar alguns 
rnezes, até que isw o<'j<1 communicado ao 
Mmistro das Ret;ções E'teriores. 

«Requeiro que, por intermedío do Sr. Mi.- Pensa que o nobre feader d.evia pedir ao 
nistro da Viação, iuforms 0 ooverno á Ça- Governo iuformações sobre o assurnpto, que 
mara, a razão pur que não tem sido compel- peh~ sua'! natureza nií.o comporta delongas, 
lida a Am.a.:;on Steani Naoi_qation C., Liuliterl, a.fim de que o Governo, com a maior brevi
á execução das clausula, 2l" do contracto de darle poss1vel, viesse dizer á Camara si 
1867 e 22" do contracto de l de <•gosto de 1895. o tratado estava ou não sendo cumprido . E' 
-(Assi()'n~do) Sil'!:erio Ncry » 'o que esperava que S. Ex. disses::1e. E' assim 

" · que deve ter ~o!uçã.o nma questão que 

O §r. 1Pre§id.en1i:e - I\ão hav- n0o 
ma.is oradores inscriptos, está em discussfüi o 
requerimento offerecido pelo Sr. Lamenlw. 
Lins. 

aífecta a soberanb do Brazil. 
O orador náo póde, por conseq nencia, dar

se pur satisfeito com a resposm de S. Ex., e á 
Cam'1ra pede que vote sem restl'icções esse 
requerimento, na, espel'ança de que o Sr. Mi· 
nisr,ro das Relnções Exteriores, attenc1endo á 

O Sr. JBe]i§aJ1•iio d!e Souz::oi- importancia da quesrilo, dtenda, clesta vez, 
Peço a _palavra. ao menos, ao voto da Camara .. (Muito bem, 

O Sir'. Pref§idente-Tem a palavra 
muito bt:ni .) 

o nobre Deputado. O §r. Hli:ell.:is;H•iio de Souza 
(para wna explicaçrTo pessoal )-Duas simples 

O §r. Beil.íi§:-1ur-iio ~filo So~~za.-A i'alav1 as. para r,urminar com a discussão do 
Carnar:-i, ouviu a leitura do requ.n·imento do requerimeuto, niw só pol'que elle encena 
Sr. L:unenha Lns e as brn:..s im1 eL·a~ c1_,,,, matcrb lle rn:_1itao iu,portai;cia, como ainda 
que S. Ex. o just1lkou, p;1,ut.ada,; pc!<1, mo- pelo muito que lhe merece o seu illustrado 
der::,ção e delicadeza de UiH ilLí1tre po.rh-- autol'. 
rneut.a.r. Ha.stal'ia e:;t;;. consideretçii.o,paru. que Os honrados Deplltados -viram que ares
o requerimento de S. Ex. rn.er;:cesse o <1pc•iu posta do orador foi a melhor [>OSsivel, pois 
do ül'ador, e á Ca:narn nJ11r-ma que por- e;le c;1rn (foclax·ou que votnria ll faria com que 
votar{L, esperando mesmo ser acomp;rnlrnô.o todos o:s seus amigos voü1.ssem o requeri
pelGs seus amig'<>S. mm1to. afim de que o Governo não pudesse 

O ~elo do nobre DGpcitaclo p3h lealrb.cle dos ser accusado por· isso. 
trnta,dus é muito louvave!. mas lleve pon- l>isse que certamente o nOS"O ministro te
dcrar c1 ue D. rwtici'!. que 1lc)flli'H ó por· ceie- legm plmria ao 1 !oven10, carn entendesse que 
grn.mnm. O Governo acrn&lmente rnl.o póu_e a sitaaçiio 1nereci;J, esso procedimento. 
agir de modo nenhum, i>Utqne niio sabe si ü O faeto, porém, que mottvou o requeri· 
noticia é ou não verdadeira. mento do l10nrarlo Deputaclo, foi um siJllples 

O orador acredita que o nosso minist.rn em telegramma, que, poe emquanto, não sabe
Roma, o Sr. Regi:-; de Oliveím, a ost:Ls llorns mo.,; ;;i é ver1fade~;·o. 
jà terà informado ao St·. Mimsteo da3 R h- Mostrou que queria que as informaçéios 
ções i~xteriores de todas as occurrencias que viessem ampla:i e completas, clamlo o seu 
se _LJaos:;.<,am. Nmsa occas::;.o o ministl'o br<t- vo.o ;-w rm1um·irnento. 
2iJ, ª" a. Lá cornJ !he c"rnpre . O JYinistro das helações Exteriore; certa-

E.n t.o.ío o ca ;u, ,,andou seu voto ao re - rnento já teiegrnpliou e a esta hora. ji torá a 
q11,t><'lltienw de S. Ex., o u!·ci.dor não deseja i'e, pose;; que nece:>sltarnos t' que ha de tran
s1mi,, l1>«.ii1t:·r a Carnarn 110:; Deput2uo01 a quiliz<tl' o espirita du bCU illtrntre amigo e 
jul;1ar, 1na•s unw, vez, da. reetidão, S,Jbta.u- collcga .. 
C• na e en,•rgia. com que soo pr\Jce:'m· tL ui-1 O :,en l1om'11do eoHogr>, cujo:J falentns e 
plomacia brazileírn,. (:!.hiito bem; mwito bem.) merecimentos sempre o m0 ador reconheceu, 
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sabe perfeifamente que es:'a hi:,toria r'e rela-! rlesta rfota,jmtificÚ,ndo a, adopç'.iio do projecto 
ções internacionaes, já, foi c''ª·"J. de aiguns n. 36,assiguado pelo nobreDeputadoBrazi!io 
desastres na Cam<tra. d~, Luz, que propõe o alargamento do quadro 

E8sas questões devem ser collocadas fóm do pessoal sanitario, com rnppressâo dos 
da intransigencia partidaria e de accordo com adjuntos, é de parecer que não seja adopüido 
o espirita nacional. o de n. 33, assignado pelo nobre Deputado 

O nobre Deputarlo, que possue uma memo- Rodolpl10 Paixão e outros, mandando 
ria fecunda, deve lembrar-se C:a discussão do abonar 2 1/2 etapas aos mesmos adjuntos. 
primeiro protocollo; o que não impediu que Sala das commissões, 27 de agosto de 1897. 
o segund~ foss: approvado por entre applau- - Mello Rego, presidente e relator. - Mar
sos e g 101'1 fici:J.çoes. colina Moura. - Jeronymo :Monteiro. - Agos-

Tudo tem o seu tempo opportuno, o orarlor tinho Vidat. 
acrerlita quo a C~wm1·,1, nada perder·á, espe
rando pela confirmação do facto. (Muito bem; 
muito be1>i.) 

Ninguem mais pedin1lo a p3.lavra, é encer
rada a discussão do requerimento e adiada a 
votação. 

Vae a imprimir a seguinte 

REDACÇÃO 

N. 19 B-1897 

N. 33 - 1897 

O Congresso Nacional decreta : 
Al't. l. 0 Os medicas e pharmaceuticos 

adjuntos <lo exercito perceberão, quando em 
serviço nesta Capital e nos Estados, os ven
cimentos que llies competem, de confor
midade com a tabeHa em vigor, e mais 2 1 /2 
etapas de praça ele pret, calculai'as de Dccordo 
com as dispomções regnle,mentares vigentes. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
Redacçrío final do pro.fecto n. 19 do ccrrente contrario. 

armo, que dispõe sobre a contagem da priSl7o Sala dfls fessões, 21 de junho de 1897.
preventiva qiie o officiat ou praça de 1,ret do Rodolpho Paiccao. - Ve.<pasiano de Allni
exercito tiver sotfrido antes de ser conde- querque.-Francisco Gwl!on.-Henriqt113 Val
mnado, no cw .. primento da pena ladares. -Se;-ejo.-.Amorim Figiteira.-Carlos 

111arcetlino. - Bezcrríl. - Barbosa Lima.-
O Congresso N~c!onal 1•esol_ve: . .. 1 Ovúiio Abran:e_s .-- P(wla ;llencastro.--Lauro 
Art. 1. 0 A pr!Sao preventiva, que o ofü- 11Iullerº-Xr;.vier do Valle. 

cial ou pr11ça de ptet do exercito tiver sor-
frido antes de ser ci.mdernnado, será levitda N. 36 A-1897 
em coma no curnprimeaw tfa pena, iutegral
mente, ou com o deseonto da. G" parte, 
quando a dita pena for de prisiw com tra
balho. 

Paragrapho unico. Nilo se considera prisiio 

Reorganfr:a o quadro dos .>0fficiaes do serviço 
sanüai·io do exercito e dá oittras prooi
cl~ncias 

preventiv11, pam os eífdtr:s deste artigo, a A Commissão de !Vfariuha e Guerra, toman
menagern concedida nas citiades e acampa- do conhecimento dos projectos ns. 33 e 
mentos. 30, aquelle asslgnêtdo pelo Deputa,c1o Ro-

Art. 2. 0 Rm-ogam-se as disposições em 1 dolpho Paixão e outros, mandando abonar 
contrario. :2 1/2 et:1pas diarias aos medicas adjuntos 

Sala das commissões, em 27 de agosto de 1fa exercito, ,s:;e a:'J~ignado pelo Deputado 
1897.- Guedelha Mourao.- Jiivencio de Brazilio da Luz, augmentando o quadro dos 
Aguiar. olliciaes do serviço sariitario, e tendo ouvido 

;i, adrninisLraçiio da Guerm, entende que 
Vão a imprimir os segumtes deve rn1• adoptado o segundo, com pequena 

PROJECTOS 

N. 33 A-1897 

n,ltern.çi'io, e consequent:unentc, rrjeitado o 
primefro, mnhura :uenos oneroso ao Tliesouro, 
cir·ctunstctncia aliás, d.e Vii,liosa ponderaçtí.o na 
presente situação. 

Fixa os vencim,cntos dos medicas e pharrna- Acontece, porém, que a diJforença de des-
ce·1/tico.j ad,:·u,,itos do c:rerdto, oua.ndo em. peza entni um e outro, não é t;JI, que acon
ser'D1'. n 1u~s.J~ e >·os E . ..,·,>,<Jr.: . • cu1,l , ~vlhi:~ a co:1~-i~:I'\'"Uçit,; :_t~ acliUid organizaç:·:.o 1la 
f}ú'f'di.-r:r i.:1): J"U<',u t'a Onl. iss:o dC .Jt(lr~~:r1rl l J'~\ 1 at•t:t; lU S.'lHt111• a rt:'.Cr\ll!l8e ! 1 0.ffi(~ntc (e .. 
e Gitc'lYa 1 f(1

1, H1 1 8,.,~ o t:Ons;.; Llllilcio ::::01•10 e1nha··a.<:;r1 á 

1 
distrilmH:ào de ~,eu pes:-mal, do modo consen

A Commissí.to de ll/ia1'inlla e Guena, fir-
1

taneo co\n &s necessidacles e conveniencias do 
mando-se nas razões expostas em parecer serviço a que tem de a,ttender. 
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O chefe da secção 110 pessoal sanitario, na 
desenvolvida e esclarecicia informação que a 
Commissio tem preseme, referindo-se a esta 
organização, com a liçã.o da locga pratica do 
serviço em todos os seus ramos, observa : 

« De facto, conserva.r 60 medicos e 44: phar
maceuticos adjuntos, todos inamoviveis. em 
um quadro que dispõe apenas de 80 medicas 
capitães e tenentes, e 32 pharmaceuticos te
nentlJS e alferes para o serviço de um exer
cito disseminados por muitos Estados, dous 
delles (Matto Grosso e Rio Grnnde), com 20 
guarnições, exercito exposto nestes ultimas 
tempos a deslocações rapidas e succeBsi vas, e 
dar-lhes ainrla melhores vantagens do que as 
que já gozavam, não é sómente concorrer 
para que~ o serviço de saude mais se Jesor
gnnize, é tambem praticar uma grande in
justiça para com aq uelles, sobre os qu(tes a 
discipiirm militar pesa com todo o seu rigor.» 

Como se verá aba.ixo, o actual qu.adro sa
nitario reorganizado pelo dem·eto de 7 de 
a!1ril de 1890, compõe-se ele 180 mer:\icos in
clusive 60 adjuntos e 87 pharrnact;uticos, 44 
adjuntos. imporlan11 0 e sua de,peza em 
1.470:\)29$250. 

O pessoal consignado no projecto, com a 
pequena alteraçã0 proposta pela Commissão 
é de 176 medicas e 80 pharrnaceuticos, com 
supprEsôão da classe dos adjuntos, elevando
se a re~pectiva despeza a 1.628:067$ ou mais 
157: 138$ elo que actmümente se eles pende. 

Si attendermos, entretanto, a que as etapas 
pr<ip[lstas n·J citado prz1jecto 110 Sr. Roclolpho 
Paixão importariam annualmente com etapa 
actual em 1:23:270$, ll d1fürenç;1 de despeza. 
entre os dous projectos se reduzi.rá a 33:868$ 1 

differença sufficienternente compensada pela 
vantagem de ter-se um pessoal prompto para 
o serviço em tofo o territorío rla Republica, 
onde for preciso, o que não se da com 08 
adjuntos, okigados só e excim;ivamente a 
set'V.irem na guarnição em qmi silo contra-
tados. · 

Os inconvenientrc.s resultantes de uma 
classe inamovi vel de medicas em serviço mi
litiu·, por demais se teem evidenciado nos 
embaraços com que administração sanitaria 
luta presentemeate, para attender ás neces
sidades de ;:1~rv1ço, nas expediç,ões mandadas 
ao ~e1'tão da BuhLL 

A Commi~são, reservando-se para na dis
cussão ila rnaterLJ, dar mais desenvolvidas 
explicações, é de pare.cer q ne entre em dü;
cus~5.o e 8eja approvado o pl'Ojecto n. :36. as
signat1o p1>Jo Deputado Brazilio à'1 Luz, 
ci,m a sriguint.J alternção, como se vê nos 
quadros juntos : onde se diz-oito coroneis
diga-se: seis; onde se diz-2-1 majores-diga
se: 27. 

Sala das comm;ssões, '21 de agosto de 1897. 
--M~ullo llego, pre·sidente e relator.-1vlarco
lino Mmira.-.Agostinho Vidal.-Augusto C/e
menl ino, -J erony mo llionteiro. 

lv'.LEDICOS 

Quadro actual Q·itadro do projecto Quadrn ela Commissiio 

Inspector geral. ........ . 
Coruneis .. _ .... _ ... _ ... . 

] l[nspector geral .. _ ..•... 
3 Coroneb ... __ . _ ....... . 

Tenente;;-coroneis ..... _ .• 9 Tenent.es-coroneis .. _ .. . 
MujorPS - ............... . "27 \1ajores ...... _ ....... , • 
Camtã.es ... ··-····-···· 
Teriri:nes .. . .... . .... .. . . 

55 Ca pl t:l.c•s .•. _ . _ .. , _ . _ .. . 
·25 re11\:l!tesg.~······~q.g o 9 

Adj 1rn to~ . . . ...... _ ..... . ti O 

180 

1 Gen2ral chefe do corno 
8 de sande ......... _.~. 

12 Coroneis _ ... ___ . _ .... _ . 
24 Trmentes-coroneis .. _ ... . 
45 ~fa,]0108 .....•.••.• - ' •.• 
8:· t]r.~ pHàes .............. . 

Tenentes ... .. , ..... ... . 

175 

1 
6 
l~ 
27 
45 
85 

176 
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PHAR.MACEUTICOS 

-----------------------~-------e-------~---~~--~--

Quadrn actuaZ Quadro do projeclo 

Tenente-coronel .•....... l Tenente-coronel ....... . 
Maj~r:_es ..... , ..... , , •... 
Cap1caes ................ . 

2 Majores ............... . 
8 Capitães .............. . 

Tenentes ........... , .•.. 26 Tefilmtes .............. . 
Alferes ................. . 6 ,\lferes ...............• 
Adjuntos .....•....... , .. 44 ' 

87 

Quadro da Commissão 

l Tenente-coronel ....... . 
3 Majores ............... . 

JC Capitães .............. . 
20 Tenentes .............. . 
46 Alferes ................• 

80 

1 
3 

10 
20 
46 

80. 

Mello Rego, presidente.-llfarcolino Moura,- Agostinho Vidal,- Augusto Clementino,
Je0·onymo Monteiro. 

N. 33 ~ 1897 

O Congr33SO Naciona,l decceta: 
Art. J •0 O quadro dos officiaes do serviço sanitario do exercito ficará q,ssim constituido: 

lliEDICGS 

Ofilcial general - inspector ge:::-al.. .......................• 
Coroneis ............................. , .................. . 
Tenentes-coroneis .................... '. .................. . 

~~f ~~:~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ; : : : : : : : : : 
Tenentes ....... , .•..... , ...... - ......•.•................•. 

PHARMACEUTICOS 

1 
8 

12 . 
24 
45 
85 

185 

Tenente-coronel. .......................•.... ·............. l 
Majores....... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ..... ... . . 3 
Capitães .................................................. • 10 
Tenentes................................................. 20 
Alferes................................................... 46 

80 

§ 1. 0 Para o preenchimento das vagas que rn derem rle tenentEs mu1icos e alferes 
pba.rmaceuticos, ~erão aproveiradcs os actu:r<s mrdiccs pba.rmacr-utic• s adjnnto-, inrlepen
dentc--mfnte r'e cViwur><1. e 1e:-p•·i1.a• a~~. qrnn.1u <i ida<'e, as e:xig•ncias rhi~ leis em vigor. 

Ar-t. 2.° FicH11 abohlaf "~ dec11rn[1.<ê1es de cla~;es. un H'guida à ínriica1J10 das pa1entes 
cl<ls o1li_c,a~8, qlw U$~11·5 o a1:Prias oa palavra: medico (nwjt.r-rLeclico, capitãu-111cu1cu, ele.). 
1lú11ar.is muta«dis quanro aos pharmaceuticos. 

Al't. 3. º Os tenentes medicos vencerão, além das outras vantagens inherentes [~ sua 
patente, li20$ mensaes ele gratificação, em logar de 150$; e os alferes pha,rmaceuticos 80$, 
em vez de 100$000. 
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Art. 4.° Fica extinct.a <t cl·'1sse d:s merli·JOS e ph::t1·.·.naceut!cos adjuntos, creada por 
decrdo n. n1, (:.e 2 · ··e ,:n1t·•.;o de ·íl9·J. 

Ad. 5." FwCl o Pud·.11· E.1;:.,, ·utiv;J :•.ut·.rlrndo f:I, no ·near>. sob proposh1, do inspector geral 
do set·viço sanitario, t t'es medi.coo; e igui11 numero d.e pharmaceuticns, afim de reverem os 
regulamentos do Laiioratot'io Chimico Mil1tat·, lwspitaes e enfermarias, formularias mili
tares, tabellas de dietas, etc., etc., indicarem as re1urmas que devem ser levadas a effeito. 

Sala das sessões, 30 de junho de 1897.-Brazilio da Luz. 

N. 62 A - 1897 

Deter-mina qcie sóme;1te se1:s me~cs depois da 
suri proniul,r1açao co.:·ne1:a·tti t:l ser e:xectaada 
a. prohibiçau de eJ.':101· ,z venda, nos termos 
da lei n. 28, de 10 de de:sembro rle de 1896, 
mercado1·ias on pi'OCluctos de fab1·icas na
cionaes, contendo marcas oi5 rotillos em 
lingiia estrangeira,. e dá oulras providencias 

liilgua estrangeira, exercendo um direito 
que ni:io ll!e era con testado, p;,gando ao fisco 
fü' e;·al os impostos respectivos e empregando 
~wultado capital; 

Co:isille,·an lo q u01 as encornmend<ü de ro
tulos e marcas em línguas estrangeiras feitas 
para füra d1l p:tiz antes da applicaç,i.o da lei 
de,O de dezembro e chegados em sua vigen
cia não rhvem ficar sob a acção prohibitiva 
da mesma pol' equidarle, conforme já tem re-

A Commisi'ão de Orça,nrnnto tendo exami- rnlviilo º·Governo-a respeito de mercadorias 
nado com <t devida :i.tten•:ão o pi·o.jecto 11 • 62 . estr_'.1ngeiras en~ommendadas antes da ag_gra
do corrente anno e a exposição de mo ti vos, 1 vav10 ela taxa uo unposto de 1mportaçao e 
que o p.ecede, é de pareeet· que deve e11tra:· rec~eb1r1as depois ; _ . . . . . 
rw, ordem do3 t!•aba,lhos e s;o.r ail11rovitdo. Cons1d<·!nwdo que nao e f;1c1l subst1tmr ra
Re~erva-se, porém, o direifa rle , 11,t" oc.:asi;i.u pi<h .mente os r_otulos e ~a.rca~ d_os pro-~ucto~, 
opportuna, apr:, seatat• medidas ma i:; r ;,dicae: p:..irqnan~o. alem de n'.t•> exhttrem no pa1z 
em _ r~Lação r;o .pr·inciJ?io c; ·:. i •: i i~·füufo r:o .a.rt. ;:o 

1 

eo;~:bol~c11.n~nto.~ con.vernen~~mente mon tad_9s 
d~ 101 n. ·-1:!8 , 1ie :O rn dezembl'O ·:ie 1896. P""ª ~ctt1sfazere.n com oara.teza. e perfe1ç:i,o 

Sai . d . - "" , . , 1 e :is cxigencias do'. iwlustriaes no qw~ se re-
"" ... o.s sessoes, ,cb ""' agcisto "º . ~!:>7, - fore a,; mar·ca~ é nece~sario ai (}"um tempo 

FI·anc i-;r·o Ví'ig·1 p· r~1,ço1 · '01··1·a. p ·, 'l() ('.1 - , Cl " • ·J" . • '-, · 0 
• ·., •• :v · - · ai .. ih, "'· p:w;_i, se ncn·em, no va:oto territorio da Repu-

00uz, un:º'> r·el~1é01' .-. "'fi_q11,el Pernwnbuco. hlica osºconsmni•!01•es ao corrente das altera-
- Pauta ''"1..1·arae' - U?"'rl "!O 'l(1''L' lls - Lº"- - ' - - -l" " ', : · · v . :, · - ·" • 'v çoe·q1u 1m~·st1tmçoes das tmn·cas pelns quaes 
i->ai ia de ,Soiioa.·- ,1iiyu::to ,11on1~neg;·o. os ]Jl'Dductos são conlrncidos e p1•ocur1,dos ; 

:>!. G2 -- 1897 

Considemnolo rgie a lel n. 42;"~, de 10 de de· 
zsmhrode 1896, prohfo iwio, no <J.l't. W: 

Considerando que o pr8,zo üe dous . me21es, 
maw:arlo pelo Reguhmento approvado pelo 
decreto n. 2. f.i 48, de 17 de j:tlho de 18',)7 
(a:· t . 4:•), par2. :-e tormw rffodiYa a prohibição 
rle expor a venda os pro·ludos nacionaes com 
rotulas eia li n~ua estrJ.ngeil'a, é insulficiente 

a) a fa!Jl'ÍC;),Ç~.O OU imp:1rt:içã,o de jJa:·a que sc1j :•:n uti:izadOS OS rotU[OS OU mar
rotnloo; e lfü<t'cas de procl:Jctos e::;;.rn,n- cas, importado3 !1_1ga!mente; 
geii•cs que se prnstmn á útbrb1ção r\e Considrm:wJo que não ha. inconveniente al
bebidas e quaesquel' outros praductos ,r;um em cspaÇar o ;i:-azo, visto como nao ~e 
naciom1.8s pl.l'a Sfü'e m vend ido:> como si trata de a .:•r•ecad:ição cl;J l'·~n•la prt.ra o Ti1e
e3tr·"~ngeit'O<J f. i;rnrn, 'iOb pena de rn•:i t:~. s iuro, mn.8 unL:an:rnnte de proteger a indus
de 1 :Ouüs a. 5:000$, dém das penas do t"Í'J. nac;.onat e tornar mas conhecidos os seus 
Codigo Cl"iminul; peohrntos; 

b) e a expo.,>ic:io ;, ven rfa ele merea- Co .:slit rando que, sendo usual, em qua.si 
doria,s ou p1•oductos de fa!,1·ic;1.s mwio- t ;fo·; 03 ram os ue indust:•ia naci0rnd, o em
naes com · rotulo em .! iug ua es t1•au·· 1 pr·~go d·.:·: ru~~1.los e in::u~ca. (::1n língua,s est:;ar:i .. 
geira · :~ea-a :• , a, na.o co11cüss;i.o o.e um praz0 mais 

:ongo moti 1·ará í'.lta1meote prejuizo:i, emb:i
teve por fim pl'Dtegcr a industria naci.:·na!, raços e pe1-tm·baçiJe,; á indns1ria, o que evi
torna.i:do os seus p:·o<t::w.os c .. u h<0 c:dns e de!lte;nente COiltr-a" iará o> intuito.; <lo leg is
e_vnan·1o qt:8 se confu : : d~m, 1::1º pai z, curn os 1 ~:t · !o r· . f'e i· i1'á o <espirito da lei (art. 20) que é 
:..:11n 1t:l':'1· 1s P:.-t:·;utgen•o:~, < ~ n:,.- :; ,·ini•:"rv; i-t·i. ;;"ol'.e 1·r a io u·-t.r:a, ; 
[i· n1 ..-·n•n~·µecet ; 1 , ni :~'. : :: 1·!<1:1. t'~ ;.-: 1 • • i··!·~ ; Con·-; i ,-:e1 'í:.tn '. O qne exi:..:1e;n n·?ar(·a~ 1'efahrica 

o:2 1 1~~~~~r·,j,J'.' 1 ·:toc~~~e ,l t'L'i.'.:~~ '.;;'.,:'.::.::'.;.)· ,·~'.,~' ,;.2,J~''. ': \\~'.~~- ~J~'.~~~'.,~~'~)~(;-8e,~~~;.~.~:V~~a1·~~~ 
;~1ento aaterlu1· os ft,'(br·ica ~y~)~;;J ll(~,:iondei3 Já Con~;titujçJ.o (a,rt. 72, § 27) e, conscguint,e
hiJ.viam irnpurtado r·otulos e mareas em mente, os õeus d.anos: não podem ser dellas 
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esbulha/los ou. privados sem previa indemni-1 ercicio é de 26.873:358$4.43, exactamente 
zação ; igual á que foi votaria para o actual. 

Propomos o rnguinte projecto de lei: 1 A Commissão. estudando a proposta e com-
parando as verbas destinadas ás suas diversas 
rubricas com as que foram distribuídas pelas 
mesmas rubricas do urçamento vigente, en
controu di:fferenças ora para mais e: ora para 
menos. Essas cl.ifferenças, explicadas pelas 
observações que se enc0ntram no fim das ta
lJellas organizadas pelo Minister-io da Mari
nha, não alteram a verba total da despeza, 
que permanece a mesma votada para o exer
cicio corrente. 

O Congresso NacionP.l ~·e8ol ve : 
Art. 1. 0 Sómente rnis mezes l;epois da pro

mulgação da presente lei começ·ará a ser 
executaria a prohibição de expor á venda, 
nos termos da lei n. 428, de !O ele clernmbro 
de 189\i, rnercador:as ou pro·h1ctos de falJricas 
nacionaes - contendo marca~ ou rotulos em 
lingmi: esírangeira. · 

As diiferenç<;ts que se notam para mais são 
as seguintes: · 

PaI'agrapho uniço. Dentro do p,•azo acima 
rr.arca'lo n:1o será permittido o uso das refe
ridas marcas ou rotulos ~em que delles 
conste por qna1'uer modo ·a indicaçiio da 
fabrica, o loga1• de sua séde e o nome do fa- De 19:300$ na verba-Secretaria de Estado 
bric:i.nte. . -po1· ter sido incluída nella a quantia precirn 

Art. 2. 0 E' garantida a propriedade <las p11ra pagamento do estado-maior <!o Ministro 
marnas de fabricà-,regit~tra,!a>, contendo pa' e por ter sido elevada a quota destinadct ao 
favras estrangeiras, até 11ezembro de 18\lô, asseio da casa. 
comtanto que os donos faça,m nelh~ decla- De 20:940:1; na verba-Conselho Naval-
mções constante:; do ar r. igo ante1·ior. por se augméntar nella 17 :600$ para paga-

Art. 3. 0 E' prohibiôo o regidro de marcas mento do pessoal da secretaria e ::>:340$ nas 
de fabrica nacional que tenham rotulos ou quotas destinadas a expe:1iente, impressões, 
palavras estrangeins : e a~ que aci:ual- encadernações, asseio de casa e salario de ser
mente existem, regjstradas, não po !er1lo ser i:ente. 
renovadas, n:i, lórrna do art. 12 da lei De 300) na verba-Quartel General da Ma-
u. 3.3-16, de 14 de outubro de 1887. rinh,J,-,p2lo augmento nas quotas destinadas 

Para.gra1lho unico. Não se co::1prehendem a expediente, imp1·essões e encadernações. 
na prolübição r~o registro o nome r1o fabri- Do ô5:U:Sü$ na verba -Conta.-loria-, que 
cante estrangeiro e a denominação do pro- corresponde á elevação de vencimentos rlo 
dueto quando não houver equivalente pt-ssoal e augrnento de l :500$ nas quotas para 
em Hngna nacional, v. g. wishi, cognac, a1;:seio de casa, impressões, encadernações e 
brandy, etc. <rnnuncios. 

A'rt. 4." Da prohibic;ão da impor~açü.o de De 5:578~650 na verba - Commissariado 
rotulos e marcas de fabr ica são exclm(\os os j Geral da. Arm:i.da-. Essv. differença resulta. 
que,encommendado.> antes da vigencw, r'.a lei, de se·ter equiparado os vencimentos dopa
forem recebido.> depois. trão, remador~s e guardas de policia aos que 

Art. 5. 0 Revo~·r"m-se as disposições em con· percebem os do Arsenal de Marinha desta 
trario. - Capital. 

Sala das sessões, 29 de julho de 1897. _ De :250$ na verba -Auditoria-, por ter 
Jgnacio Tosta.- JrI. Caetano.-Adatberto Gui- sido elevada a 400~ a verba destinada a ob
maraes. _ J. A. Nefrti.- A. J11."ilto•i. _ . jectcis de expediente. 
F. Sodre.- Toleniúw elos Santos.- .Aristides De 243:200$ na verba - Corpo da Armada 
de Q. uefro~. -Rodrig;,res Linw.-Eugei:.io Toi,,- e élrt~ses annexas-, por se ter attendido no 

h E cal cu lo o numero de 1°• e 2"5 tenentes fixarfo rin o;- 'aranhas jJfonteneyro . - L indotpho 
Caetano.-Heredia de Sei. no quadro a qne se refere o decreto n. 108 A 

do 1 O de dezembro de 1889 e pela a.dmi.ssão 
de ofilciaes no quaclro do corpo de engenheiros 
navaes. 

De 1 :093$005 na verba - Corpo <le infan
Fixa a de::peza yo J11iniste1·io t/(l ,lforin?ta para bna de marinlut-. por se equiparar os ven-

o e . .ccrcicio de 1898 cimelltos dos remadores ao.;; que percebem os 

A Com missão de Orçamento vem offerecer á 
· apreciação da Gamara dos S1•s. Deputados o 

projecto do orçf1.rnerito das rlespezas que de
vem c.n·rer }:•elo :1iiiJ!St.el'iO (i;1 j\fa!'iuha l!O 
exercicio de J. 898. 

A quaotia pedida pela proposta do PoJ.er 
Execuéivo para €:Ssas des1)ezasno futuro ex· 

C:i.mara V, IV 

do <!rsenal desta Caoital. 
De 78:936$ na verba -Corpo de Marinhei

i·os :N"acionaes-, por não se ter feito o abati
mento que figura no orça:nento vigente, visto 
ter-se caku ia ·.\o para. 4.000 pmç:~s mv,iores e 
>e equiparar a gr1üiiicação elo sec1•etarb do 
corpo· ao soldo que percebem os l u& tenentes 
da armad<l,, ~ 

G7 
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De g: 150$ na verba-Capitania de portos-, 1 proposta para ag despezas com o pessoal e ma
que proce<ie do augmento rle 2: 190$ n o pes- terial do corpo de engenheiros navaes, as 
soal, no qu2,l se incluiu um encarrev,ar!o de quae'i, estan io no orçamento vigente inclui
diii1rnncias p:i.ra cada uma das ca,pitanias de das na rubrica -Arsenafü-, passara m a con
portm da Balna, Pernambuco e ~,fatto Gro,:so, stituir J'ubric<t especü•i. 
edo augmento de6:960$ no material, pot' se As d.iíferen.;:a3 para metJ03 são: 
te~· el~v,ado ª'; ~uot~s par8'., !'xp.ed!ente, im· De 357:844$ na verb<t consigna•1a para-Ar-
pt essoeo, encac·.ernaçoes .. as::se10 da casa e sa- senaes-,sendo 334:044$ relativamente ao pes
lar10 do servente da, Cap1tan1a d'.3 Porto desta SOétl e 23:800$ ao material. 
Capital e rlo ;; Estaods. Ess2" diminuição resulta não só de se ter 
. De 56: :159$5n0 na verba- Hospitaes-,sendo 

ti t 1 l · transferido da verba·-Arsenaes-para a verba 
40:749$560 re eren e ao pessqa ,pe 0 au11:memo -Escola Navo.l e outro:; estabelecimentos 
dos vencimentos dos enfermeiros, cozinheiros, 
ajudantes destes, serventes e remadores do scientiticos- as despeza'3 a fazer-se com as 
hospital desta Capital e dos enfermeiros da escolas de machinista8 desta Capital e do Es
enfermarfa <!e beribericos. bem como da de fado do Para e curso de nautica do mesmo 
Itaqui e das dos EsttJ.dos de Pernambuco, füc- E~tad o, e de ter passado a despeza a fazer-se 
hia, Pa.1'á e Matt.o Grosso , e de se ter compre- com o corpo de engenhei!'os nav:ies par9. 
hendido cirnrgiões e enrermeiro~ para as esco- uma rnbrica especi<>.l, como principalmente 
las ele 2·' e 3·• categorias e a de 15:610$ no por se ter rednzido a quota rlestinacla ao 
:m a.teria.], pelo augmento das qnofas rlestina- pagamento do pessoal artistice extraordi
das a alugneis de pl·edios, experli ente e medi- nario. 
camentos do hospiml desta. Capital e dos Es- Do I8q: 800$ rn1, verba destinada á força. 
tados de Pernambuco, Pará, Matto Grosso e w1vt~ ~:ld. redu~ção do numero de f'ogmstas 
(1_o de ltaqui. con t a<;f,,t os . . 

De 5:200$ na, verba -Reps,1·tição da Car ta De 41l:560$} !5 _na. verba -Muniçoe~ de 
l\faritima-por se ter nel! a inclu ído a qu an- I ?occa:-?e~a .. r etiucç.,:10.d? ;rn~ei~? de lo;Y,mstas 
tl. ~ preci· ~a '"·' t"' D""'·" IT""nr.o .i.,, gr:'t'' fic~ ,,0-,,8 CG. •ntr acta(lO, e ext.. ncçao das E, colas dos Es· 

<:11 ·~<: 1~º~ - '-" i·:.11..., .... 'll h:.; ~ - ~(.... ....... ~ ·°' -,< \... j t rl- ~ i . h ~· . l d ... -
que percebnm os capitiies <b por i.os, peh in - ! ª · ~8 Oo •'H~u ~, l w Gra~1~ e · o Norte, P~-
specçiio oe p. llaróes, o q1rnl 2,té ago. ratem sido j rar:<a , s., p,~l.ll~! . l ,u;~ o ~s?~n .. to Santo, a CUJO 
effectu2.do 1 ela verba -Eventm1e~. pe:s. o~l er;i, ,1?_ c. ,.ona.1.JS Iaí,.(Jes. 

De ]21):000$ na vet•ba~Escob Naval e ou- l, De 10: C:1;1J;i na vm:ba--Eventuaes,-por se 
tros e>tabeleetmento.> scientificos-, sendo · "~'' passaoo para a rutn•1ca-:-Fretes,pass3gens, 
81 :740$ no pessOJJ e 4.4 730$ na material, ~~,u~a~" ~e custo,~ co~::~1~s~~s de sac;1:es- as 
pela tl'ansterencia par:; e>sa verb:> <lo pessoa l d;.s, J.~'· "'5 com a, . pn:s:abe.1~ dos o!ficiaes e 
das escohs oie machinistas navae~ da C:i,pital p_ar,"s e com as ªJudas de custo, 
Fedenl , da e;coltt ele rn:1~ hinistas e do curso E::sas di ffore nças }lat';i, menos importam 
ae n~wtica do Esta•lo rlo Para, au 2Taen-'o •1a exactamenté na mesma quantia de 
quo!~'i pa1'a gr2,tific0,,~êie.s s.rldi P-ionae·s aos lent2s f .Ol3:204$l 15, em que importaram as dif
e professore-; pelo· tempo effüctivo de magi:J. fi.:n·P,nça~ para mais. 
te:' iO, e aiuda por terem si:lo transter1das Da apr·eci:\çfto fo i ta se verifica que poucas 
p3,l'a ess2. vcrb:, ~;.s quot'"s refo1:ent es :>'.) ma-1 \oram :1,s verbas realmente ~ugrnentadas ou 
terial dessas e:;colas e 1;.uçmenc:>.da> as eon- mm10uH:as, pllr serem as d1fterenças notadas 
signn,~i':es pam a Escola Naval, Biblioi;heca e mais os resultatl03 de transferencias de rles. 
M!heu ela. M:;.1·inha. p~zas da uma rubriea para outra, do que 

De 47:312$ na verba-Reforrnados-.por rn augmento rie8:ia.8 despezas; tr;i,mferenciasque 
incluir nell:J. a ri oantia de l JS::'.:'00$ J);i,r;i, ª"- j n;:;.o t l'azem inconven iente algum, e alites fü
tender ao pag2.ment? de sold.o 2,03 offic:aes e 

1 

cilitam a fiscalização e regularizam nielhor 
pm<; as que torem relorrnado$ durante o exer- as dPspezas com os serviços a cargo do Mi-
cicio. . nisterio da Marinha. · 

De 40:000$ na verba-Obras-, por ter· sido A Commissão, embora convencida da im-
insuíüciente a quanti<1 votada no actual 01'- 1 perios.i. ne .essidHde de reduzir as despezas a 
çamento. 1 cargo da União, em vista do ciesequilibrio 

De 280:000$ na verba·-Frete~, pa,s:agens, 1 se nota. entre sua receit(l, e as despezas que 
ajuda<> de custo, com missões de saql:es-, por . são por esta satisfeitas, desequili brio que 
ter· pa,ssa·'o a correr á conta desta verba a.s 1 tem como füctor principal a excess;va 
passagens de otiiciaes e pr<tÇ2.S e ajudas de haixa de cambio, viu->~ na impossibilidade 
custo. . . . , ': <lo fazer g ~andes r eciucçoes nns verbas da pro-

Essas diffm'enças · para m:us imporcam : posüt rio orçamento d~ . .i\!far-mha, on1le o Po
em DSQ: 640$115. quantia qc1e se elevtt n. der Executivo, dominado do mesmo pensa-
1.02:i :204$115, desde aue se lhe addicione a; mento, não pede somma mair)r do que a vo
qmrntia de '.2~1 :554$, porlill.rt no, rubri('a 19 t111, : tada no orç'1mcnta vigente. E se não f0s.se o 
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est~do :rrecario de nossas finança,, as des
pezas para desenvolver e engrandecer a nossa 
marinha de guerra se imporiam como dever 
de alto p:it:-iotismo aos brazileiros, attenta a 
grande ext'enscão de costa que o Brazil possue 
e a situação geographica e pol1t1ca que oc
cupa na Amer'ica do Sul. 

Desde, porém. que o. tlStàdo financeiro da 
U.nião não comporta augmento de despezas e, 
antes, impõe o dever de reduzil-as, a ·Com 
mis"ão considerou-se obrigada a não attendet' 
á elevação,em bora eq ui ta.Li va,de vencimentos 
feita das tabellas organizadas pelo Ministerio 
da Marinha, e apezar das explicações dadas 
no final das mesmas tabelhts, reconheceu a 
necessidade de fazer diminuiçÕ3s em al
gumas verbas de modo a füar reduzida a I 
25. 895:009$328 a qu2mtia de 26.873:358$4431 
pedida na proposta do f>o;!er E. xecuti vo. 

Essa reducção de 9i8::~49$l 15, na qual 
Pst:\. incluida a quantia de 3~5!:\; da rubrica
Etapa-supprimicla por ter fallec1do o capitlo 
de mat• e guerra que a pE·rcebia. foi a QUfl 

pôde fazer a Comrnissiio, por entender não 
se1' conveniente impedir ou ditricultar o re
gular anrlamento dos serviços a cargo do mi
nist.erio da Marinha. restringindo arbitraria
mente as vel'bas a elles destinadas, nem tão 
pouco, em lei de orçamento, supprimir rlis
cncionan;unente r-eparuções e desorganizar 
serviços creci.clos e regidos por leis perma
nentes. 

Assim a Commis·ão. em vista das con~i
derações espendida'', formulou o seguinte 
projecto que submette ao exame e appro-
vação dtt Camara: · 

O CongrE;srn Nacional decreta: 
Art. O Presidente da Republica. é au-

5. Confadoria- Reduzida de 
63:550$. por serem man
t f d o s os vencimentos 
actuaes do pe;soal. _..... 16Z:070$0~0 

6. Cornmissariado Geral-Di· 
minuida de 5:578$650 a. 
verba relativa ao pessoal 
por não terem sido e[e
va<:lo3 os vencimentos do 
p1trão, marinheiros de 
3" classe e gu;1rdas de po
licia do commissariacio. _. 

7. Auditoria ..............• 
8. Corp,o da arm;; da e classes 

annexas - Reduzida de 
272:000$ por se consignar 
ver·bJ. apenas para 90 pri· 
meiros tenent1>,s e 60 sé'-

43:760::\;000 
15:800$000 

gundosem vista dos claros 
existentes nos quadros .•. 2.72S:260$00·J 

9. Corpo de infantaria de ma
rinha ~ Diminuida de 
1 : 093~905 por 8el' mantida. 
aos remadores a mesma 
dia.ria que actualmente 
percebem................ 264:573$200 

10. 

l l. 

Corpo <le marinheiros na
cionue.s-Abatida a quan-
ti:J. de 60U$ por i;er de 
1: 800$ a gratificação que 
percebe o secretario ...... 1.840:476'1;500 
Companhia de invalidos.. 77:675$500 
Arsenaes - Reduzida. de 

torizado r, ·despender pela !{.P]J3.rti1;ão do Mi
niste1·io da Marinha no ex:erc1cio de 1898 a 
quantia de 25.895:009$328 com os serviços 13. 
designados nas seguintes rubricas: 14. 

8: 800$, sendo 5: 000$ m 
verba para. papel. peunas, 
tintas, livros. etc., 2:000$ 
n~1 ve1•ba dest.inaàa a im
pres~ões e encadernaçõ.;~ 
e 1 : 800$ para o professor 
de geometria do Amena! 
desta Capital ....•....... 5.645:227$350 
Capitanias de portos..... 351: !32$u00 
Melhor.•mento, conser-
vação . e balizamento de 

I. Secretaria de Estarlo-De
cluzir1os 19:200$ por rnr 
mantida a mesma grati
ficaç·ão do secretal'lo e não 
terem sirlo creados o 
logar de official de gabl
binete e o estado maior 
da ministro ............ . 

2. Conselho Naval - Dimi
nuida de 19:940$ por não 
estar creada a Secretaria, 
tetem sido supprimidas as 
verbas para asseio de casa 
e serventes e reduzidct a 
2:000$ a verba para im
pressões e encadernações. 

3. Quartel-General ......... . 
4. Supremo Tribunal. .....• 

15. 

154: 350$000 

16. 

46:000S000 17. 
68: Hl7$01)0 
24:240$000 

p'.lrtos ...... _ ... - ....... . 
Força naval - Reduzida 
de 104:200~ por se ter au-
gmentado de 100:0)0$ a 
q um tia a abater-se pelos 
claros nos quadros de offi
ciaes e praças e diminuído 
:~:600$ na verba para ex
pediente e 600$ na de im· 

I00:000$00Cl 

pressões . . . . . . . • • . . . . . . . 3. 091 : 852$824 
Hospitaes - Deduzida a 
quantia de 33:021$;)60 por 
serem mantidos os venci
mentos que o p,essoal 
a.ctualmente percebe..... ;)33: 138$800 
Repartição da carta mari· 
tima - Reduzida a 
100:000$ a verba prtra 
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construcção, reparos de 
phrrróes e de,envolvi
mento ilesse serviço ..... 

18. Escola Naval eontros es ta
belecimento; scientificos. 

19. CJrpo de Engenheiros Na-

naes da Bahia, Pará e Rio Grande do Sul; 
a rnis das actuaes escolaR de aprendizes ma-

532: 424$000 rinileiros, limitando-se o nurr1ero das exis
tentes a outros tantos, sufficientes para o 

38t: 040$000 numero de aprendizes que realmente existem 1 

e mais. cuja matricula razoavelmente se póde 
vaes ........... · .... · · ·. 

20. Reformados - Re1luzida 
de 50: 000$0110 a verba. pa-
r:-t pagamento de soldo a.os 
officiaes e p --aças que se 
rel'ormarem no exercício 

23:564$000 e~pera.r; que se revog-uem os creílitos extra
ordinarios constante& dos decretos ns. 140, de 
28 de junho de 1893 e l. 923, de 24 de dezem
bro de 1894, consignando-rn no orçamento 
verba precisa para r<icomtituição do mate

.ria! da marinha; e finalmente que se auto· 

21. 

22. 

23. 

deste orç:i.mento . . ...... . 
Ma.teria! de construcr;ão 
naval. ................. . 
Armamento e equipa-

691 :01"7$lGG rize o Governo a vender 03 navios em con· 
strucção na Europa tantos quanto$ forem 

800:000$000 preci,os parn que se concluam os restantes 
mm mais s:J.crificio do Tbesouro. 

m en to • . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 : 000$000 
Munições de bocca - Re- PROPO;TA DO GOVERNO 
duzida de 200:000$000 em 

24 . 
25. 

vista dos claros nos· qua
dros das praças e apren-
dizes marmheiros ....... 6.387:300$983 
Munições navaes. . . ..... 800:000$000 
Obr:i.s - Reduzi d a de 

Art. 4. 0 O Presidente da Republica é au
toriza.do a despender com os serviços das se
guintes verbas do Mmisterio da Marinha a 
somma de 25.873:353$443. 

25. 
'"27. 

?,8. 

4ü:000$000 ........ ·····. 210:000$000 
CornbustiveJ............. f:i00:000$0JO 
Fretes, p:J.ssai:;et.s, ajudas 
de custo. commissões de 
saques - l~eduzida d e 
100:000$000 por não se 
consignar ve~·bn para. dif-
terenç.is de carnbios..... 300:000$000 
Eventuaes.-Reduzida de 
3J:000$000........ ... . .. 200:000$000 

1 Secretar ia de Esta.do .. .. 
~ Cofüelb.o Naval. ...... . 
3 Quartel General da Ma-

rinha ................ . 
4 Supremo Tribunal Mi-

litar ..•.. . .... ... . .... 
5 Contndoria ..... ,, ....•. 
6 Commissariado Ger·al. .. 
7 Audi1oria ......... . ... . 
8 Corpo da Arnw.da. e elas· 

ses annexas .......... . 
§ l. 0 E' o Governo autorizado: 9 Corpo de infautaria de 
a) a lirmar O!'! contraCtos de alugue's de marinhn · ...... . ..... . 

casas destinadas a escol;i.s de ap1·endizes, e 10 Corpo de marinheiros 
capitanias de portos no; Estadooi, até p ' lo. na<::iooa~s ... ·. ·. ·.: .... 
pra.zo de ciot:0 a uno~; 11 Com panh1a de in valai os. 

/J) a rever o regulamentJ eh p1·aticagem 1 ~ Arsenae.s ...... . .. ... .. . 
do porto U.o Recife, pondo-o de harmoniaco:n 13 Cap1tarnas de portos .. . . 
o regulamento gel'al da. praticJg.~m. 14 Melhoramentos, cooser

rnçi'io e balizamento dos 
§ 2 ." Picam subsistindo corno creditos espe

peciacs pa.ra os mesm is fins par<t que foram 
votados os saldos que se verificarem, uo tim 
do corrente exercício, dos creditos concedidos 
pelos decret '.18 n 140, í\e 28 de junho de 1893 
en. l.9~3.ue24iledczembrode 18\:Jl . appli'
cando-sfl os tun: 000$ destinado' á construcção 
de urn dique fiucttianté no Arsenal de i\!:L
rinlla d·J Lati.trio à conclusno tb.mor:o!la que 
alli se c;tá co11:;t!'u in:.lo. · 

portos ............... . 
15 Fo:·ça n:wal. .......... . 
16 Hospitaes ............. .. 
17 Repart ição da Carta. Ma· 

ri ti ma ............... . 
18 Escola Naval e outros 

estabelecimento.;; scien-
titícos .. .... ....•...... 

19 C1Jrpo de engenheiros nci.-
vaeo ........•.......•. 

Sn la da:; corn:nissões, ?,8 de ngosto rle :?O Ret0rma.dos ........... . 
ISV7.- Francisco Vei~;a. presidente.- Mi:- ~l Material de construcçàcJ 
guat !'erriwnbuco, relato :'. - Belisario de naval. .....•.........• 
8ott;;a. - Paitla Guimarites. - P.iulino de 22 Etapas ... . ......... . .. . 
Sou;;r.i Jw1ior .- ,t. lllontcnegro.- 1lfayrinh . ~;)Armamento e equipa· 
- [Ji/J.;.r,o Santos , com restricções. Pro- rnenLo ........ . .... ,., 
pnz, nIT.o sendo acceito pela Commisslo, j 24 Munições de b::icca.,.,. 
i;uppref!são dn,s verbas destina.ias aos Arse •. 25 Munições u:;i.va.es,,,,,,, 

173 :550$001 
65:940$000 

68: 107$000 

24:240$000 
225:620$000 
49:3;)8$650 
15:800$000 

3.000:260$000 

265:66i$105 

1 . 8~ 1 : 076$500 
77:675$500 

5 .654:027$350 
351: 132$000 

100 :000$000 
3. 196: 052$824 

366: 160$360 

582:424$000 

384:040$000 

23:564$000 
74! :017$169 

800:000$000 
3tfü$00o 

100:000$000 
6.58i:300$985 

800:000$000 
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·25 Obras .... , .•. . .......• 
27 Combustível. .......... . 
28 Fretes, pa;,sagens, ajurlas 

250:000$000 ~Pcção da Secretaria da Industria. Viação e 
500:000$000 Obras Publicas, para tratar <lo sua saude, 

onrle lhe conviPr; 
de custo, commi~sões de 
saques e di1ferenço.s de 
cambios .•........ , .... 

29 Eventuaes ...........•. 

Di~cussão unica do projocto 11. 55. rle 1897, 
autorizando o Governo a conceder um anno 

400:000$000 dP. licença. sem vencimento~, ao telegra. 
230:0UG$000 phista de 2° claRrn di1 RcpCJrtição Geral dos 

------- Telegraphos, Sylesio de Oliveira: 
26.873: 358$443 ' Discus;ão unica elo prc-jecto n. 2:;,5, de 1895, 

dispensando do lapso e tem o em qm~ in· 
O ·Sr. Presidente-Não havendo co '"reu 0 bacharel Antonio Ferraz da. Mott.a 

nada mais a trata1·. designo para segunrla:.. : Pe~reira p:tra que po;s:1. continuai· a coo tri
feira. 3_0 do cor!·ente, a seguinte otdem ' buír para 0 montrpio, e providencia a rC's· 
do dia : peito ; 

Continuaçiio . da. 2ª discus~ão ilo proj1cto Discussií.o unica do projer.to n. 44, de .1897, 
n. 50, de 1897. autorizando o Governo a abeir autorizand11 o Govemo a. conceder a Jose Joa
ao Ministerio da JustiçiL e Negocieis IntHiores quirn de Miranda. conferente da Alfandega 
o credito de 90:000$, supplernentar it verba- <le Santo~. um anno de licença. rom orrlc
Diligencias poli.cia~-n. 14 do art .. ~º da lei nado. pal'3. tratar de sua mude onde 1 he 
n. 429, de lO de dezembro de 1896; convier. 

2ª discussão do projecto n. 64. de 1~97. Levanta-se a rn3siio ás 5 horas da tarde. 
fixando a despeza rio Ministerio da Guerra 
para o exercicio de l 898 ; 

2ª discussão do projecto n. 56. de 1897, 
autorizando o Governo a abrir ao Ministerio 
da Justiça e NPgocios Interiores o credito es-
pecial de 105:600$ para. pagamento dos orde
nados, no exercício corrente. ao3 magistrados 
que, havendo sido aposenfa.~ns per decreto 
n. 2 056, de ~5 rle julho de 1895, obtiveram 
sentença mandando annullar o r:ne;ino de
creto; 

84ª SESSÃO EM 30 DE AGOSTO DE \897 

Prrsiden.cÍC1- tio.• Srs. Arthur R ios (Presidente) 
Va~ de J.fello ( 1º Vice-presidente ) Fonseca, 
Portella (2" Vice presidente) Ju.lio de Jl!etlo 
( t 0 Secretai·io) e Arthur R ios (Presidente) 2" discussão do projecto n. 68. de 1897, 

autorizando o Governo a abrir ao Ministe rio 
rla Fazenda o credito de 450: 000$. su pple-
mentar á verba-Reposiçüefl e re.stituições- Ao meio-dia procede-se á chamada. á riun.l · 
n. 29, do art. 7• da lei n. 429, de 10 de de- respontlem o:; Srs. Arthur Rios, .Tulio de 
zembro de ·1 R96 ; · Mel lo, Carlos de Novaes. Al va.res Rubii.iP, 

Continuaçã.o da 3ª discussão ilo pr0jecto Silva i\lariz, Silverio Nery, Carlos Marcel· 
n. 176. de 1896, re "ormando o Crv11go Penal; li no, Albuquerque Se1•ejo. Amnrim Figueira, 

2• discussã.o do projecto n. 75, de 1893, AUO-USIO Mouteneo-ro. Theot.nnio ne Rrit.to. 
dispondo sobre con:>cripção militar; Ser~edello Corrêa: Matfa. Bacellar. Rodri-

. l" discussão do projeC!tO n. 142, de 1896, gues Fernandes. Guedelha Mourão, Henrique 
reorganizando diversos estabelecimentos mi- Valladares. Marcos de Araujc, Bezerril Fon
litares de ensino. 1·om voto em sepa1·:i.do do . tenelle. Ildefonso Lima., Marinho de Andr~de, 
Sr. Thomaz Cavaicanti; · A ucrusto Severo, Tavares de Lyra, Francisco 

l" discussão du projecto n. 174, de 1896, Gu~gel. Eloy de ~ouza, José Peregrino ,Tri~
autorizando o Podor Executivo a abrir um dade, Ermirio Coutinho. Teixeira de Sa, 
credito especial de 583:512$396 para paga- Herculano Bandei ra, Coelho Cintra. B~rb:isa. 
mento do que, por sentença do Poder Judi· Lima. Angelo Ket.o. Hoch:i C;1Yal c:i.nt1, 
eia.rio, é a Fazenda. Nacional devedora. á Curn· Araujo Góes, Felísbello FreiT·e.Neiva.Se:ibra• 
panhia. Brazileir-a de Pho .phato de Cal; Arbtides de Queiroz, Manoel Caetano, Euge-

1ª discussão do prPjecro n. 27 A. de 1897, nio T<•urinho, Adalberto r;uimarãe;;. Rodri
rleclarar;do i~enta~ cte contribuir com um dia gues Lirn:i, Tolent.irio dos Santos, Paranhos 
de soldo, mensalmente, para 0 Asylo de lnva- Montenegro, Galdi110 Loieto, José 1\Iurtinho, 
lidos, as praças do batalhão de infantaria de Hereditt de Sá, O~car Godoy, Irineu Ma
marinha, do corpo de offü:iaes rnarinheil'Os e cbarlo, Augm.to de Vasconcellos, Raul Bar
do de marinheiros nacionaes; roso, Felippe Cardo ·;o, Beli8ario <le Sou :'.a, 

Dis~ussãounicadoprojecton. 167,d'e 1896, NiloPeçan\Ja, Alves <le Brito, Silva Ca.-tro, 
autorizando o Poder Executivo a conceder Agostinho Vida!. Julio dos Santos, Mayrink, 
um anno de licença. coi:n ordenado a José Cal0geras. João Luiz. Carvalho Mourão, llde
Joaquim de Negreiros Sayão Lobato, chefe de 1 Canso Alvim, Jac:>b d:i. Paixào, Franci5co 
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Veiga, Octavfano de Brito, Alvaro Botelho, 1 Ainda foram aqui resumidas com exactidão 
Lamounier Godofredo, Augusto Clementino, as minhas proposições. 
Theotonio de Magalhães, Lindolpho C11etano, 
Eduardo Pimentel, Olegario Maciel, Ro
ctolpho Paixão, Lamar·tine,~Ioreira da Silva, 
Granadeiro Guimarães, Caserníro da Roc:ha, 
Domingues de Ca~tro. Oliveira Braga, Gus
tavo Godoy, Bueno de Andrada, Adolpho 
Gordo, Fernando Prestes, Cesario de Freitas. 
Edmundo da Fonseca, Frandsco Glicerio, Ar
thur Diedericksen, Rodolpho Miranda, Ca
racciolo, Mello Rego, Xavier cloVa.lle,Alencar 
Guimarães, Brazilio da Luz, Leoncio Corrêa, 
Paula Ramos, Francisco Tolentino, Pedro 
Ferreira, Plinio Casado, Martins Costa, 
Guillon, Possidonio da Cunha, Appa.ricio 
Mariense, Francisco Alencastro, V1ctorino 
Monteiro, Aureliano Barbosa, Pinto da Rocha, 
Vespasiano de Albuquerque, Py Crespo 
e Célssiauo do N<1Ecimento (110), 

Abre-5e a sessão. 

E' lida e posb em discussão a aeta. 

O §r. Jo§é. Pe.rc?.;rEno - Sr. 
Presidente, no resumo dos debat,2s d<1 ulti
ma sessão, publicados homem no Diario do 
Congresso, na parte ret'el'ente às proposições 
que emitti nes~a sesf-ão em justitíca<;>â.o às in
dicações que tive a hom·<i. de subrnetter á 
illustrada apreciação 1la Camara dos Depu
tados, nohm-se a.lgumas incorrecçDes, ou 
antes, alterações a e>sas proposições, de modo 
a modificar complefamente- o meu pcmrn
rnento com relação ao ol.ject11 desrn mdicacão, 

, que foi o decreto n. :!.579, de 16 do corrente, 
expedido pelo chefe do Poder Executivo, re

. gulamentanrlo o decreto r!o Governo Provi
sorio, n. 1.030, que org<urizou a justiça 
local do Districto Federal. 

Pas~arei a ler os topícos do resumo refe
r.ente ao meu discurbO em que se dào eosas 
incorr2cções: 

''º orac!or não põe em duvida os sen1.imen· 
tos p<1tríoticos do Sr·. '\1inistro 1'0 Interior, 
mas uma cofüa é o sentimento bom 1nspi
rador de um acto e outra a sua legali
dade.» 

Aqui resunrn perfeitamente o meu pensa
mento. 

«E' sob este aspecto que o orador larg-a
mente estuda o decreto. divisando nelle uma, 
exorbltancia das attribuições do Executivo.» 

Ainda está ex!l.cto; a-,ui lambem resume 
ex<1ctamentc o meu pensamento. 

«Pensa que a malefica e pern:cio~a. juris
prmlcncia dos avbos, ao tempo da monar
chia. e\ continuada na Republica, mm Gutro 
resulbrlo q11e bi,nlhar os intcre~ses d>i, jus
tiçet. ,., 

«Si o Governo actual não re~orre aos avi· 
sos, aproveita-se de decretos, Tegulamen
tando leis que já o foram pelos seus anteces
sores.» 

Ainna está aqui resumido com exacticlão o 
meu pensamento. 

No seguinte periorlo é que ha alteração elo 
pensamento que enunciei. 

«Prova que ao Poder Executivo fallece 
competencia para expedir um decreto regu
lamentando outro que é lei, :porque emanou 
do Governo Provisorio que nesse tempo con
centrava todos os poderes. Ao Executivo ou 
ao Poder Legislativo e que competia fa. 
zel-o.» 

Nedes dous topicos do resumo e que ha 
alte1'açiio do meu pensamento. 

Antes de ir além, direi que tenho tanto 
mais necessidade de fazer e:stas rectificações 
quanto, ao passo que com relação ao re
onmo dos dis~UJ'S08 ele outros oradores acom
panha a n:>ta r11l Diario do Congresso de que 
não foram revistos pelos me,;mo~ or<1dores, 
guarda inteiro silencio com relação ao meu, 
donde decorre a necessiúade de fazer estas 
recr.ific«çôes, porque 1la · omisoiio de nota 
neste sentido poder-rn-ba inferir que revi 
esse resumo sem impur;nação. 

Mas o que eu disse, Sr. Presidente, com 
relaçiio fL attribuição confeeüla ao Chefe do 
Poder Executivo. pelo art. 48 n. 1 da Consti
tui\ão da Republica, foi que nerosa. attribuição 
nâo :;e comp;·ehent!ia a faculdade de, apre
t:xto de rcgul'1rnentar leis, alteral-a.s em 
sua cssencia, e:n seus pontos ca.pitae,.;, como 
havia alterado o decreto que fez objecto da 
minha ind:eaç·ão, ja tirando attribuições de 
alguns do.-; funcc1ou;1rio.> creados por esse de
crew, para conteril-as a outros, já am
pli8.ndo as em geral. 

Em segunto Jogar, disse que nessa attri
buição cun Ferida ao Cheie do Poder Ex
e<:,ut:vo pela Constituiçáo, no artigo citado, 
nao se comprehenclia a íi:wuldade de inter
pretar a lei no sentido jurídico da palavra, 
porquanto, accescenteí em oeguida, esta fa. 
cuida.de compete ao Poder Legisla.tiva em 
geral e ao Poder .Jud.ici<1rio, applicanrio as 
leis aos casos occonentes. 

Foi o que eu disse neste sentido. 
Ainda accresc'mtei que não me parecia 

liquirhi, a a.mpliiude qne se arrogou o Chefe 
do Pode>' Executivo ne::<:0e decreto a que estou 
me referindo, indo <Hé o ponto de que .• ainda, 
depois de exercitada essa att1'ibuição confa
ricta. ao Poder Executivo, com relação á regu
lamentaçã.o de qualquer lei, possa ella ser de 
novo utilizada e <1pplicada. á mesma lei pelo 
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Chefe do Poder Executivo, que sobrevier, ou Dantas Filho., Eduardo Ramos, Pinheiro .Tu
provoca··la por qnalquer outro Ministro que nior, Jernnymo Monteiro, Torquato Moreira, 
substitua ao que presidira a primeira regula- Alcindo Guanabara, Timotheo da Costa,, Fon
menta.ção no departamento no Mimster10 da se,~a Portdla, Erico Coelho, Barros Franco 
Justiça, quando essa, formalidade de regula- .Junior, Paulino de Souza Junior, Ponce de 
mentar as leis, umr1 vez exercitada sobre qual- Leon, Campolina, Almeida Gomes, Vaz de 
quer lei, entra esta no periodo da execução, Mello, Antero Botelho, Telles de Menezes, 
ou _esta incumba ao Poc!er Executivo, por Galeão Carvalhal, Cincinato Braga; Urbano 
meio de seus agentes, ou ao Poder Judicia.rio, de Gouvêa, Hermenegildo de Mora.es, Alves 
applicando-a aos casos occorrentes. de Castro, Lamenha Lins, Lauro Muller, Mar-

0 decreto que regulamenta uma lei faz çal Escobar, Rivadavia Corrêa e Azevedo 
parte integrante dessa mesma lei regulamen- Sodré. 
tada, e não póde, portanto, ser mais alterada . . . . . 
sinã? pelo poder c~mpetente a que a constí- I. n:1xam d~ comparecer, com c~usa. pa.rt1_c1-
tmçao conferm a faculdade de lPgislar. j pad",_ os ,si s. Eduardo de Ber r~do, Elias 

Desde que o Governo exerce essa. attribui-. Martms, 1orres Por~ugal, A pollomo Zenay
ção, com relação a uma lei, não póde ser 1 des, Malaqt\ms , Gonçalves, ~~cllcles Mal_ta, 
renovada indefinidamente: 0 contrario, disse Franc1sc0 Sodre, {l-mj)l11lop.110,_ Marco~mo 
eu, seria restabelecer na Republica a praxe Mourn, Xavrnr da S1lven'ét, Pereira. dos San· 
nociv.a e con'.iemnada de que tant. 0 se abusa. ra 

1 

tos,. UrbanCJt M~rcondes, Leonel, Filho, ~er· 
no tempo da monarchia, qmd a de SB re."·u- re1r,1 P1res, Alfredo P_mto, R0dolpho Abre'?-, 
lamentar leis por meio de avisos e instruc-1 Matta Machado, Ov1d10 Abrantes e Lmz 
ções expeüidas, cada vez que um novo mi- Adolpho. 
nis~r? _ascendia ao departame;~to da justiça. E sem causa, os srs. Anizio de Abreu, 

F~1 i~so o que eu ~1sse ; nao dJ.ose, n~rn 1.roão de Siqu0ira, Jayme Villas Boas, Leonel 
P?dia _dizer que o Chefe do Poder Executivo Loreti, Ernesto Bl'c<zilio, Deocleciv.no de 
nao tmha com\?etencia. para rngu!am".ntar o :.;ouza, Bemardes Dias, Mendes Pimentel, 
de~reto n · . ,1. 030, que orgamzou a .iustiç<:i Monteiro de Barros, Gonçalves Ramo~, Anto
loca.l do D1ctr1cto !:< ederal, porque esse de nio Zacarias, Cupertino de Siqueira, Nogueira 
ereto, te~do _emanado, como . emano1;1. do .Junior, Manoel Fulgencio, Padua Rezende, 
Governo l ~ov1~or10, quando e,;te enfe1x:.i;v[t Luiz Flacquer, Costa Junior, Lucas ele Barros, 
em suas nrnos wdos os poderes, nao dep.mclia Alfredo Ellis, Puulino carlos e Campos Car-
o r~e;,mo decre,to de regulamentação algum:\. tier. 

Foi isto, porem, o que me attnbum, o resu
mo, que fica assim rectific:ado. 

O que disse, foi que o p,,der Executivo não O.§".. Aicindo Guan.aba.ra 
podia, depois deregularnente<r uma lei no todo, vemª. tribuna reclamar _contra alguma~ d_e· 
regularnental-a novamente em parle. 

1 

fic1enc1as com1~as no d1scurs,o que proterm 
Tambem nJ,o rlisse, nem pocfü1 dizer, que ~?'ultima ses~ªº: .Refere-se a parte do seu 

eosa füculclade de regulamentttr leis, como se/ ?JSClll'SO em _que impl~rava. da Mesr1 que se 
infere do topico fimü elo resum?, que acabo de i~tet·~s~as~e J1lt.1to df; Sr. M~rnstro das. Rela.
ler, competm ;los Poderes Lcg1dativo e .Judi- f çoes .r.;xter,101es para ques .. Ex. se dignasse 
ciario. O que disse ser ;lttritiuição r1esi.es 1 de e_nv1ar a Camara as copw.s ele documen
dous poderes não tüi essa, de regulamentar a.s I tos 11~11or!a.nt1ssanos. que se prendem a uma 
lei:s, rna~ a de interpretc1l-ns cada um na sua questao ?ª~ menus im~o~tante e que pende 
esphera de acção. <lo. voto no_Gongresso, copias esta~ que cons~1 ~ 

El·am est~ º "r u~A ;·'ente ·. , tmram obJecto de um requerimento que ro1 
.. ·"""' ,, • , 1 ,s.u , as conswe1 a- , ,. ··a t· ; h ·t "[ d , "' 

Ções auei·u!o·uei rio me•i dever f, "er "' ap.e>cn a.c..o a mm o pv o ora 01, e me.eceu 
- ~ • t°'_ __. ~ J - d.t.. · ' no svn- o voto Ll·t ca~·n·n"lf:l 

tido de rectiiicar o que disse na sessão de ' · ' '··"'· 
sabba.do. 

Com1xn•ec2m m«is cs Srs. P,dro Cher
mont, Urbano Santos, Luiz Domingm,s, Pedr0 
Borges, Tlir .• maz /1.ceioly, Juão Lopes, Fra.n
cisr:o Sá, Frederico Borgrs. Coelt10 Lisboa , 
Affonrn Cos~a •. Joào Viei:rn, Pereira de Lyra, 
Martins .Juni01·, Corndio eh Fonseca, Moreira 
Alves, Mig·uel Perna.mbucJ, Jnvencio de 
Aguiar, Artlrnr Peixoto, Ar1·oxel!as Galvã.o, 
Geminiano Brazil, Olympio àe Campos, Ro
drigues Doria, Castro Reilello, Milton, Tosta, 
Paula Guimarães, Vergue de Abreu, João 

Em seguida, é approvada a acta da sessão 
antece lente. 

mrnm.1 DO DIA 

O §g·. Alibn~JJuuerqpne . §eweJ o 
(peta ordem.)-Sr. Peesideme, pedi a palavra 
pctra mandar á Mesé> um requerimento, em 
que peço pref'erencia para St>l' discutido em 
prim~iro logar o projecto n. 27 A, de 1897. 

Vem c1 Me:::a, é lido e approva•.lo o seguinte 
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REQUERIMENTO 

Requeiro preferencia para a I • di~cussão do 
projecto n. 27 A, de 1897. 

Sala das Sesqões,30 de agosto de 1891.-1ll
buquerque Serejo. 

Consultada, a Camara concede a preferen -
eia pedida. 

E' annunciarla a primeira discussão do pro
jecto n. 27 A, (le 1897, declal'a,nclo isentas de 
contribuir com um dia de :>oldo, me:asaJmente, 
para o Asylo de Invalidos, as pro,ças do ba
talhão de infantaria de ma.rinha, do corpo rle 
officia.~s marinheiros e do de ma1•inheif'os na
cionaes. 

Nino·uem pedina.o a pahvra, é encerrada 
à discu~sifo. 

O §r. Pre~riiden1;e - H~.vendo nu
mero legal, v:i,e se proceder ás votacões cl?.s 
materias encerradas. · , 

São succe;;sivarnente postos a votos, e 
approvados os seguintes 

-------·-~-------~-

Posto a votos, é :ipprovado, sem debate em 
1'1 discussão, o seguinte 

PRO.JECTO 

N. 27-1897 

O Congresso Nacional decreta 
Artigo unico. Ficam, desde ,iá., isentas de 

ccntribuirem com um dia de rnldo, feito men
salmente, para o Asylo de Invalidos,as praças 
do batalhã.o de inranta: ia de marinha, do 
c;1rpo de o!Iiciaes marinheiros e do de mari
nheiros nacionaes; revogadas as disuosições 
em con tra.l'io. • 

~ ~ §r .Cc'l)eHio Cli:n1l:ra (pela ordem) 
pede á Mesa que consulte a Cama.ra si con
cede dispens3, de interstício para entrar im· 
merliat:.i.mente em 2" discussão o projecto 
n. 27 A, de 1897. 

Consultada, a Ca,mara concede a dispensa 
pedida. 

E' annunciad,1. a 2" discussão do projecto 
n. 27 A. d.e l 897, declarando isentas de con
tribuirern com um dia de soldo, :nensalrnente, 

REQUERIMENTOS 

Requeiro que a Meeia solicite do Poder 
Executivo, por intermedio d.o MinisteI'io das 
Relações Exteriores, as seguintes i.nforma
ções : 

.. par<:, "' Asylo de In valido8, as praças <1.o ba
talhão de intanbria de marintia, do corpo de 
officio.es m'1rinheiros e do de marinheiros na
cioriaes. 

1 ª, si o Sr. Presidente da Republica tevri 
conhecimento da resolução do Governo Ita
liano,manrla.ndo dist.ribuir a eRtabeleciment.os 
(\e beneficencia a importancia de 900.000 !iras, 
proveniente de indemrnzações paga,s pt:lo Go
vemo Brazileiro tt sub,lítos dessa m1ção e por 
cll0s recusa das ; 

2•, em caso :\!Drmativo, quaes as providen
cias tomadns pelo Governo 8r[tzileiro. parn, 
tornar effocti vas as disposições do art. 4' do 
accol'do entre o BrcJ,Zil 1~ a Itak1. mn.n•Lvln 
e:s:ecuta,r pelo decreto u.2.3U7, do 7 de dornm
b1·0 de 1896. 

Sala das sessões, 28 de agosto de 18'.l7. -
Lamenha Lins. 

Requeiro que, por inte!'medio rlo Sr. Mi·. 
nistro da Viação. mf'nnne o novernn á Ca
mara dos Deputados a raúi.o po? que não t ern 
sido cornpell.i1la. a _A1nazon Steaín ..1..'lu,c_,;1:gatioH 
Company, limited á FXscw;:'io d'"s dansulit~. 
21" do contracto de i867 e 20' do contracto de 
1 de agosto de 1895.-Silverio Nery. 

E' sem debate approvada a füfacçã,o final 
do projecto n. lCJ B, do 1897, pvTa ser en
viado ao Senado. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discussão. 

Posto a votos, é approva<lo em 2' discussão 
o seguinte artigo unwo do 

PROJb~CTO 

N. 27 - 1897 

O Con~T,resso Nacional decreta : 
Artigo unico. Ficam, desde já, isent~ts de 

contribuirem com um dia tle sol·1o, feito 
rn•?.i13fllmente, para o Asylo de Invalidos, as 
pn;ças do b:üalh~,o de infüutl11-ia de marinha, 
do co:·po de oílicüi,es marinheiros e do de ma
rinheiros n :cionaes; reVO!:;a•:las as disposi
çües em contrario. 

,fll> §n~. l11"°li~e§iid \Ulte--Estão finfcas 8,S 

votações. pJ"~sa-se á ma.teria em dis~ussão. 

E' annuneiada. a eontinuaçií.o da. 2' discus
são do projecto n. 50, de 181.17, autorizando o 
Governo a abrir ao Ministerio da .Justiça e 
Negocios Interiores o credito de 90:000$, sup· 
nlementar á verba-Diligene':ias policiaes
n. 14 (to art. 2" üa lei n. 429, de 10 de de· 
zembro <~e 1896. 
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Vel'D: ~ Mesa, é lida, apoiada e enviada ó. l creditas pedidos pelo Governo, para dar-lhe 
Comm1ssao de Orç;i.mento a seguinte apenas o voto. 

EMENDA. 

Ao prqjecto n. 50, de 1897: 
Em vez de9'.l: 000$ - digil.-se: 94:000$000. 
Sala das sessões, 30 de agosto de 1891.-

Heredia de Sa . · 

· O 8t'. Pl!'e§ii~ ~ ente-Tem a palavra. 
o Sr. Augusto Vasconce!los. 

Ao contrario do illustre Deputado pelo Ma
ranhão, penso que . quando se trata da appli
cação dos dinheiros publicos, quando a Ca
mara exerce a sua importante funcção fisca
li zadora da utilisação dos dinheiros da Nação, 
não póde dtvirlir-se em maioria e opposição; 
pol'que não pó'1e haver opposicionistas, que 
neguem aquillo que o Governo preciza para a 
manutenção da .. ordem, para o bem publico 
quando esses pedidos são perfeitamente jus
tificarlos , assim como governistas que fechem 
os :olhos e deem tudo quanto pede o Gover.no 

O §r. Aulli;'U.81:0 de W:,~i;;;con- sem ~e impor tarem rnber si esse pedido está 
ceUos - Sr. Presidente .. o rlever de re- justificado. 
pre:~entante do Districto Ferleral, ao qual Não )la, Sr. Presidente, confianç.a política 
mais d1recfamente affccta o projocto or<i. em que justifique a condescendencia da maioria. 
discussão, obl'igou -me, a liencer as difficul- com os excessos de despezas desnecessa.rias e 
dades da tribuna, depois de occupada pelos fóra das verbas orçamentarias, quando nem 
oradores que rne :precederam. siquer podemos fazer um orçamento equiH-

Não tenho a p!'etenção <le t razer mais luz bmdo. 
ao debate ; venho apenas otrerecer á Gamara o SR. ERMIRIO CoUTINHo-Este credito será 
rapidas considerações s:.lbre o a8sumpto, cor- perfeitamente justificado pela Commissão . 
roborando os argumentos dos collegas que 0 SR. AuGUS'l'O DE VAscoNCELLos-Mostr~
me precederam na tr-ibu na, no sentirlo àe rei ao nobre Deputado qu;, este credito não 
provar a impro:.:edencia do proj ecto que se toi J·ustificado pela· Commissã.o e qu.e 0 illus· 
discute. 

E para não cançar a attenção da Ca- tre deputado, que deu parecer sobre dle , não 
obstante a ' ua reconhecida competencia no 

mara, procurarei ser o mais breve pos- assumpto, não 0 J·ustiticará. 
sível. 

Sr. Presidente. quando para. tratar de Sr. Presidente, nós esta.mos habituatlos de 
questão religiosn, occupou a tribuna na sessão longa data ·a ver à pa.rtHo que governa pin
ultima 0 eminente orador mua.nhense, cujo tar as condições do paiz com as cores mais 
nome peço licença para declinar, 0 Sr . Gue- br ilhantes ao contrario dos partidarios op
delln · Mourão, s. Ex. fez uma declaraç.ão á postos, que pintam a mesma sir.uação com as 
qual não posso deixar de referir-me nesse cor~s mais 1!-egra.s~ vendo só difficuldades, e 
momento. · perigos 1.mmrnente. . . 

s Ex dis · - • · · t'fi Mu;lam-se as scen1s e vemos o partufo que 
. ., .se que nao. pre , izava JUS r c~r o stava em opp:.isição adoptar as idéas do que 

seu voto a favor do cr;:~ito d~90 conto~sp,e~1dos :.str<va no governo e vice-versa. Essa luta, 
pelo Governo para. dc~1gencms pollci~e" , por esse contraste de opiniões gerava no espírito 
isso que pertencendo a mawr1a parlamentar d N - . ·ta d. ·d· eito da 
votava por confiança ·poi·tic . es~e c ·ed.to a . açao uma cer . uvi. a a resp . 

i- . · . • : 
11

' ,,IJ, . -
1 

-. 
1 

• , . realidade do seu esta·10, duvida que produzia 
Na~ posso deixar de prot . star contra esta lm bem e~tar r elativo Hoie porém desap-

mane1ra de entender o dever de represen- 1 
• , · v· · J ' ' 

ta.nte da Nação pr,lgada. da tr.ibuna pelo il-1 pareceuª du ida.·· . 
lustre representante do Maran bão. _O SR.- ERMIRIO COUTINHO-A duvida does-

Protesto, Sr. F'i·esidente , cont.r>t essa dou- , p1r1to e o peior de todos os ei;tados. 
t rin:1 que, me parece. niio se coadLma com o~ O SR. AUGUSTO DE VAscoNCELLos- ... que 
espirito do regímen a que dopta mos .; pro- foi substituida, não pela certeza de que real
tes to porque a julgo muito prejudicial aos mente a n0ssa s '.t uação é boa, de que real
interesses d11. Naçã.o. mente estamos ern proximidades de grandes 

Sr. Presillente. 11[0 sei si devido a fült3.s f,>licidacles, de que estamos com um governo, 
do meu espirito é que niio compreh·mdo bem que nos levara a um fu turo d igno desse 
a razifo de ser de rnatOJ.'!<t parlamentar no grande paiz, mas pela ce:.·teza de que esta
systema que nos rege ; nã.o comprehendo mos de Lacto em uma situação desespera
uma maioria par:i. sus;mitar o Governo em flora . Governo e. opposição estão accórdes em 
um systema em que a. opposição, por mais julgar pessimo o uoss'.l estado financeiro. 
numero~a que se,ja n iio póde derrubar esse Nós vimos, ha dias, o relator do Orça
Governo ; não comprehendo que em nome mento da Fazenda, nesta Camara, descrever 
de uma mal entendida confiança politica \da · maneira a mais entristecedora as con
se venha abrir mão do direito de estudar os 1 dições do nosso Thesouro; vimos S. Ex. 

Carnat·a V. I V 6S 
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vir annunciar a proxima fallencia do Es.
tado, lembrando como unico recur~o. para 
nos salvarmos, medidas gcaves, medidas que 
repercutiram de tal fórma n:1 opirüão, que 
für·çaram o Mmistro da Fazen'la a passai• 
telegrammas pa1·a o estrangeiro e por inter
mediu do leadci- da maioria declarar nesta. 
Gamara que taes medidas não seriMn toma
das e que não havia.m sido aqui apresentadas 
com a annuencia do Governo ! 

Ora, Sr. Presidente, por maiores que fossem 
os esforços do illustre lead,31· da maior.ia desta 
Ca.mara para demonstrar que as medidas pro
postas pelo relator do Orçamento da Fazenda 
nã.o tinham o apoio do Ministro da Fazenda, 
ninguem ficou convencido de semelhante 
affirmação. 

De facto, não se comprehende que o rela·
tor do Orçamento que não podia deixar de 
ser da inteira confiança sdo Governo, confe
rei:iciando repetidas veze com o Ministro da 
Fazenda,, viesse lernbrµ,r aqui m edidas tão 
importantes, sem que as tivesse submettido 
á. consirleraç,10 do Ministro e à da Comntis,;ão 
da qual era. S. Ex. relator. 

O nobre re lator na a1JLe-vesnera de tomar 
parte na dis::ussiio tra.vudq. a r'esp2ito do Or
çamento da Fazen 1.ia, r1epois de tere 0n fallado 
contra esse m'r;<1ment,o di vmsos ora.rlores . teve 
urna longa coni'ereucia. com o Mini ~tro re:::pe
cti vo , como noLiciv,!'am · os jorrrnes, e nes:;a 
conl'erencia, o nobre relator não podia ter 
deixa:lo de trocar idéa.s com o Sr . Ministro 
a respeito dus merHJa~ que tinlrn. de pro 1.1or, 
do plano financeiro com que contava para 
vencer as difficuld:1des do Tl1esouro. · · 

O relator do Or,:1-i.1112nto do Miubterio da 
Fazenda ni:to podia deixar de :ser no momento 
que fal!ava à Gamam, depois daquell t confe
rencia, o interprete rlo pensa m.en1,o do Minis
trn respectivo. Isto está as,~iltanclo a todo :; os 
espititos . (A.11artes .} 

Não é só quem está antorizado pelo Go· 
Yerno que pode tir<n' nesta Cam<::.ra deducções 
logicas e verdaC.oir·a.s. 

A prova ma.i.s complefa de q 11e o rel~.t01' 
do Orçamento da Fazr:nda interpretava o 
pensamento do Governo é que o Governo não 
llte retirou a sua confiança, mesmo depois de 
ter elle na qualidade <le relator desse o:·ça.
mento apresentado á Camar<t dos Deputados 
as medidas que t anto iricc,mmodararu o Go· 
verrio e sua maioria parlamentar. 

E não .teria o honrado Ministro negado a 
sua confiança, rompido mesmo com o illustre 
relator do orç>1mento, si porventura S. Ex: 
lhe tivesse occultado, para depois apresentar 
ni1 Camara, medidas financeiras .tão compro· 
mettecloras do credito nacional ? · 

o Sr •. ERMIP..IO COUTINHO dá um aparte; 
o SR. AUGUSTO DE VASCONCELLOs-Então 

V. Ex. declara que elle rompeu? 

O SR. Eu.Mmrn CoUTil'\Ho-V. Ex. attenda
me ; não sanccionou. 

o SR. AUGUsro DE VASCONCELL03-Mas 
seria possirnl que o Ministro da Fazenda 
deixasse de romper immediatamente com o 
relator do seu orçamento, si este, depois de 
ter estado em conferencia com S . Ex:. sobre 
o assumpto, viesse apresentar aqui, com sor
p reza para o referido Ministro, medidas 
rtnanceh·as de cousequencias tã.o graves, como 
as que apresentou o honrado Deputado ? ! 

Sr . Presidente, o que acon1 eceu foi que o 
Governo recuou ; a verda/le é que o illustte 
relator desse orçamento foi aqui o interprete 
elo pensamento do Governo . e da propria 
Com missão. · 

Sr. Presi:lente, o i1!ustl'ado Deputado por 
Matto Grosso, relator do orçamento da i?a
zenrla, não é uin dcs.~onhectdo nestn. Cmaa· 
ra ; é um :-ep re~entante digno de toda a con
sideração, pelo seu taieotr.i, pelos seus estudos 
sobre o nssumpto ; e foi este o motivo por 
que V. Ex. o es:;olheu para fazer parte dessa 
L;ommissáo ; a Comm1ssão de Orçamento, 
por intermedio de seu presidente, distribuiu
lhe es'e Ol'Çarnenr.o importantissimo, e O fez, 
porque tiah;c cel'tew. de que S. Ex. não era 
um leviano, que S. Ex. e:·a incapaz de vir 
aqui trall1r o Gov.)rn:i e os seus collega.s. 
uec ulta ndo-llrn~ medirias gra vissima.s, corno 
aquella> que apresentou, e que não sã.o füha.s 
da, lemo :·8 "ça do mo'li entu, mas o resultado 
de seus estudos e meditação. 

Ce!'t'-1.ment.e á. Comrnissão de Orçamento es
tava de pei;füito accôr:Jo com o iilustr·e Depu
tado e a prova. dbto é que elle, sentindo-se, 
t:üvez, rnago idO, entendeu dever pedir de
missão de mem bco dfssa Commissão .. . 

o Su.. Er~MlRIO COUTINHO-O motivo não 
foi este. · 

o Sn. . AUG USTO VASCONCE:LL03 ••• e a Com
missão de 01;çamento, por intermedio de seu 
presider:b . escreveu a S. Ex., solicitando, 
em nome do bem publico, que continuasse a 
tom:tr part.e nos trabalhos dessri. impor-tante 
Commissii.o. 

o SH.. TIMOTHlW DA COSTA dá um aparte. 

o. Su.. AUGUSTO DE VASCO:\:CELLOS-Pois 
não é evidente, Sr. Presid:nte, qU>., si o Mi
nbtt·o uão esti vessP. de accor do com aquellas 
medtda.s, ellét> não teriam sido v,present.a.d<Js 
pelo nobre ·i'elator do orçamento, sobretudo 
depois da. longa conterrncia que s, Ex. teve 
com o r eforido Ministro ? 

Pois entio si o noke Deputado por Matto 
Grnsso ti ve~se cornmetti.do a ~implicidade de 
vir aqui, d :• kibuna, em materia de tanta 
relevctncía apresentar medidas contni;rias á 
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opinião ela Commíssão e á do Governo, essa Quando, ha dias, discutia aqui outro cre
Commissão pelo menos não teria receio de dito semelhante o honrado Deputado pelo 
queS. Ex., continuando a fazer parte della, Pará. com o brilhantismo que todos nós lh1-1 
pudesse cqmp~omettel-<\ '! reconhecemos, provando que n~ci _era pos-

A verdade e que· o governo recuou e bem sivel, sobretudo nas nossas cond1çoes finan· 
assim a Commissão. j cei.ras, votar-se creditas sem que se indi-

Tanto assim é que não foi só a medida de j casse onde iria o Governo buscar meios para. 
suspensao de pagamentos :que provocou todo , satisfü.zel·os, dirigiu-se ao illustre relator do 
o barulho, que se observou. · projecto em discussão pedindo-lhe que lhe 

O relator da Com missão de Orçamento apre- prest.a~se informações nesse sentido .. 
sentou outra medida. ria mesma forma repel.- O illuske relator, apezar de sua granc1e 
lida hoje pelo Governo, com a qual concor- competencia no assumpto, não respondeu 
dou toda a; com missão. como se vê do pa- áquella iuterrogação.limítando-se a dizer que 
recer respe0tivo. ( lla dfrersos apartes.). em todos os tempos, desde o regimen passado 

Vê V.Ex.,, Sr. Presidente, que nã.o ha du- até o ??iomen!o ·da scisao do partido repit~li
v.ida nenhuma a respeiLO da pess1ma situação cano federal. appareciam pedidos de creditos 
financeira. em que S\l ac~1a o paiz, e é isto que supplementares . qiie as Gamaras 'Votava:rn taes 
preci.sava accentuar. creditos, e mais que o Thewuro pagava, niio 

Nestas condições, Sr. Presidente, nãCY se deixando nenhum. ci-edor de ser satisfeito e 
comprflhencle que S8 organize urna lliê~ioria que o mesmo aconteceria agora. 
parlamentar, para votai· ciespezas, sem ve- S. Ex ., porém, não attendeu a que as con· 
rificar-sc, ao menos, a necessidade dellas. dições não sã.o as mesmas. Até então, ne-

O Srt. EnMIRIO com'Ii'\Ho-Esse credito tem nh:.im rAJator da Commiosão de Orçamento 
tido a mais targa discus~:'i.o nesta. casa. tinha vindo a est::i. Camara propor suspensão 

rle pagamentos C)ffiO unic:> recurso de salva-
0 SR. AUGUSTO V,1scol\'cELLos-Ma~ . at- ção do paiz. ,-, té enüi.J, . ninguem tinha con

tcnr'a o nobre Deputac'o toc~os que teem di;- siderado o pa'z nas condições em qU:e hoje é 
cut.ido o teem .combatido. considerado. Além disso, S. Ex. esquecia-se 

Jfa ainda, Sr. P1·esidente, a .circumstancia de que foi jus1amente com a pratica dt:sse 
de tratar-:'e de credito su µplementar iL gran,ie vicio, ist.o é, com a pratica do Con
verba excedida pelo Govemo, que g3.stou di!:;- gresrn conceder todos os creditas pedidos que 
cricionariamerne. nós chegamos a situação em que nos aclta-

Ma8, Sr. Prnsic!ente, o iilusb·a:do Deputado mos . 
p~lo Ma.ranhãb avauçou ma_is o seguinte: que E, h0je, que nós procuramos impedir que 
~mo pr_::itendrn occupar a tribuna ; que a Sll~1., esse mal ,continue, que procuramos reconsti
rnteuçao era conservar-se, nesta Carnara, si- · tuir as finanças da Republica, S. ·Ex. vem 
lenc10so ._ ouvir os oradores, que dr::;cut1s;;~m j dizer que ond0 outros ministros acharam di
as questoes, esclarecendo Q :;eu esp1nto_, atim 1 nbefro par<~ taEs pagamentos, tambem o 
de dar o seu voto colll toda a con:::c1encrn. act.ual encontral-o-ha . 
. S. Ex. dizia isto, mas immeditamente pra- Vê, pois, a Gamara. que o illustre relator 

ticava o contrano. declaran00 que daria o seu não s:i.tisfez a per·gunfa do nobre Deputado 
voto aci ;redito em d1scussao. [pelo Pará, e eu que pretendia fü;zer idemica 

Sim, Sr. Pres tde 'te,_pots que nenhum ora- pergunta a S. Ex., desisto deste proposito 
dor da mataria '1te .enta.o tinha fo.llado sobre o 1 porque prevejo que a resposta não póde ser 
credito, tmha esclat"'CI:lo o ~sp1rito do nobre [ outr;i. siniio a que obteve o honrado Deputado 
Deputado; ao.con.tra.r10, so _trnl1am fo.ltado J;elo Pari. O nobre Deputado membro da 
membros d:i. mmoria, que denarn ter e.-,ctare-1 Cummis3i1o de-Orçamento, e com grande pr-e
cido o se~ espirita em ~e1~tid.o contr:J.:·io a ma stigio por sua competencia na ma.teria, faz , 
decla1·açno r!e voto; quero (11zer: S. Ex. devia ao meu ver, muito m:i.! á Nação, aconsellw.n
declar:i.r que votal'ia contra o credito . do-nos a continuar na pratica. de abusos que 

O SR. ERMmIO CoUTii'\H0- 0 Sr. Erico Coe- revaram nos ao extremo de predzar alierut!' 
lho disse que ôaria·o ECU voto a rarnr do cre- nos8as estradas tle ferro e suspender nossos 
<l lto . pagame:1tos. · 

Sr.- P1·esiclente. quando o nobre Deputado 
O SR · Trnonmo DA CO$TA - :Mas para qne pelo Distrieto Federal. combatia o credito pe-

o Governo po1ic!asse o clero· dirlo para o contract.o. com augmento rle des-
0 SR. A1;crsTo VASCONCE

0LLos-O nobre poza, p:ira a conducção de cada.veres e cloen
Deputaclo pelo Rio de Jauoiro disse que nào tes. o 1llustre l'e!ator do credito afür rnava 
regatearia o seu voto porque entendia. que a- ni1o haver Sflmelhante contracto firmado. 
polícia ainda era necessaria, porém decla.1·ou S. Ex. defendia o Governo, dizendo que elle 
tambem que não reconhecia a nece~sidade do não havia de abandonar o serviço, que era 
credito. preciso ser feito, esqnecendo-se, porém, de 
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.que o ministro tinha obrigação de melhor requerimento do honrado Deputado pelo 
acautelar os interesses tio Thesouro impe- Ceará 1 
<lindo que chegasse o ultimo dia do contracto Sem absolutamente d€Sconhecer o grande 
para reformai-o. . · mereCimento do funccionario a que se referia 
· Entretanto, o Diarío Official de 28 .do cor- a.quelle requerimento, o nobre Deputado pelo 
<rente, veiu demonstrar que o nobre Deputado Ceará. no cumprimento de se11 dever, enten· 
'que com ta.nto calor defendia o Governo, não deu criticar o procedimento do Go\·erno apo
tinba razão, que aquelle contracto tinha. sido sentando. um alto e distincto fünccionario 
feito, e, mais ainda, que não foi muito legal, por invalidez. para, meia duzia de. dias de, 
visto como o Tribunal de Contas negou-rn a pois, nomeai-o para commissão remunerada 
registrai-o. ' e imnortante. tão trabalhosa como o cargo 

Vê V. Ex:., Sr. Presidente, que não que êlle exercia. 
são só os Deputados da opposição que vém V. Ex. vio que um .notabilíssimo Depu
aqui censurar o Governo, que Yêm dizer que tado pela Bahia., cujo nome peço licença para 
o Governo commette illegalidades; ~ão os or- declinar, o Sr. Amphilophio, levantou-separa: 
gãos mais importantes da administração pu- produzir a defeza do Governo e mesmo a de· 
blica, são os orgãos autorisadissimos do Go- feza do alludido funccionario, que della não 
verno, é o Presidente do Tribunal de Contas precisava, não só porque sem altos mereci
em seu relataria. e é o tl'ibunal nas columnas mentos são de todosconbecidos, cómo tambem 
do Diarin Official negarnlo repetida!IJente re- porque não fora atacado. S. Ex. defendeu 
gistros de despezas por ilfeg::ies. com calor o acto do Governo. 

Mas, não é tudo. Como pó 'e a illustre Um representante do Districto Federal, 
maioria queixttr-se da opposição. si são os meu companheiro rle cleputação, que sente-se 
membros do proprio Governo que fazem as agora tão cheio de entbusiasmo por este go
mais severas censuras ao Presidente da verno. não o julgou sufficientemente defen
Republica ? dido; não se satisfez com a defe ' a produzida 

Pois não vimos o relataria do Sr. Mi- pelo eminente Sr. Amphilopbio, e ·veiu pres· 
nistro da Industria. publicado no Jornal suroso à tribuna, para pro-luzir um discurso 
do Commercio? e note-se que não se trata sobre o arnumpto. 
de um ministrint.10,mas do honrado Ministro. Mas, Sr. Presidente, em toda aquella dis
o Sr. Dr. Joaquim Murtinho, ministro que 

1 
cussão, a summa de todos os discursos por 

teve o topete (permitt.a-se-me a expressã.o) ele mais violentos que fossem, não contem tanto 
tomar ~ontas ao Sr. Presidente da Republica, contra aquelle acto elo Gowirno. quanto en
Dr. Prudente de Moraes, quando assumiu o cerram estas poucas palavras do honrado 
Governo. Ministro da Industria. 

o SR. TIMOTHEO DA CosTA-Pela incorrec- Entretanto, Sr. Presidente, não vi os no-
ção com que assumiu 0 Governo, preterindo bre:i Deputados, que tanto se incómmodaram 
formalidades essenciaes. com o requerimento do honrado represen

o SR. AUGUSTO DE VASCONCELLOS-Confesso 
que estranhei o caso. · 

Vê V. Ex. que é o Sr. Joaquim Murtinho 
que no seu 1;elatorio diz o seguinte: 

«0 numero , de oposentados cresce de um 
modo espantoso, .e a verba que a elle se refere 
no O'l'çamento avoluma-se de um modo ater
rador para aquelles que estudam os meios de 
melhorar as ticissas condições fin ,mceiras .. . » 
Continuando, diz S . . Ex.: «Centenares de 
aposentados por invalidez entre.oam-se a tra
balhos rendosos e que exiqem grande actividade 
e a mão vigorosa que iràbalha aclivamente rios 
serviços particulare.;, ganharido honrarlomente 
o fi:ucto do seu esforço. e muitas vezes a mesma 
que se estende in-wlida, pu.ra receber menos 
honradamente, dos cofres publicas, aquillo a 
que só teem direito os qite a 'telhice ou a 
rnolestià tornaram verdadeiramen te incapa-
zes. » 

tante do Ceara. se levantarem para protes
tar contra as palavras do eminente ~r. Mi
nistro da Industria que tão acremente pro· 
ftiga o acto que SS. EEx. defendiam! 

Parece que depois disto não deve haver 
duvida que tem razão a opposição. 

Representante do Districto Federal, Sr. 
Presidente, não posso deixar de tratar aqui 
de um ponto do qual pretendo occupar-me 
n:L discu8são do Orçamento do Interior, onde 
elle pó1le rnr melhor elucidado; mas entendi 
nfio dever deixar passar esta opportunidade 
pa.ra referir-me ao assumpto, chamando para 
elle a. attenção da honrada Commissão de Or
çamento desta Casa. porque se comprehender 
que tenho razão, podei·a evitai· urna longa 
discmsão no Orçamente do Interior. fazendo 
com que não entre no orçamento de 1898, a 
verba a que 'vou referir-me. Como sabe 
V. Ex. e a Camara, a Municipalidade . do 
Districto Federal paga metade da totalidade 
das despezas feitas com a policia. 

V.Ex. recorr1a-rnSr. Presidente, da larga Com o.Governo da União, Sr. Presidente, 
discussão aberta nesta Casa a respeito de um no Districto Federal, observa-se uma verda-
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deira inversão D(t ordem das cousas. O Dis
tricto Federal hospeda o Governo da União, 
temos esta honra; e era ele esper-ar que o Go
verno tratasse-o como pae carinho~o; mas 
não, elle é uma madrast:1 hyster·ic1, é um 
persegui.lor do Districto Federal. quer poli
t.ica, quer administrativa e economicamente. 
O Sr.Ministro do Inter·ior francirnente'in vade 
as attribuições municipaes, como sj estives· 
semos no extincto irnperio. · 

o SR. TIMOTHEO DA COSTA - Fazendo de 
ministro e secretario de Estado da monar
chia. 

o SR. AUGUSTO DE VASCO:'-lCELLOS-Ainda ha 
pouco nomeav,i elle um sub-pretor para uma 
pretoria desta Capital com menosprezo á lei ; 
e, Sr. Presidente, como encontrasse no presi
dente do Conselho Municipal um cidadão que, 
por saber comprehender os deveres que lhe 
incumbem, reagiu, S. Ex: . , ce iendo pc,uco a 
pouco, chegou ao ponto .•. 

o SR. TlMOTHEO DA COSTA da um aparte. 
0 SR. AUGUSTO DE VASCONCELLOS,-S. Ex. 

teve de lançar mão do meio que um illustre 
collega já qualificou, desrespeitando o presi-
dente do Conselho Municipal. · -

O SR. TIMOTIIEO DA CosTA-Mas enganou-se. 
o SR. ERM!RIO COUTINHO dá um aparte. 
o SR. AUGUSTO DE VASCONCELLOS-Diz o col

lega que é o modo de entender. Não é tal; é 
muito ~éría esfa questão que póJe tr·azer 
graves perturbaçõe~; porque o sub-pretor 
exerce funcções muit•i importantes e os actos 
dellas resultantes podem ser atac:i.dos como 
nullos e vicíosos para o futuro. s~ndo esta 
uma questão séria. que póde envolver altos 
interesse.;; e até perturbar a constituição da 
familia .... 

o SR . TrnuT!I EO DA COSTA dá um aparte . 
O SR. AUGUSTO Dg V ASCO:'-lCELLos- ... não 

devia o Sr. Ministro do Interior, por politica
gem, permitrn.-me a <lXpressilo, esquecer es
sas consequencias. chegando ao ponto de 
substituir-se nas a.ttribuições de outro poder 
.:i,ue a Constituição separou. 

o SR. TIMOTHEO D,~ COSTA--Desrespeitando 
a lei. · · 

O SR. GE:urnrANo BRAZIL - Não ha tal, 
digo-o de muito boa fé. 

o SR. TIMOTHEO DA COSTA dá um aparte. 
o SR. GEMINIANO BRAZJL - Fique co1n a 

sua opinião. 

0 SR. AUGUSTO DE VASCONCELLOS-Não é SÓ 
isto, Sr. Presidente, ternos cousa mais expres
siva para caracterisar a situação: 

O Governo organizando um partido que se 
denomina-Partida da Governo! Essii. · novi· 

dade, Sr. Presidente, surgiu agora na Capi·· 
tal da Republica ! 

Partido do Governo ! 1 o que significa. 
Sr. ·presidente, um partido do Governo, par· 
tido cujo fim princípal é não terem partido. 
os membros do partido ! · · 

Os homens reunem-se em torno de idéas 
para. formar partido, mas homens de idéas 
dífferentes e oppostas reunidos para formar 
o partido do Go>erno, não sei o que seja. 

o SR. ERM
0

IRIO COUTINHO - Concretizou 
todas as idéas. ( Ha oútros apartes.). 

o SR. AUGUSTO DE VASCONCELLOS - Isto é 
incompativel com uma boa orientação repu
blicana. 

Em vez de offerecer-S9 ao povo escolas 
de civismo; o que vemos na capital da Re
publica? 

Os lords-prot~ctores do Governo, chefes po
l!ticos de estados longiquos, que nenhuma 
ligação teem com a política da Capital Fe-' 
de;ral, conscituido::i aqui em incorporadores 
dq tal Partido do Governo. , 

o SR. TIMOTHEO DA COSTA dá um aparte. 
D SR. AUGUSTO DE VASCONCELLOS - F, mais 

ai rida Sr. Presidente. o Governo da: União, 
de~respeíta.ndo completamente as leís elo mu
nicipio, interviridLi para inutilizar os esforços 
do governo local, dispondo ao seu bello prazer 
de rendas· municipaes, e empregando-as sem 
a m~nor satisfação ao governo municipal. · 
Os impostos que pela Constituiçã.o pertencem 
a Municipalidade, o Governo apossou-se delles 
e despende á sua v.mtade, causando-lhe pre
juizo;, sem vantagens para o mesmo Go
verno. 

Não sou eu, Sr. Presidente; o obscuro 
representante do Districto Federal, quem 
vem articul<J.r este facto .•. 

O SR. ERMIRIO COUTINHO dá um aparte. 
0 SR. AUGUS1'0 DE VASCONCELLOS- .. , é O 

honrado Sr. Ministro da Fazenda, em seu re· 
latorio, que declaru. não dever o Governo da 
União continuar a. Hrreca.dar estes dinheíros 
da Municipalidade . · 

o SR. TIMOTHEO DA COSTA - o Governo já 
fez peior. · 

0 S!l. AUGU5T.) DE VASCONCELLOS - A MU· 
nicipalida.rle reorganizou-se preparando o 
seu pessoal para esta arrecadação; o Governo, 
não tendo pessoal sufficiente, não a faz con· 
veníentemente, isto confessa o Ministro da 
Fazenda em seu relàtorio e está cruzando 
grande prejuízo á Municipalidade. 

A verdada é,Sr. Presidente, que a Munici
palldade do Districto Federal, além de não 
poder arrecadar toda a sua renda, porque de 
grande parte encarregou-se o Governo, paga 
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ain,1a 10 Q/o para este serviço que ella pod.ia O legislador pretendia que com estas verbas 
perfeitamente fazer. fossem pagas as nova.s despezas: entretanto, 

a Municipalidade tem est,a to sobrnca.rregada 
O SR. TruoTmw DA COSTA. dá. urn aparta . coin a metade da tor.aiidade à:i. r1\3"peza, que 

(Ila outi·os c~pai·tes ·) tem sirlo de dous rni.l e tantos contos, e que, 
o SR.. AUGUSTO DE VASCONCI,LL03 - Feliz · para 1898, rne ser de tres mil e tantos, P"l'ª 

mente, Sr. Pre:sidente,o actu:il.Mrnistroda Fa· um serviço no qual ellu. niio tem a menor in
zenaa,oiUustreSr.Dr.Bei'Imrdino de Campos, terferencia. 
que não abandonoude todo a> suas be!Jas tra- Vou lee a lei e:n q-µestã.o e a Camara verá 
dições de republicano, p~de em >CU rel<J.torio I que tenho r.iziio e que de facto não deve con
que seja ti'ansforida. para. a M~icipu.lidade a tmuar a figurar no urç:;.meut0 esc.a vcrb:i.: 
cobrança dos impostos que a ella pertencem. . 9 Consta,Sr.Presidente,queoGovernoquer . L ei;i . 76, de_ 16 de . agosto .de .189-;· Re
arrenda·r o set·viço das aguas. Imagiue v. Ex. 01·gani~a o seri;iço policwl do D oslricto Fóderal 
que já te!Ilos quasi a fome, teremos, com cer- A~-t · 11: Para ª·~ ~~~o;;;as a fa;;er cgm o 
teza. a sede si taes deseJOS do Governo se re- policiamei.to do Dts.1 ic.o Federal. o 1 oder 
aliz~rem. ' Executfoo dispvrd: das seguintos ·verbas, eiJm 

V. Ex, sabe que o imposto de pena de agua 1 appliwção especw~ e separadas da do. orç~
não pertence ao Governo da União e :::im à 1 m~nto g ,ôi·a.r tlc~ E:e1mbl1ca: _(a ). con,trib,tiçao 
Municipalidade e que, p ;;rtanto, ;;i se t ives;;e pam o serviço policial do Dislr1.cto re~erat, 
de ai're:nda~ es_:se ser·viço. com 0 que m~nca a~n.1.wl'.'.wn~1:" ~oca~a pelo, Conflres:o _ l'.acw:i~il; 
concoru11rei, nao era 0 Gover no da Urllao 0 1 (b) wnt, tln_w,aa de m·tade do." despe-as aJa .. cr 
competente para razel-o, ma,; a Municipa· com o seroiço, do conrnrso rio_ Porier M1.<nicipal, 
Jiifai:!.e. · · ! e paga polo Conselho J:I"'nViipal por ~em~stres 

Mas, disse eu que chamava a attenç:ão da a começar··· 
Commbsào de. Orçamento pani._ o fa.':h ele V' V . Ez:. que e ; ta, nisposição 0 que d1eter
.1xtgar a _Murnc1palldade met<tde da btal1dade mh~ é º'"e uus c.>r-to~ se:·viços qu» ·ão leitos 
das desprâa~ fritas com a pollcta. 1 

'u ·• ,1 . · -. : ;s .. 
Pensô, S:.• . Pre.;ident.e, que nii.n h le i al- c?ru ~ _c? r:~u1s:)~ ~o po, t:r mumcipa_I, seJ f~r::1 

guma que obrigue a MunicipaEd3.'!e a na!!':>t', pag:i.., asª· !"pP-z, s com dte; fe1ta~,mer .. 1d0 pela 
metatlo deso;;1 verba. A lei do orçamento (ie-1 Mumcipd;idai~e, "'.,;.ª.'\ºº ~ssia;:, que ffi<lll~a 
termina, que a Munic.ipalicladc~ c•Jnc61·r:i. com 1 p~gar ~or ser,,~: tl t:'. '~'.:.~a.ncado.,, ~ qu;- n~o 
a mqtade da~ dl:'spe;i;as feitas com a po!lcia do 1 seyodrn. du.r d Live;,.,~ de entrar no Jrça-
Distr:cto F ' tl"r"'l de co ,·l'o1·111·1cl·,, 1e po1·e· •n 1111u 1rn· - . . . · · " e " ~ • ·· -~·· • "' • Q· • ' S '"'o os 'e"·v· 'O" que· :i ol e a fü <'Om com a lei n. 70, de 16 de ;igosto <i e 189!. ~· ··~ :."' - · ~ ;'··," , . : ,· P_ 1

, 
1 

'
7
: -

.~O'Ilü \TE· o C··'m·· ro ~»bõ a poI' ·,· . . o COUt:. UISO do loo.er M.••Dtctpal? ... s,was 
~ ' . ,x. e ,. ~ a .. ., .• v , 11.:1.1 í 1 .. a·. • 'Í . t f t .. - • ,· 

civil nii!) era Da '"ª tinha mos os subda!e":•tlos l ce~p.,z:i~ s imen e com "s e~ ser" içcs qmJ a 
e in:rnectores ·de~a~arteirões que não ~·e ce:.. ! le• ma.1~11r1 qlFi a Munw1pd1d.ade paguêl me· 
biani remuneraçdo alguma pelos 8811'1 ser-! t:>t~'."· Esoa 1m 9ort:tnc1a entra p:ira o cofrn d>1 
viços. - po.il:1a s_,,m f.,zee p~:rt,e do o •ç .i.mento, da 

O De'. _clle:l'e rle policia, obedecendo t:i.lvez_á !1!~.:mr:•, !º:;ma que en~ram marn a:; verba::; 
or1e1;taçao repuuhc;;.na 1:e que o g5tado rrno •. e.,,umt,s 
J?recisa .da servi~.~()S gr•at.uitos, obteve are- e) pror.liic!ns das inu.llas por infracçrTo dos 
trwnM ctt lei, dando vencimentos a essas auto-. termos de segurança. coritrnven.ções pol iciaes e 
r1dades. . . 1 fian ças. bem conw outrns cubradas ·na forma 

De,ta, ref.rrma re<mlton um augmento rle j c1n /egislaçrío em 1:ir;o1· · 
c~espeza de 30i: :Wo:~ , e pa.ril, cobrir este exce~so d) contrib1tiçrJo 1ios p~rticiilares q1.t,e queiram 
de despeza, o chefe, que t!!lh<t em v1stot con-1 concorrer para au.1Jn<1:nto dos agentes da segu
·vencer a Gamara de que a :ma re(erma . rmo rança. nas respectivas cii-cumscripções oii 
onerava o or·çamento, creou umas certas secçõis desta" ; 
~e~·bas especiaes clestmaclas ao serv1ço da. po· e) custas dos actos judiciaes prn!icados pelo 
Leia .. . _ chefe e pelos delegados de policia. 

Fo1 nestas condiçoes que a Cama1·a appro· 
vou a lei n 76, onde, além da verba votada 
pelo CongressD para as despezas coma polici;>, 
tigura mais -uma. verba. dada peia Mu11iciµtt
lü1.ade por metade, o.ut1•a r esultante de mul
tas cobl'aclas pela policia , outra, que result:i 
rla impormncia das cust;;.s judicia e~ nos car
tor·io:; puli.ciaes elo districto e, fin~1lmente, o:> 
dorm<;i vos p<>.rticulv.res que forem foi tos à po
ltci;J •. 

Vê V. EL que são verbas que entram 
para os cofre~ da polici-i., mas que não fazem 
!)rn·te do orçarn· nto. Dentrn os sarviços da 
policia, df)vem ser tiisci'iminados os que são 
feiws º' m o cor;cm·so do Podét l\·lunicipa.1, 
cujri.s cespezas t2em a Il'Iuriicipali1acle de 
pagar mt:tade $emestral e ad~antadamente. 

Como disse, pretendia tratar deste as
sumpto na disctissã.o do 01·çamento do ln-
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terior, ma~ agito o neste momento. para_que 1 dis.so houve, o que é que justifica este au
a Commrn.•ao de Orçamento exafü.l'.le e s1 me gmento? 
a.char razã.o, como me p1rece que tenho, at- Seria o augmento de clespeza com a policia 
tenrla-me Da occasiãc> oµipcrtuna.. . st;creta pelo fac:t:.> ele se ter dado a sci~ão do 

Sr. Presidente, como disse, penso que a Partido Republlcano Federal ? 
Camara não póde, niio deve cimceje!' credito, Que em virtude tia scis'.1o, S. Ex.. o Sr. 
á vista do estado de pobreza. em que nos Presidente da Republica sentisse em perigo 
·achamos, uor maiqr que seja a. sua dedicação, a Rc:publi.ca e precisa·s~ de augmentar a po
por maior que :srj .1. :i. sua cor.fiança no Go- licia para ter sobre as suas vista~ um pa1·t1do 
ver.no, sinão quando esses ueditos estão per- que: se sep:wava de S. Ex. ? Não. Sr. Presl
feitamente justificadoR. O credi;;o em questão aente, não pófo rnr e a ra·1.ão é simples. 
está nestas condicões ~ Não, certamente. Nós to,·1.os observamos que desde que se fez 

O parecer, Sr. Presice nte, não jusiifica 1~e a Republiea, uma certa parte da. nação tem 
fórma a!guma o pedido; ·é tiio confuso que já se d~dí.cado completamente a sustentação 
foi classificado pelo dist:ncto repre~;emante do della. tem rn con8ütuido a sua garanti.a e a 
Rio Grande do Sul, •que rompeu u de·oate, de sua defesa, atravez de to'.los os sacrilicws. até 
metaphysico. me.;mo do da vida ; ao passo que teem tam-

Com eíl"eito, Sr. Pre,idente, diW..cilmente beni apparecido elemento.-; que teem preten
sa comprehende o parecer que f'unaamenta o dido perturbal-n, embaraçando-a em seu 
credito que" e~tou discutindo. desenv0lvimento pacifico P progressivo. 

E, atten~endo t. cornpetencia do relator, EÓ Dada a scisiio, comquanto ti ve5sem ficado 
á falta absoluta. de razões que justitlqu~m com o honrado Presidente da Republica 
semelha.ate credito, se pórle attrürair a obs- u.Jguns republicanos decididos, verdadeiros pa
curidade do mesmo pareeer·. triot:ls, a verdade é que a maioria destes, 

E' por isso. Sr. Pr«: ~idente, que se procura esta com o partido em opposião a S. Ex., o 
obter a apprnvação deste c1·editO em nome que bastava . para que o Sr. Presidente da 
da confiai Qa. publica. l{epubJJca não puçlesse suspeitar desse par-

o honrado Deputado que rompeu este debate, tido, que tem sido ::;emprn a sua garantia. 
com o estudo minucioso que fez do assumpto, O Sr. Prudente de Mor·aes, creio que estará 
demonstrou,com dados ofücües,que a despeza certD que o partido que ficou em opposição a 
feita com a policia. secreta no período do go- S. Ex. tudo fará: pa1·a sustrmtar a Kepublica, 
verno do Vice-P1•esidente ·4a Republica, or- é capaz mesmo de estar ao seu lado no dia 
çou. na média em 7:50c$ mensaes . (i m que for necessario para garantia das tn-

Ora, continuando o Governo a fazer ades- sti tuições. 
peza da mesma fórma por que ti::>i te ita até Sob esse ponto póàe e&tar S. Ex. tran
aqu.elle momento, dispeondo d.esse dii1heiro quillo; não pl'ecisa ga~ta.r o dinheiro da Nação 
com a economb, com as cautelas com que 1 com receio daq udles cuja mis&ão p t'incipal 
dispoz o Governo do Vice-Presided.e da He- tem sir'lo sustentar a Republica. E, Sr. Pre
publica, teriamas que o credito de 110:000$. sidente, 'posso fa!lar assim, porque não sou 
votado para esse servjçci, chegava e até dei-1 su~peito. 
xando i:aldo. Até ha. pouco dizer se insuspeito importava 

E' certo. portanto. que com a média de dizer-se h1s lm ico. Hoje nã.o e a mesma cousa; 
7:500$ mer.saes 13.zia-se o serviço; e a p~ ·ova I não >er ~uspeito ao Gov(;lt'no, como dbse ha 
de que elle foi bom, està em que nenlrnma pouco. importa dizer: não sou historico, sou 
queixa, nenhuma l'eclarnaçii.o hou ve; e quan- adhesista. 
do sahiu do Gove!'no o honrado Sr. Vice- Sou adl!esi.sta, mas adhesista que está con
Presidente da Republic;1, tol1.<1 a opi.nião lhe vencido que com a opposição estilo os verda
era favoravel, todos applaudiram o seu go- deiros principias republicanos e que quando 
verno. adheriu o tez com lealdade e convencido da 

Entretanto, depois que assumiu o Governo , neces~idade de ser sustentada a Republica. 
o honrado Dr. Prudente de Moraes. a média O Sr. Presidente da Republica, depois da 
da despeza com o mesmo serviço passou de scisiio, tem recebii\o adhesôes de todos aquel-
7: 500$ a 32:000$ ! Isto, Sr. Presidente, não é les que não eram filiados ao Partido Republi
fantasia; foi demonstrado desta tr.ibuna com c:i.no Federal, inclusive os que Sflmpre se 
11ados officiaes . pelo honrado Deputado pelo acharam mais ou menos ligados ás tentativas 
Rio Grande do Sul. perturba0loras da ordem, da tranqüil11dade e 

Qual o motivo Sr. Presidente desse au- estabilidarle das insr.ituições. 
gmento de despeza? Si tives.sem se <lado per- Ora, S.Ex. não póde ter receio dn partido 
turbações da ordem publica ou grandes cri- em opposição, por·que e~se é o partido da Re
mes .que nece~sita,sem ele altas diligencias pu,blica, e não póde querer destr uil-a. 
p_olie:iaes, comprtihendo que houvesse neces- Não póde receiar daquelles que até ha pouco 
::;idade de augmento de despeza. Mas si nada. eram suspeitos, claquelles que já deram pro-
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vas do que ·são capazes contra a ordeill e a 
paz da Republica, porque estes são hoje seus 
amigos e constituem o Pai·tido do Goverlio. 

Portanto; a que vem esse augment0 de 
despeza com a policia secreta depois da scisão? 

Na ausencia "· bsoluta, Sr. Presidente, de 
justificativa pa.ra. o augmento da policia se
creta., quando est.a capital g('Sa ela mais santa 
paz, quando o prestigio da autorida'le acho.
se garantido e fortalecido . até mesmo por 
aquelles que timbrarnm sempre em rebella
rem-se contra as autorida.d8s constituídas, eu 
me inclino para a hypothe::;fl de qne o Go
verno está praticando o cDn(iar desconfiano:lo 
sempre, phrase usada pelo .Marechal Floriano 
Peixoto. 

Mas, Sr. Presidente, mesmo que est3 c:re·
dito estivesse perfeitamente justificado.a Ga
mara não póàe votar o projecto da fórrna 
por que elle se ach;i, redigido. V. Ex. sab~ e 
acabei ele reforir que met.acle das de~peza,; da 
policia são pa~as pela municipali·iade. 

Pelo parecer ,vé-se que o Governo vr.rifü:ou 
que a verba de 110:000$ do orçamento para 
despezas com esse serviço não b:1sta; qus 
para completal-a precisa mais 90:01! 0.j,OOO. 

Mas, si metade desse' 90: 000$ te em de ser 
pagos pela Municipalidade, como vem o Go
vorno pedir a qu;iutia ç;.impleta de 90:00!°1$~ 

Mesmo que o pediclo e8ti Vi:s'e j ustificado , 
que os cofres publico.:! estive:;sBm )·egorgi
tando de dinheiro, p2nso que não ~e p deria 
concecler os 90:000$ mas t ão sómente 45:000$ 
porque a outra metade · deveria ser paga 
pela Municipalidade. 

UM SR. DEPUTA.110 - E notP- V. Ex. oue 
uma emenda qu 1~ acaba 1i e ser apoiada, elêva 
o credito de 9ú a 94: OC0$000. 

o SR. AUGUSTO DE VASCONCELLOS-Pareee
me que o argumento que arabo de ;1presen
tar, a não ser pot• uma !ogirn. muito especial, 
não ;:iotlerá ser destruído. 

Mas, Sr. Presidante. diz o parece:• que 
até 31 de maio a ve!'b.1 d1~ 110: 000$ tin!rn 
si'io desfalcada na impor·tanch de 85:000$; 
e que apenas restavam 25: 000$. que a media. 
da despeza sen do de 17:000$ ha P.e o<:ssin a:l e 
de 90:000.3. Ora, si até 31 de rn'tio dH-'p~n
deu-se 85:000$, si nos cofres l:aviam 25:000$ 
e si a media é de 17: 000$, vê-.'f.l que a té 
hoje a policia deve teI' gasro 53:0,•0$ , e, por
tanto, tem excediclo em 28:000$ a verba . 

Pergunto a V. Ex.: como é que a paliei:< 
t em feito essa despeza 'I Tem sido fe ito o rnr
viço, ou não ? 

Si não tem sido feito, dou pambens ao chefe 
de policia, porque não se tem notado di1forrm
ça alguma no policmento da cidade. Mas. 
então torna-se desneces,,,a,ria a vetba. Si tem· 
sido feito, espero que o nobre Deputado 

venha dizer nos corno tem o Dr. chefe de po
licia feito ades feza excechda em 28: 000$000. 

Sei, Sr. Presidente, que o honrado De-. 
putado pela Capital. Federal, representante 
do l 0 districto. cuj.1 nome peço licwça para 
citar, o Sr. Hereé\ia de Sá. disse aqui, na 
llftirna seosff.o, qne o chefe de policia tinha . 
emprestado 9:000$ ao Governo para conti- · 
uun,r a fazer o serviço. 

O SR. RAUL BA trnoso- Emprestou sem juros. 
o: 8R. AUGUSTO DE V ASCONCELLOS-Sr. Pre

sidente, nã.o r.rato de disc utir até onde vae 
o de'c!'erlito da situação e da administraçã.o, 
nessa deelaração do nobre Deputado pelo Dis
trict.o Federal , autoriz:tda pela sua qualidade 
de amigo elo Governo. Não trato mesmo ·de 
cogitar no que ba •. :e irrisorio nessa decla-1 
ra.ç'ão do honrado Deputado. 

o SR. FRANCISCO TOLENTINO-A d1°claração 
é comprn:r; ettedor·a , não resta duvida. 

o SR. AUGUSTO DE VASCONCELLOS-0 nobre 
Depmado affirmou que o chefe de policia em
prestou ao Governo ... 

o SR. HEREDIA DE S.-\. - Disse adeantou, e 
niio é a me:5rna cousa que emprestar. 

o Srt. AUGU.;T() DE VASCONCELLOS-0 nobre 
Deputado diz que adeautar não é e·mprestar. 
:\ão ccn!1eço differenç·a entre adeantar di
nheiro ou emprestar, no caso vertente. 

o Sn.. HEREDIA DE SÁ-Eu disse que o mo
tivo por ql!e o chefe <le policia se viu forçado 
a adeantar dinheiro foi o de continuar o ser-. 
viço, (;l tamb2m para que, por causa disto, o 
ser viço não fosse prejudicado. Vê V. Ex. que, 
no loga.r do che!e de pDlicia, talvez fizesse o 
mesmo ; e si ha um responsavel por essa 
tiilta, nã.o é o Poder Executivo, e sim um 
outro poder-o Legislativo. (Trocam-se apar
tes entre os Srs . · Raul Barroso, Theotonio de 
]';1.á,qalhtTes e Her edia de Sá.) 

o Sfl. AUGUSTv DE VASCONCELLCS-Sr. Pre
sidente, si a verba é ínsufüciento, não é por 
meio de apartes sem fundamento que o nobre 
ueputado, o Sr . Hernd ia de Sá, deve .provar; 
S. Ex., com da•1 os ofü.ciaes, faceis de obter, 
como uma da~ colt:mna8 do prestigio da au-
1·orida11e, o que devia fazer era vir á tribuna 
com docummtos e contestar os dados apre
se11tados p e! o honrado Deputado que rompeu o 
deb:i.te, que demonstrou que, durante a admi
nistração do Dr. ·Manoel Victorino, o serviço 
foi feito com 7: 500$ mensaes, ficando, por
tanto, demonstra.do que a vel't1a de 110:000$ 
chegava, p .<rfei. ta.mente. 

Ma;; S. Ex. niio Caz isso; adheriu ao Go
verno, é du pa.1·tido do Gov1';l'D.O e entende que 
nii.o precisa examirm1· as questões, mesmo as 
que ("ntendom com o dispendio dos dinheiros 
da Na.ção; vota p01• t odas ellas em nome da 



SESSÃO EM 30 DE AGOSTO DE 1897 545 

confiança politica; e vae for· mando o partido. O SR. HEREDIA DE SÁ-. O relator da Com~ 
Perieitamenie bem vae S. Ex. · missão àeu pa.t'ticularrnente todas as expli-

Mas, eu que penso cumprir o men dever cações. 
por outra rórma, que entendo não se poder o SR . AUGUSTO DE VASCONCELLos- ... nos 
votar despezas simplesmente por C'Jnfümça honrou ainda com a sua pre~ença; na tribuna, 
pol!tica, hei de, sobretudo nas questões que p11ra discutir este credito rle 90:000$, pedido 
dizem com e dinheiro dos contribuintes, pelo Governo; a Gamara sabe que não é parti
examinal-as e discutil-as convenientemente_ cularrne1Lte, como diz 0 nobre Deputado, que 

Sr . Presidente, o nobre Deputado p·elo Dis· se discutem questões suje!tas ao parlamento 
tricto Federal prestava, pen~o. melhor ser- e sobretudo questões que interessu.m aos di
viço ao Governo, tomando o palavra, vindo nheiros publicos . 
discutir a questão e demonstrar que não pro- Nem ao menos o parecer da Commissão es
cedem os argumentos que nós, da opposiÇão, cla1·ece a questão; ~ nobr~ Deputado bem sabe 
temos apresentado. que esse parecer foi classificado •.• 

_s. Ex.,_ porem, entende que esLe Governo o SR. HEREDIA DE SÁ - O parecer justi~ 
nao se detendo, suB•;enw,.se, e em vez de vir J fica tudo 
á tribuna para desfazer a má imr~·essão que 0 SR R UL BARH.oso-Absolutamente nada 
possam ter causado as accusaçoes, S. Ex. . · A . · • 
limita-se a sustental·O pelo voto. . o si; A_UGUSTO DE VASCONCELLOS - ••• de 

O e H "'. E 
3 1

. _ metapnysico . 
uR. EH.EDI.\ DE ::'A - < rn ª r l.SCUSS?.. - , . 

hei de pulver is<tr tÓ·fos os smú argumentas- O f:R. Hlm~mr~ DE.SA -Admira que V.Ex:., 
. . . Deputado pelo D1stricto Federal., e que deve 

O SR. AUGUSTO DE \ AscoNcELLos-Esse sys, 1 conhecer ctas suas uecessidade8, 13steja comba
tem:i d~ se!· amig0 do Govemo é commodoo tendo 0 credito . . 
porem e contraproducente, por que, Sr. Pre- · 

. si dente, as accmações ficam de pé 0 voto da 1 . O SR . Aum~sTo DE V ASCONCELLOS -Sr . Pre
\naior ia não as destróe- · ' :;adente. por isso mesmo que sou r epresen-

0 silencio düs nobres Denutados sei've para t.ante da Capital Federal, . que conheço per
significar que os a.ctos do Governo não teem 1 !e~t<1m~nte. as suas n.ecess1darles, é qu.e devo 
defesa ; 0 voto apenas demonstra.. wuita~ es"ar n.a tribuna combatendo este credito para 
veze>, cont!·afeita solidariedade política. cutnp!·1r o meu dever. . .. 

A prova, Sr. Presid ~ nte, que os ncbres . E l)et1sa V. Ex. que .º ~erviÇO pohcutl do 
Doputados apoiam 0 Govei'no com 0 voto, ma~ Dis r. r_1cto ~í•deral s<ttisra~. Em uma das fre
uão o defendt>m está mesmo na discu&são deste g11ezu;s su1mrbanas do d_rntr1cto, ql\e tenl_1~ a 

' projecto, combatido por diversos ol'adores du honra de .representar,~1aose_e?contra policia. 
opposição sem que urna voz siqmw da maioria Existe ah1 uma estaçao policml onde devem 
se tenha levantôdo em seu farnr ! est~e CJnco praças, mas_ essas cmco praças 

· . . estu.o con~tantemente aqui no centro. aquo.r -
0 SR. FRANCISCO TOLENTINO - E e assim ll telladas e a esta1;;ii.o hi techada_ Q~er V. Ex. 

mesmo· · sater como o delegado daquella c1rcumscr1-
0 SR. AUGUSTO DE VASCONCELLOS - Não é pçfto procede? : 

com apartes que se rebat&m argumentos como ·o Sn.. HEREDIA DE SA - V. Ex. fazia bem 
-os que foram aqui ê1preseutados pelo illustre em dizer o nome do dele«ado. · 
Deputado pelo Hio Grande f1 o Sul. 0 8 A v º E' d 

: · · R. UGUSTO DE ASCONCELLOS - O e-
Ü Sn. HEREDIA DE Sá - O relator explicou! legado da 3" circamscripção, que com H10tte a 

tudo· arbitrariedade de coagi1· os cidadãos a fazerem 
O SR. A uGUSTo DE V ASCONCELLOS -V. Ex· 1 serviço policia l, intima ndo-os a acompanhai-o 

me desculpe. Sr. l'ra , idente , 0 nobre Depu- em dtligen_ciaspohciaes e a co~duzirpresos. 
tado diz q1ie o relator ri D, Com missão explicou Es.ta pra.t'.ca pr·er:!sa: ser abohd~,. porque, 
tudo ; mas si o relator não faltou ainda nessa a.lem de iH egal, e 111conve111ent1ss1ma, po1• 
quesfüo, como podia tel-a explicado? (Tro-1 prestar-se a ::i.bu zos, .ª~ exercicio de caprichos, 
cam-se apartes e o Sr. Presidente reclama vrnganças e persegmçoes por parte de dele-
attenç.J:o.) 1 gados que não teem comprehensão exacta. dos 

S" p
1
•
6

,.·d t 1 . d D , . deveres dos cargos que lhes são confiados . • . . -.,t en e, o 10nca o eptHauo, meu , . . 
companheiro de ba.ncada, 0 sr . Heredia de O SR . HEREDIA DE ~·A- Agofü e que estou 
Sit , insiste em di;:er que 0 rPhtor ela Com- · sabendo chsso. (Ha oittros apartes .) 
miss5o jà escla \•eceu est~, ques1.ão . 1 o Stt- AUGUSTO Df!J VASCO.':C~LLOS - Nem é 

A Ca:n_ara ~abe que. o ho1m•do 1·eiator não . de e::.tra.ni1ar que ;s;o acouteç:i., Sr. Presidente, 
fallou amfüt a re:>perto c\e~se assu mpto ; a pois. p1cra aqueUa circum~cripção fo1·am nô
Cam~tra sabe que nenhum Deputado da meados ultimamente . autoridades policiaes 
ma10na. - . indivi.duos que são réos de policia. 

Gamara V, IV G3 
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O SR. HRREDIA DE 81 - V. Ex. decline l de Appellação,foram absolvicbs alguns, os au-
03 nomes dessas autoridades. tores, e c•mtirma,rla <1 sentença. condemnatoria 

o SR. AUGUSTO DE VASCONCELLOS-Si V. Ex. dos outros, os cwnplices, em l~Umero de cinco! 
promette votar a favor de um requerimento, E,;tes foran~ peFdoados ! Nao quero,_ n~m 
nesse sentido, apresento-o. e ficará 8,1t 2ndo poo_so _drncutir a JUSt1ça, gnfü" d.o accordcw JU· 
que ha no numero dos in:Jividuos nom2ados d1c1ar10~ que1• do perdfi:•J,. quando ~lguns 
autoridades policiaes alo-uns que li::'" pouco fo- d_elbs amda se achavam fugHl_os, nem f:rnham 
ram condemna,dos pel~ Tribunal Críminll,l s~do prezas ! Quer agora, Sr. Presufonte, 
como autores ele o-randes crimes. \. Ex, e o nobre Deputado que me honra com 

"' . 
1 

seus apa.rtes saber o que succedeu? T<'ndo o 
_O SR. HEREDIA; DESA - V·. Ex. deve r.e- Governo de f1:1zer ultimar11ente nomeações po

clmar os nomes aessas. autoridades, porque liciaes para essa circumscrip<;<fo, os homens 
presta um grande seiv1çc. que os novos amigos do sr. Prudente de Mo-

o SR. AuousTo DE VASC0"1CELLOS - Decli- raes aclrnram para tão impm·tantes cargos 
nar nomes para que .. Sr. Preidente? Então o foram alguns desses que h;1v1am sido con
nobre Deputado não sabe que rn~ faina de se demnaàos pelos tribmiaes da. Republica pelos 
organizar partido do Governo ~e esüi,o arvo- crimes que venho de referí.r ! 
ranclo chefes nas localidades, chefes políticos 0 SR. THEOTJNW DE MAGALHÃES-E' edifi-
por nomeação, a individuas que nas mesmas 
localidades onde são des1:g;wél'os chefes só cante tudo isso. (Apartes). 
gcsam do despreso pu'.>lico? ! E chrfüs nestas o SR. AUGUSTO DE VASCONCELLOS- Bem 
condições de que pessoal podem dispor parn sei que a absol vL:ão em ultim:i i nstancia,como 
indic:ar ao Governo, si11ão g:mte que se o pe-n:!ão,restitui;·am esses individuos ao goso 
preste a reconhecer taes chefes? de tódos o:i seus direitos. Mas é digno de um 

Não estou phantasi;cndo, Sr. Presidente; a governo que se presa nome2,r autorü1ades po
séde da 3" circumscrinção sub-urbana foi um Jiciae:> réus de policia, iudividuos que acaba-
día theatro de uma -scena lwrrivel. vam de ser julgados criminosos ? ! 

Um grupo de mais de 30 capoeiros, ve-rda Si uma popul:içiio inteira levou ao Sr. Pre-
doiros faccínoras, levados r1csta cidade, sahi!l sidente d:i. R"•puhl1ca urna representacã.o con
da casa do mesmo indivíduo que hoj:·) es1.á tra aq uel!.es homens, i'lccusando-os nomínal
desigm1do chefe do partido do Govcwno na.- mente co:no aucorfü de t:o.es crimes na loc:i.
quella localidarle, tendo á frente. como guias, fr ade, devia o Governo enr:arregar de ga
conhecidos apaniguados seus do loga.r, e a nwtir a. ordem e a tYanquiJ.lirfade na mesma 
tiros de garrucha e revólver. a golp8s de localidade os mesmos indivíduos accusados 
punhal, a.tacou o recinto onde o pacifico e in- pelr" população '? 
depenrlente e.leitorado rlaquella circumscri- Pois esse pccrticlo do governo nffo tinha ou
p1;;ão exercia a sua sober.•nü, e depois de tros homens para mandar pal'ét ali como 1111-
disper,,al.-o. deixando estendido no chão feri- torida>les ? ! 
dos por arma de fogo alguns, recolheu-se na Jrnagine V. Ex:. como é que taes autori • 
mesnN ca::;a, de onde sahiu de novo pa1·a I dil.cles estal'5.o garantmdo a ordem, como 
commettee crime a.inda maior ! ellas farão justiça iiquelles que as denuncm-

Sim, Se. Presidente, para varejo.r cilsas da (·ram, e estes, Se. Pro:üdente. s~.o todos os seus 
povoação em procura de certos e determi- jm"i:';dicc.iom;dos ! 
narlos cidadãos para assa.ssin;:;,r; espanc:a.ndo Eu não pretenrlia, Sr. President~. tocar 
e ferindo a tiro e a cacete homens e mulhe- neste ponto,fui arrast<1do a is:;o pelos apartes 
res cncont.rarios indefesos nas casas ass:1!- d.o nobre Denuta.'~o pelo )'' dbtricto,e é a. con
tadas! Parece incrível, Sr. Presiün1te, que tragosto que nrn e~.:tou referindo a estes factos 
isso se tivesse pasmdo em pleno dia ;0 a Ca- tão depc·imentes p:ua os credito;; da RepLl· 
pital da Republ:ca ! Mas, qtwm duvif1ar, :ihi, blic;1. 
estão em ca:0 torio os ~wws desse memomvel 1 0 ,:; . 1.r •n , r , R · 'l ~ .. ,,1, 1 
P1·ocesso. estão os cor'JOS do delicto ! A J·us- . dL ll!:i.ED,A Dh ~,1.- • =X., mi anr o 

1 · ~~i;;:-:-•1°J ·pa"e·cA n .. ue •lr·11e1lc·~· J·1o·m"Ilº con1mc.,.1.te tica .. rmblicn, inicioa 11rocess.o. A po11uJa-·.fi .. o· 1w ... , H' , " .~ l '. ·:1 , v.> V u . ' .• L -
.. · "" · ~ '"<"- l!'n c1·1·rw P"''"Jrodo q'rnndo "fin·1J houv" 

imeil'a., d.n vidosa que .iu:;ti1;'1 S<?. fizes:.;e, lcwcm ~ ~ .. ~ . .,: 11~1 .1 ' ci~P::t~ ~· 
1
)
0
\, ;·i ' .. _ '., ~- , ... ''.' , ... ,, t, V 

. o Preide·-,te rj0 Pe'·11"" .... , DN Dr·1cler.te ''"1' ''·· ' é "'" ,, •.• u ... i;l, L1.ol,,;ul11c"",1 e . 
~e r\Jo~·~,es,Lurn~aU! re·;r~~~~~·'.t,~~;io .r/~ i.n ~;c·i~~~~;,, :ios ! (.tipaí~tes · ) . 
factos. pedindo prôv_idenr:i&é' e ímfü;1nc10. no-1 O SR. Au.Gucrn DE VAscoNCELT:os- Não é 
rn111almentn ns c. 1m1t1o»us, t.oL1; nuo dl:~o ai uma ques,ao pultr.1cr•, o rns1grnfi'cance tal. 
rPspon~a~ilidu.de~corn st1[:s ~<~~~1f;r~_~.tt1n·as: l:o- \ N:0 r~1eitu.n· llypotl1t:~e~ do btia fé, ningue1n 
rt.~rn pronunc1(~Cios e coudt-.:H1;.,ê'!.,\.tO.s pela. t'a~~ 1 podu dizer qur:~ t:,ssE'.S 110Inerr.~ tenharn a isen
rnara Grimillal lü indiYi11uo.<, os mesmos, ção de esl)iríto pcecisa p:.,l'a serem auto
den uncü1dos pelo p0vo ao Sr. Presidente füt i rid.aues policiaes naquella localidade, onde 
Republicit. Em gráo de recurn:i 1mra a Curte 1 tiveram procedimento tão incorrecto, 
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O seu procedimento foi tal, que o commer-1 deve manter; ent~nd~ que nos cumpre t::i:~
cio da localidade ne!.!:ou-so • absolutamente it bem (1. talvez mais a mela. zelar o prest1g10 
entreter relações commerciaos com (~SSCS in- do Poder Legislativo. (A poia.dos.) 
dividuos, aos quaes, até os barbeiros da lo- E' conr.orror })ara o desprestigio deste Po
cali<lade não se prestarr..m mai~. a serv.ir. dor permittir que saia. daqui um?- lei c01.1-
tenilo elles de procurar recursos fora d;t cu·- ten1'0 a irren-uladdade que acabei de ass1-
cumscripção, tão reprovado foi o modo por analur. · ~ 1 

que procederam, var.0 jando casas, ferindo "' No intuito. Sr . P;·esidente, de cumprir o 
até mulheres a punhal e bacama1·te. meu dovel'. ·concorrendo quanto em mim 

Eis como respondo ao meu honra11o collega. couber, para que :L Camara corri.ia este pro
Deputado_ pel?. ! 0 districtl', e sGm receio de jecto. vou offerecer á sua cons1dera9ão um 
contestaçno seria. requerimento pr.ta que elle volte a Com-

Sr. Presidente. mm, outra ra:zão pnderosa missã,o de Orçamento, afim de que ella re
~ncont f'o p;1ra dizer à. Carn.ara_que. este pro- dija-o discriminando a verba necessaria para . 
. 1ecto, redigido como esta, nao pode ser vo- diligencias policiae~ e a necessaria parn, a 
ta.do. . , conservaçã,o do proprio em q uestã.o. 

Effectivament.e, niio c:itstante o parece'. Comprehendo a. diftlculdade da. honr~da 
estar o ma1s,obscuro poss1veL parecendo ate Comrnissão em fazer esta descr1mm;J.çao; 
que o Hlustre relato1: evitou esclarecer a po1que, Sr. Presidente, no credito q~rn se 
questão. comtuào, ce pode verificar que esta discutiu lia poucos dias nesta Casa, figura 
verba de 90:000$ nã:o é simplesmente par;; uma verba de 12:638$ justamente para obras, 
diligencia~ policiaes, _mas que uma parte e l pam reparos, para couservaç·ão de proprios 
destrnada a conservaçao de um propr10 na- na.cionaes. 
cional, dizem os collega::, rnysterioso. Ora., a Commissão de Orçamento, que no 

o SR. BARBOSA LIMA_ Quem sabe si não dia 22 de julho dava um parecer, concedendo 
serà a il.:reia nova de Canudos'! ! (Iúso.) 12:6'.38$ para a verba -obr'a.s-no Ministerio 

v " do Inter·io1·, reduzindo o pedido do Ministro, 
o SR. At:GUSTO DE VASCO?'CFLLOS- Mas, si que el'a d~ 22:0CO$, e que,no dia 2:3. lavrou o 

ha uma lei impedindo o transpor-te rle verbas. p3.1'ecer, que se <1i:'cute, concedendo 90:000$ 
si es~a pratica foi .iulgada incoov"~niente.como para del igencia>< rolicüies, ach oU·ôe embara
poderá a Camara vot:tr e'ta verba dn. qual o çtv1a, p[c!'a dar mais dinlleir·u pai a -obras
Governo pode uzar tanto para diligencias por is>o que já tinha dado um parecer:. con
policiar:s como para. conse~·vaçã.o d0 um p1·0- cedendo verba para esse serviço. e na.o era 
prio nacionaL cünt•.Jrme declara a. Comrni~'ão razo:wel que. elh qne tinhn, julgado exces· 
inas razões, cum que t'unct::.mentou o pro- ~iva a quantia ele ~2:000.$ que o Ministro 
jecto ~ . . _ pedia, ~6 conce1lendo l~:o3::l$. no dia se-

Essa parte destinada a conseT'vaçao de um~ guiut.e, con•;edes8e nova verba. para o 
proprio nacionétl, não pede absolutamente me:> mo füri. 
figurar na verb:>-diligencias policiaes;-per- E' esta. a meu ver. a raziio por que a 
tence á rubrica-Obras. Commissiio teve ditficu ldade em discriminar a. 

Vou ler a parte do parecer, a que me re- verbu. contundindo-a em diligencias poli
firo, e estou certo de que não haverá um sô ciaés. 
Sr .deputado que não se convença que <le facto M::i.s, Sr, Presidente, o Sr. Ministro do In
uma lJarte da verba é destinada a conserva- teriol', no seu relatorio, no capitulo Obras 
çfo de um proprio naeional : diz o seguinte : 

Factos de li.ontem .. uns, e outi-os que ainda «A proposta para o .exercicio de 1898 con-
exigern a mais act iva vi!Jilanàa . porqiie en- sigtcci lL· mesma quantia ped-ida para 1897 .» 
tendem nao só com a segunmÇll e,quiçá. com a 
onlem publica , como com a con ser-vaçc<o de Vê V. Ex. que o Sr. Ministro não diz que 
uin proprio nacional de valor e utilidade re- a i:erb:1, é insufficiente; ao contrario, propõe 
conhecidos, pela sua propria natureza. conj im- /para 1898 a mesma verba do exercicio de 
ctcone1.'ite a outra. s cliligencias,. fiwçarc~m . ac-11897, ·O que importa em reconheeel-a suffici
crescirlas despe;:; as que se ele·varam a me dia ente. 
mensal de 17 :000$000 . Como, püis, apparecem pedidos de credites 

E' pois a i:irop!'i11 Commissão ~fo Orçament_o para obr~s ~ . . . 
que diz não ::;er todo o credito para dtlt- Vou concluir, Sr. Pres1dentt:_, e creio ter 
gencias policiaes. demonstr.; do que .nenhuma razao de_ orde~ 

Nestas coudi.ç,ões, pôde a Ga mara votar este publica exisü~,que Justifique este credito ped1-
credito 'I Absolutamente não. do pelo Ministro do Interior. 

Sr. Presidente; não é só o prestigio da au- 1 Creio que, q.uando se trata de :eg~lar as 
t oridade do PodBr Executivo que a Ca.mara _ despezas publicas, de usar do dmhe1ro dos 
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contribuintes, · não tem logar o appello á. Ide grandes males futuros, como aquelles que 
con!lança política para co\1rir o esbanjamento. podem surgir r\;1 nomeaçií.o do sub-pretor 

Si eu tivesse, Sr. Pre,idente, autoridade sem a proposta legal do Conselho Municipal. 
para me fazer ouvir desta tribuna pelo Sr. Pediria Sr. Presidente ao Dr. Prudente 
Presidente da Republica, pedirii~ a S. Ex:. ele Moraes que evitasse á Gamara dos De
que se contentasse em crear ao seu successor putados votar, em nome da confiança po· 
as difficuldat!Es politicas que está creando. litica, creditos para despezas que não se jus-

O SR . . PEDRO EoRGES-Elle faz de propo· tifi~&m, como este que se discute. Tenho con-
sito. clmdo. 

o SR. A l:GUSTO DE V !l.SCO:-ICEI L _ 0 G . (lffüito bem, mitito bem. O orador é compri. 
· · · os 0 

J ment lo ) · verno e~tá pleir~andoa eleição ce l de março. ac · 
· Para isso, esta formando um partido com- Vem á i\Iern é lido o seguinte 
posto do todas as opiniões e de toios os ele-
mentos... REQUERIMENTO 

o SR. PEDRO BORGES-Nem é partido ... 
Requeiro qtte o projecto n. 50, de !897, 

O SR. VrcTORJNO Mo~TErno-E' colligação ,·olte á CommisEão de Orçamento, afim de ser 
de interesses presididos pela incapacidade. discriminada a verba destinada a diligencias 

O SR. AUGUSTO DE VAscoNCELLOS ... deHle pcliciaes e a que deve servir para a conser· 
os ne..itros até os mais decidido::; e declarados vação de um proprio nacional, conforme 
adversarias das instituições. consta do respectivo parecer, que serve de 

Si S. Ex triumphar, o Governo que Eahir fundam,ento ao projccto e despeza que per
desse amalgama, desse mixto de opiniões, 1 tencer a verba-obras. 
h.a de por forçaresentir-sedoviciodeorigem, . Sala das Sessões, 30 de agosto de 1897.
ainda mesmo que 5eja o republicano Campos 1 Augusto de Varnoncellos. 
Sal~es. E,_ quando ernes elemeD;tos, que ja- . . . 
mais poclerao obedecer tt uma orientação re- Comparecem amda os Srs. Jose Mariano, 
publicana, no.:; termo~ da Cnnstituição de 24 Luiz Dctsi, Arthur Torres e Leovigildo Fil
cle. fevereiro, não tenham força para prndo- gfüíras~ 
mrnar no futuro governo,quando não posrnm 
.influir direc1amente nos destinos da Nação, . O ~r. Francisco Giicerio-Sr. 
todavi<1 comtituiriio. por suas ligações com 

1 
Presidente, desejo significar á illustre .maio

o Governo.uma caurnpermn,nente fl.e duvidas ria e ao 1>eu digno chef"e a attitucle que a op
a incertezas sobre ~- r-stabilidade da Consti- posição tPm em vist>t tornar na votação deste 
tuiçií.o da Republica. credito. que, como se está vendo, consigna a 

E dahi todos os males que decorrem para verba secreta á custa da qual a policia exerce 
uma nação, da falta de confiança na eHab:- a mais odiosa espionagem sobre os persona
lidade das ~ua~ instituições. gens precisamente do partido opposicionista. 

Pediria a S. Ex. que se contentasse em (Apoiados.) 
creél,J' esses embaroços pJliticos, mas não con- O SR. BELISAHIO DE SouzA-Não apoiado. 
co1Tes>e para legar ao futuro Governo uma 
situaÇão financeira peior do que a actual. Pe
diria a S. Ex. que chama~se á · ordem os 
seus secretariüs ... 

o SR. PEDRO BOIWES-Dá-se jusiamente o 
coutrario; fiio os secretarios que o chamam 
á ordem. 

o SR. FRANCISCO GLICERIO-Demais, a verba 
secreta, rnbre se prestar a fins tão condemna. 
veis.é evideotemmte iuconstitucional, é uma 
instituição que infama os governos mais 
dignos. (Apoiados.) 

Nós virno:i que na sessão de boje, presen
tindo o chefe d ;l maioria que o credito da 

O SR.fAl:GunooEVMCONCELLos ... r~corn- verba secreta seria rejeitado, não só por 
mendando-lhes que re>peiia,;sem a lei do or- nossos · votos, como pelos de muitos De
ç<~rnento; que esquece~sern o pernicioso re- putados da maioria, promovera a apresenta· 
g1mem dos creclitos supplementar es, extraor- ~·ão da emenda que v. Ex. acaba de ler, 
1lmarws e e8peciae>, que inut11izão todos apresentada. pelo Sr. Heredia de Sá, augmen
os est'orços do Poder Legisla.ti vo, tornando tando aliás a despeza de mais quatro contos 
i rnpo~si vel orçamentos regulares . Ped1r 13, a de réis, vi$ando dest'arte impedir que se se~ 
S. Ex. que não consenti:::se que o seu secre· I guisse a votação do projecto, por ter elle de 
tarif do Interior persistisse em trilhar pelo s~r remettid? á Comm 1s>~o competente, na 
camrnho do desrespeito as a.ttribuições do forma do Regimento. (Apoiados.) 
~br~er municipal. c01:c,orrendo_ com seus adas, _O SR., BELISARIO DE SouzA - Não apoiado; 
n,th.os ?º urna pol1t1c:t que nao ~e .1ust1fica, nao es1a presente o autor d;i. emenda, e d.evo 
p.11a cr E'ar no D1str1cto Federal uma causa conte~tar i!- V. E;, · 
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O SR. FRANCisco GLICERro:....Fica assim con-1 fazei-o publicamente, declarando perante a 
statado qu~ não sómente se illudiu o senti- Nação que nos retiraremos do recinto. afim 
manto mamfesto da Camara, como ainda foi de impedirmos que seja convertido em lei 
do seio do partido governista que partiu o uin pI'ojecto que visa arma,., o Governo com 
adiamento da votação do credito, circumstan- elementrn; da mais odios'I. perseguição contra 
eia que nos deve ser levada em cGnta,quando l'epublicanos que teem dado a melhor parte 
nos accusarem de termos o intuito de demo- de sua vida, no serviço da Patria e da Repu
rar a passagem desse e de outros projectos biira. (Apoiados; mttiw bem; c~ntestações ) 
semelhantes. Temos muito em corita o . respeito que me-

0 SR. BELISARIO DE SOUZA_ o sr. Eríco rece a ma!oria, e não é sem o mais sen~ivel 
Coelho declarou votar pelo credito, e no en- constrang1ment'.) que nos separamos, amda 
tretanto é um dos mais distinctos memb'.OS que moment~neamente, da. ~ua amorayeJ, 
da opposição. quanto respe1tavel companlua. 

Mas somos forçados a tomar semelhante 
UM SR. DEPUTADO - Condicionalmente. attitude, não dissimulando mesmo o senti-
0 SR. FRANCISCO GLICERIO - .A opposição mento da. sua gravidade; porque nos impelle 

está disposta a negar este credito que con- ·um dever ainda mais alto, o rle vingarmos 
signa a odiosa verba secreta. (Muito bem). a_s .instituições da .injuria deg.radante da po-

0 SR BELISARIO DE SOUZA_ Não apoiado. l1cia secreta. (Muzto bem; muito bem . ) 

OSR. FRANCISCO GLICERIO- Não lhe dará o §r. Belisario de Souza
º seu voto absolutamente. Ainda mais, sa- Conl'E)sso a V. Ex. que me causaram certa 
bendo-se, como effectivamente se sabe. que surpreza as dechirações do Sr. general Fran
personagens pertencentes ao partido da op· cimo Glicerio. tão ll.abituado estou às suas 
posição, apesar da nossa conducta. rigo• osa- nor·1nas de prudencia e, mais do que isso, a. 
mente !.JOnstitucional. são victimas da mais sua cortezia parlamentar. Hoje, S. Ex. ol
odiosa espionagem (apoiados e não apoiados), vidou-se um pouco.desta cortezia e nas suas 
entre os quaes se achou o illustre e distincto phrases, ainda a,; mais ponderadas pela mo
Sr. Vice-Presidente da. Republica; sa- deraçã.0 1 tornou-se écho de uma paixão par
bendo-se que homens politicos que teern tanta tidaria. 

· ou maiores responsabilidades pelo brilho.pelo E' a primeira VEZ, senhorês, que em uma 
prestigio das instituições, do que o digno Camaro. até hontem de amigos e na qual, 
Sr. chefe de policia desta Capital. cuja pessoa graças á nossa cultura e relações pessoaes, 
me merece illimitado respeito, são ex-postas tcdos manteem as rnelhor·es relações de cor
a esse vexame tyrannico, de noite e de dia, tezia, a.ntes de se ouvir a palavra do relator 
nas suas re~idencias, como na via publica, de um credito, de uma commissão que ela
não póde, não deve a opposição dar o seu horou o parecer, a minoria, depois de ter 
voto ao projecto de credito que precisamente trazido á tribuna os oradores de maior capa
consigna a verba para a espionagem d.a po- cidade e responsabilidade, quando aind.a a pa
licia secreta. (Apoiados; muito bem.) lavra rio honrado relator, que é tambem um 

Não preciso invocar nossos precedentes, dos parlamentares festpjados. que é taro bem 
para affirmar que de nosso lado. a Republica, uma consciencia republkana,ai11da não 1allou, 
como igualmente os seus representantes é. repito,que o honra<lo chefe da minoria vem 
leg-aes não correm perigo (apoiados), e que dizer que este credito é tão grave que S. Ex., 
_não é a policia que nos ha de dar o exemplo apezar da moderação e das declarações reaes 
de subordinação e respeito a ordem legal. de si.ncer1dade, rle que uma só linha não rn 
(Apoiados.) afastará da Constituição, ha de impedir 

Não dando os nossos votos ao p'l'Ojecto, a votação deste credito até o ultimo recurso. 
somos ainda forçados, pelo nosso proprio de- Perdoe-me S. Ex.; mas a Cornmiso:ão lia do 
coro, pelo nosso entranhado amor ás insti- fazer a defesa do credito, que não é para a 
tuições que constituem o regímen. a envidai· e~pionllgem, mas para diligencias policiaes 
todos os nossos esforços, afü:1 de que o pro- indi;;peosa.veis á ordem publica. 
jecto não passe pelas votações da Gamara. . Não gosto de personiticar as questõe~. e a 
{Apoiados; muito bem.) Casa póde dar testemunho de que as evito, 

o SR. BELISARIO DE SouzA _ Ahi é que mas sou obrigado a recordar um caso à 
Camara. · destôa da elevação com que V. Ex. se man-

tem. (Trocam-se mititos apartes.) A Casa serecorda que, em dias agitados da 
no~sa vida politica, logo após a sc1sào, que 

O SR.. FRANccsco GLICERIO - Poderiamas deploro, e V. Ex. sabe que o faço sinceri:i
retira1•-nos do recinto silenciosamente, imp0- mente, o ::lr. Vice·Pres1dente ela Republica. 
dindo assim, com a nossá ailsencia das ban- fez constar nos jo1•naes que tinha sido vi.,.. 
·cadas, a votação da Camara. Preferimos, ctima de um espião de policia. o honrado 
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chefe da minoria fez, como lhe cumpria, um. 
requerimento pedindo informações, e a Casa 
approvou este requerimento. Segundo me 
consta, as int\irmações vier.;rn ao S1•. Depu· 

·tado que as requereu, mas ninguem füllou 
mais em tal requerirnento. ~.Iac:, depJis disto, 
um delegado de policia, por orclern <lo Go
Vel'Do. pediu ao Sr. Vic:2-Pr(;sidente da. Re
w1bllc11 que lhe forneces:-e o uocumento ne· 
ces3ario para i nskwear o processo, e S. Ex. 
uegou-se. 

O S1~. F1~ANC1sco Guc1cr{10 - Nilo recebi 
taes informaç1:Jes. (Ha oulros apart~s.) 

o SIL BELISARIO DE SOUZA.- Ouca.m; o 
protest.o niio te1n a importancia. que lhes pa
rece. N:tturalmrnte o Sr. general Gl ice rio 
S>ttisfez-se com as varias nót1ei·as que appa
recera.m, porque do comrario S. Ex. teria. 
:renovai.lo o seu requerimento. 

O SR. BEZERRJL FUNTK'\ELLE- E eis quatro 
contos i . 

O Sn.. BEI:rsu:rn DE SorzA- V. Ex. nesta 
materia p::!'ece um pouco rncredulo e cu son 
um homem 1le boa fe n muito ingenuo. (R:so) 
Peço a V. Ex., :Sr. Prr;sJ<frrnte, que me rc
Inetta o 01·ig1u:·;,t ({~.::. In<:-HJ~c\·~·orn dL) Gove~no. 

O nobre Depat;v!o v:-.e r1uvir·.:\e;ote àoe;.unerit(• 
rn demonstraq1ie a rnr•d1a, 1\a, de:';pp:z:c:. me·1~aJ 
é de 17: OL.0$. 01· .. 1 .. l 7. uu:1$ em Loo. ,,,1·il.l1me
tica,por me;, p::i:faze:m a q1:1n1ti:1. r!e ::'04: 1 )00~,; 
anou;tes. Sía ver-ln é de l IO:UUO$ eu pe]irlc• 
de credito é r'.e \JO:Ut!Vi. falr.:t pat';,, os:-a 
irn pm·tancia a quantia de 4:0Ul!:-$UOG. 

O SR. SErtZ!WELLO Cnn.r:1h- Logo, o Go
vel'no nüo sai.Ju a:·.tl:mel ica. 

o SlL BELISARIO DE SOUZA·- E. assirn como 
um Deputado da opp1)siç.io e.presentou. uma 
emenda de 50:000S, 11arecc-nw que 1un D;pu
tado da maioria tem tambem o cltreito de 
aoresent<:i.1· nrmL emcn,b,. 

<K,pcra, porranto, que o illustT'G gene·.'al. 
chefe cb opposi<;»o, depois de ouvir o i·cla:tor 
da Com.missão, ha de atLenu~tl' um pouco as 
graves accus;.tçCie~ que a.caba de te.zei·. ~- Ex. 
sabe bem que no Governo estã() nomens. es
füo repub!icalJos v1;~ilantns pc1 :1 1\.«pnblic::J; 
mas elles teern :1. c1~rl/'7.•1. que tÚL• ha ele c:er 
nem de S. Ex. nun de~ seu:< a111~,,·o.; que J1r, 
l:e vir uma ame"\ª ic Repuhlic:\. 

S. Ex. tem a cons~ie"c:h. disso, e depois de 
ouvir o relacor, estou cen.o aue ha du v.Jtar 
como sempre, tendo em atterÍção a sua alta 
responsabilidade tio braziloiro e homem poli
tico. 

Tenho concluido. 

O §:r. Pre§ildente~Vou submetter 
à apreciação dt1 Gamara o requerimento do 
Sr, Augusto de Vasconcellos. 

Posto a votos o requerimento offerecidO 
pelo Sr. Augusto de Vasconcellos, votam a 
füvor :38 Srs. Deputados e contra, 27. 

O §r. Pwe,,.Edl.enil..-e-Não ha numero. 
Vou 1rn1nclar proceder a chamada. 

Procedendo-~e á chamada, verifica-se te
rem-se ausentado os Srs. Amol'im Figueira, 
Pedro Chonnom, Augusto Montenegro, Malta 
Bacellar, Gueifolirn. Mourão, Thomaz ,.~ccioly, 
ur1efünsD Lima, Franc:isco Sá, Marinho de 
Andfüde, Fredetico Borges, Augusto Severo, 
Tavares de Lyra, Eloy de Scuw,, José Pere
grino, Coelho Lisboa, Ermirio CoL1tinho, Tei
xeira de Sa, .João Vieira, Pereira de Lyra, 
Martins Junior, Come!io da Fonseca, Miguel 
Pernambuco, Angelo Neto, Arthur Peixoto, 
Arroxel!as Gaivão. Gcminiano Brazil, Olym·
pio Campos, Fdishello Freire, Seabra, 
Castro Rebello, Aristides de Queiroz, Eu
f,enio Tourinho, Jo[io Da.ntél.s Filho, Adal
berto Guimar·ãe8, Rodrigues Lima, Tolentino 
dos Santo~. Gatdino Lorc,to, Pinheiro Junior 
.lerony1no Monteiro, Heredia. de Sá, Timotheo 
da Ccista, Erico Coelho ...... lves de Brito, Silva, 
Cs.mro, Agostinho V1da1. Ponce de Leon, 
Ca.mpolina, Calogeras, Almeida. Gomes, .João 
Luiz. Can'2,!ho Mouráo, Ildefonso Alvirn,An
tero I3ot2lho. Ocr.avmno ne El'ito, Lamouníer 
Godo;ro1 10. Tellc::; lie Menezes, Olegarío Ma
cic:l~ Larn ... nt1ne, Gaieào Ca.:_·va1 lad, qrana
deiro G11imarãe:-:, Casemiro da Rocha, Do
rningués de Ca~trn, 011vr:irn llraga, Gustavo 
( ;odoy, Bueno de Awlrn(fa, Fernando Prestes, 
Edrnumi.·1 da. FunSL'ca, An;lrnr Diedel'iclisen, 
Rudolpho Mirn.nda. Francisco Glicerio. Her· 
mcnc.:gildo de J\1Ior-:-tes, Caracc:olu, Xavii:;r· do 
Vallri, La.rnenh<J. Li11s, Leonclo Corrêa, Paula 
R<Jmus, Plinio C<'tS<li.io, Marr.ins Costa, Marçal 
Escobar, Possidonio da Cunh''· Apparicio Ma· 
rien::e, Riv:wavi>1 Corrêa, Pinto da. Rocha, 
Aurd:ano Harbos:1, Vesuasiano de Albuquer
que, Py Crespo e AzeYedo Sod.ré. 

O §r. Jl.."'resiideute-Resnonderam 
à chamada apenas 77 Srs. Deput~dos. Con
sidero prejadicilclo o requerimento do Sr. 
A uµ;ustu de Vascrmccllos. 

Con'.inúa a~" cli8cussüo do projecto n. GO, 
de ltW7, auturiz~wduo Governo a abI'il' ao 
Minbter10 c\1. Jústiç;1 e 1'-iegocios interiores o 
credito de 90:UOU$, supplementar à verbR
Dilige;-1cias policiae~-n. 14 do art. ;:.0 da lei 
n. 42(), de 10 de dezembro de 1896. 

Tem;~ pu.b.vra o ~ir. Mayrink. 

O Sn·. Th'fay:rink -·Sr. Pre3i<lente, 
na qualidade de relatol' do credito em dis
cussií,o, venho defendel-o das accu~aç~ões que 
se lhe tem feito. 
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Longe, Sr. Presidente, muito longe mesmo 1inteira r azão á S. Ex.; mas si são de 
estava. de suppor, siquer, que este credito 1 hontem, isto é, quando o partido politico es· 
puriesse merecer a ho nra de ser impugnado tava u nido e assim dominava a Nação, tenho 
por iUustr er:i e eruditmi Deputados, ta!era o direito de inquirir de; S. Ex. o que fazia 
o conceito , o juizo secundaria que delle eu na occasião em que o seu Estado passava por 
formava. tão <iolorosa s\tuaçifo '{ Dormia~ Entretin ha 

Mas a realidade é qu'l enaanei-m':i ; pois os r elações de amizade com esse mesmo cava. 
nobres collegas occupara.m longas horas a lheiro que hontem como hoje é o P resi
tribuna, tratand o do assurn pto, bem se com- dente dD. Republica? Hoótem abraçado, en
prehende, sob a fe ição que m<>.is con vinlla á deosado. e hoje ... levado pela rua da amar-
sm1 cog1 taç:ão oppos :cionista.. gura ? ! 

A propDsito, Sr. Presidente. recordo-me 
do um pensamento. que li algures e cujo 
au tor não me acode à memoria neste mo
mento ; e é --quando o as:mrnpto é mag:·o, in

o SR. CASSIANO DO NASCii11ENTO - Peço a 
palavra. 

c b.n,· ~e corn pri.la.vras . 
Ota, Sr. Presidente, já ti ve occ2sião de 

dizer que formava deste cr>»dito um conceito 
secundario, porquanto não só consider av a sua 
importancia rela.ti vamente dimiauta, como 
a natureza. do serviço em que devia rl e ser 
empregado nii.o me despertava a menor idéa 
de que pud.esse determina.e consequencias 
desagTadaveis e mu it:J m':lnos c1e degradação 
ou de coD.cção da !iberdii/1e e tranquili1dade 
i.ndi vid u8 l, como tem sido allirmado ser o 
fim, peios illustres collegas que me ptwe
deni.m na tribuna . Assim. o assumpw era 
magro para mim. mn,s ficou dis[or·rnemente 
inchado pelo mu ito' que sobre elle rn disse e 

O SR . 1\IAYRINK-Portanto, S1•. Presidente, 
repito , respeitando a dor do illustre Depu
tado pelo lUo Grande do Sul, desejava conhe· 
cer ~s épocas em que taes scenas se passaram, 
pa::>a a meu turno ajuizar d.a coherencia então 
observac1fü , entre a representação do Estado e 

lhe foi attri1mido . 
Sr. Presidente, o nobre Deputado pelo 

Rio Grande do Sul , meu illustre 1l.: :iigo Sr . 
Pinto da Rocha, foi o pI'im•~il'O a abrifüanta.r 
a tribuna com os reflexos <lo ~eu privilegiado 
talento e, o exor dio do seu notavel discurso, 
foi uma excursão á sua terrn natal. 

Ahi S. Ex . clep<trou co m invasões, de
p1:edações , roubos, violencias, e assassinatos : 
e lamentando e sentinrlo, q irn. sBu Esta.do cur
tisse tão crueis sorr'.-iment.ós, procurou. e Ha 
nn.tural. o res1wn :o::wel. E achai-o nã.o fo i dil·
ticil á S . Ex .. - no is sem mesmo df'spem1er o 
menor esfo1·ço ({é u:igc:cid;)de encontrôu, não o 
autor directo, rn<is o cumpiice, mas o corrni
vent.e po;:' ind:fferrnça, na pessoa do hoffeado 
Sr. Pre:>idente da Republica . E <lahi S. Ex . 
por exte rn;ci.o tit tr ibuiu-lhe, a lém desses , todos 
os inaies que afll igen1 a. Patri:t: ?u de~organi 
zaçãio cornpleta de todo o sy;;tetnn adro i~istra.
tivo e a seisão elo partido petltico que, unico, 
urendi <~ emn :;eus tent«cubs o Braz il inteir·o. 
A Ora, Sr. Pl'nidente, uão sei•ia <:'U quem tira 
ria ao nobre Depu tad.o r io-graúclense o direito 
de lame1;far o que de tyramü eo e deprimente 
S. Ex. obsel'vou em seu glo1·ios0 Estado; mas 
r epresentante da Na1;ào, sinto correr-me o 
dever ele pe:'guntar si os fo,ctos que S . Ex. 
denunciou siio de hoje ou de hontem ~ Si são ,.le 
ho,je, isto é, si se deram após a scisào do par
tido politico a que S. E::r. se reíere, só tenho 
de curvar-me Q. .evidencia, de tei,es factos e dll,r 

o Presidente da Republica. 
Outro ponto a. que S. Ex. se referiu, Sr. 

Presidente, foi á. organizaçã.o da policia entre 
nós, que acha cleíeituosa, nã.o correspondendo 
os serviços ás ilecessidades e conveniencias 
public:.<s e particulares. 

E por is;o S. Ex. transpor tou-se aos paizes 
mais cult0s 0 adeantr. dos úa velha Europci. 
para coii;er argumentos que, de modo cl a-ro 
e terminante, dessem a prova publica de que 
o que temos no genero não presta,está a baíxo 
ela critic<t. 

Não acompanharei S. Ex. nesse terrei1o. 
Brazileir'o, a c:ho as instituições do meu 

paiz tão boas quanto o Qstnwgeiro acha. as elo 
~eu ; e rlemais a organização da poiicfo. de
pende , prn~ci p<ümente, do meio ern que ella 
se opera,, na.o esé]uecendo o gráo de instrucção 
~o.iiovo, si:us u sos . cos tumes e educação po
ntica . St la na vel ha Europa, um .punhado 
rle h?mei:s arrna~os a.penas de um pequeno 
bas1ftO pode domrnar u ma legião, fü.zendo-se 
obedecer e r espeitar; e si aqui é preciso um 
exercito ]J~cra :u::_anter. a ordem em um peque· 
no g~upo •. a raz~w .esta em que o povo euro
peu e rna1S d1 sc1plmado, mais observador da 
lei do que o brazileiro ; não... · 

O SR . BEzERRTL FüNTENELL1c-Querem liber
d[?.de de ma iR; lá tem-se n a.narchia ; lá por 
qualquer cc;usrt m:.cnda-se fechar umo, typo
graplna e e assm1 que entendem a. Eber· 
clade. 

O SR. MAYRJNK- Não é de liberdade que 
°'ra se trat2, e, quando o fos:>e, o conceito que 
::>-.Ex. a~aba rlc externD.r bem póde ser a1)· 
phrnd o . ao_ qu? se passa entre nós ; m''s o 
melhor e u'l:o fol'çar a compat·ações . 

.sr . , Presidente, o iHustro Deputado pf:ilo 
Rio Grando do Sul, nmda no louvavel ennrn· 
nho de patentear o juizo, a opinião dos sabiÔs 
m:.;ra:Ustas e puhlicistas sobre as nossas dili: 
gencrns policiaes, frequentou bibliothecas ele 
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autores escolhidos e dahi transportou para j Provado que não se trFJ,ta, portanto, de 
a tribuna o que encontrou de melhor sobr0 í serviço novo, o que Yest1~ ss ber é si tem sido 
o assumpto. ~ eon8ignado no or,;iimento verba para o fazer. 

Sem duvi1fa ~i uma l,içffo pro~eifoE~; mas 1 Não resta ,fl uvida que sim e tanto que no 
confesso que nao me atrna a tao Jabgante actual dla e de l lO: U00$000. 
trabalho de pesquiza.s como necessariamente i O illmtre Deput,;do pelo Rio Grande do 
foi o de S. Ex. e isto, pela simplissima razão Sul. ckclarou que durante o Governo do hon· 
de que considero intuitiva a noção do que rado Sr. Vice-Presidente da Republica a 
sejam-diligencias policif.tes e policia secreta.. média da despeza com este serviço, neste 

;E si realmente esta, entre nós, por s~;a exercício foi rio cer'ca de 7:500$, restando, 
propria indol.e, serve-se de meios que a moral 1

1 
por-tanto, um saido sufficiente para attender 

repelle, revela-se r1or si mesma abjecta e re- ás dcspezas ;:té o fim do a.nno. 
pugm.nte. Não precis,,riai, pois, ir bebn· esta l Si·. P.:·e··idrnte, n-· o é minha intençifo dizer 
insr.rucção em moral.ist11, alwim. , . a.:.i iilustre De;:utado qr:e fos. iUudiclo em sua 

Entretanto, o credito sül1cilado e r)an eh-. bmt fé, com as informações que !eu á Camara; 
ligencü!.s policiaes e não pa.ra polici:ic, se;:;,ret~, 1 ·c.<>rque taniliem .. tenl~·, informações e, ~E·ndo 
e por isso vou entrar na demonstraçao cw, tio canwter offü:ml, sao nos seus algarismos 
sua conveniencia. 1 diversas daB de S. Ex. 

Sr. Presidente, as dillgencias policiaes não Assim é, ;sr. Presidente, que o ex-chefe de 
constituem,, e os nobres Deputado;,• bem o 1 policia, Sr. ,rndré Cavalcanti, que o fàra ao 
~abem, nm todo no orçamento, mas uma ru.- tem:. o em que ;:w'lernava o honrado Sr. Vice
brica da verLa-~olicia do Districto. Fede~·tiL Prehrlen.tr; ·1ta. Republica, r'espendeu de 1 de 

Ora, Sr._ P1:es1c!ente, esta rub~1.ca nao e ji:w.eiro a, W de. marr;:o, r1ata em que. deí.xou o 
uma creaçtlo ao actual Governo; Jª vem. do cargo, a quantia de 7P:476$860. ( Trocam-se 
imperio e nunca so:ffreu nesta Gamara irn- , apartes.) 
pugnação. Eu seí que esta affirmação não agrada aos 

o SR. THEOTONIO DE MAGALHÃES - Muili<s; illustres Deputa•los opposicionistas; mas terão 
si V. Ex. auer eu lhe lerei emendus, :mp- pacie:,cia. Os alg2.rismos si.í.o %ses e não po-
primindo essa verba por miseravel. dem ser altemrlo3. 

o SR. MAYRINK - Permitti;.-me 0 nobre Pód~ ser que VV. EEx. tenham carradas 
Deputado: uma moçã.o, um requerimento, de razao, mas PºE emqnanto os argu~entos 
u 1ii3, emenda são opiniões individuae.,,, em·· que t;,presemam nao destroem o que hei .affir-
quanto não forem approvadas :pelo Congresso. j ms.~.°º . ,,·, , . _ ~ 
(Apartes.) . , "'?.'ª:. Sr.,!, e:;mr;~te!,~ c?n~1gna~ao !~tad~ 
, o que se quer saber, o q~e se p~ec1sa saber, l ~:',;:~·.'·~~~ rc~~.r:~'ª' J.": ~;,,s~, ~'.e ll~·f.º.?", co~ 
e si taes emendas teem swo a,cc.eitas... . l '"'<~l~'.~'".-.~.':1. ;;.'it.,~ .. : q.~''·.lli.·ü':rriei"'c'.u .. ª ~o.1ua o S1. "1 ,- R' ·t~ ALd."" ca lcou.c..nt •••• (-crocm,i ,\e ,._partes.) ººsi:. T.~EOTO_N~O DE 1' ~GA~h~~~s-~. ou ia! Qw:nQ<· o m:16tJ'e Deputado Sr. T.heotonio d~ 
cou~a, nao fo1 isto o QlL V· Ex. a.firmou.· Mag·.,·Jltaes oc•'.U'.JOU a ü»huna, assim como os 

O Si~. 1\-fa~RINK-Uma v:,ez que n~o foi. ~déa 1 demais collegas:o1)ponc1o-se ao credito,não oc
vencectora, e claro que a Camara nao ema.ou. cbsic.nei a menor interrupç:ão, nem mesmo dei 

VozEs-Oh ! Oh ! aparkri, e a,,,virn mereço a me~ma attenção. 
o SR. i'v1A YRiNK ·- De que :;:e v,dmiram os f:. rlemon8traçã.o que ~:stou fo ~~nrJo n,ão é de 

nobres Deoutados? uma opinii:io individual, 1 J?twwra'.;, mas, de c;Jgrmsmos. Ei1 _ aquedas po-
.. ' . . - - ' . ·- d 1 U'-'I''~1·1·1 S'Yr "11 ]º'''ª'" .. ·ntr··0Dl'Ct~"Ofº'' eo·,es "b· por 1nun;o vaho~a que SêJ2v, nao e ODin1ao a \,.. ~'-" - e 'i:-.u< V_: e .) {• .. ,1 ui;::;,t J:..~. (/J•._,. ·~~ .._,. ' "lo. 

Camara l1ortanto repito: esta nãÔ cuidou. so!1~fa.me1~t0 mw; ~ao pos1t1vos, e para nes-
Mas, 'sr. Presidente, 0 que e preciso que trml-os, so outros a1gar1smos. 

fique bem claro é que as diligencias policiaes O SR. THEOTONIO DE MAGALHÃES dá um 
não constituem materia nova; ao contrario, :c>0 p!).rte. 
é velha e muito v.elh_a. (Apar'.es.) . e, 

11
, . • ,.. ~ 1. _,. , 

Tudo quantoVV . EE:x. ueseiam terei occa- O .oro. 11lAYRINK.~·K,tou p10!llpLO a uiscutir 
sião de üêmonstrnr fi até lá i:mcter chegar·. M8s 1 eom cada m~ dos illustrc:s Uepmados., que me 
permitta.rn-n1e os hrnrados i::cputa.dos repetir 1 qi:uwr d'.'.'r' ·~ao c:.leva.1;a n.cnrn; ma8 neste mo
mais uma voz: o que de>•ejo oue tíaue bem i mon:.9 llao ae r•erm1tr.rr-rne qrk' faç<1 ª. demon
clci·o é que as d1íigencms j'.lOLci~rS nao são in· 1 S':I'ü.'Ç1!0 Cüff•.O e:!te·w .. :o que deve_ ser fe1fa. 
vent, elo ac ual. GovE·mo. Como ficou é'Jto. a cons1gnaçao votad:1, para 

o Sn.. THEOTONIO DE MAGALHÃES-E os Ul"O· 'c~i!igenc;{1S .POliciaes é de .. - . . . . 110:,000$000 
te~.tos tambflm nào sáo novos. ~ l DeclfH-mdido pelo ex-chefe ele po-

0 SR. Il1A YIUNK - Mas nuncn receberam ::e li eia· • · · · ' · · • · · · · · · · · · · · · 0 
• 79; 476$860 

annuencia da Can:uu~:Ji, con:vém .quo tique be1n ~ -----------
claro. A Ficou o saldo de •. ,. .. ., .. • • . . . 30: 523$140 
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A média, portanto, das despezas feitas foi 
de 26:49?$'.286; nesta proporção os nove me
zes que faltavam do exercício imnortariam 
em 238:429$854. -

o pe't'iodo em que esteve governando o Sr. Vi
ce-Presidente da Republica ,. período vigoroso, 
mostrando a despeza e tirando a média. Esta 
é que é a questão . 

Agora, agarrar em um mez e tanto 
de adn;inistração do Sr. Prm.lente de Mo
raes e fazer a média., isw é que não . 
(Apartes.) 

o ~R. THEOTONlO DE MAGAUIÃEs-E o que 
tem isso com o Governo do Sr. Manoel Victo
rino? 

o SR. MAYRINK-Mat:t quem está aqu i fal-
lando no Govern11 do honrado Sr. Dr. Manoel O SR. . MAYB.INK- Sr. Presidente, toda esta 
Victorino? (Trocam-se apartes.) luta eu esperava, porque teria de resu ltar 
. Desenganem ·~e os nobres Deputados, não dos a.pontamentos de que me muni, inteira
me afastam do caminho que me tracei; nem mente diversos daquelles que foram apre
me confundem a hsolutamente; podem esi:a:· 8eatados á Camara. 
certos que irei com a mesma calma até o fim O SR BEZERRIL FoNTENELLE-Referindo-se 
da demonstração . Si citei o nome do uobre a casos diversos tambem. 
Vi_ce-Presidente üa Republica, foi porque qui~l 
frisar o ponto mencwnado pelo meu illustre O SR. MAYRINK-Referinrlo-me aos mesmos 
collega o Sr. Pinto da Rocha, qua.ndo discutiu factos, mas expostos com lealdade; ao passo 
o credito: Foi unicamente piti·a dar a conhe· que SS. EEx . argumentam segundo suas con
cer o toprco a que me referia; sem neuhu m veniencias , que é fctzer opposição systema-
outro valor. (Tro.cam- se apartes . ) tica . (Apart<!s. ) 

0.3 ~Ilustres Deputadcs n{i.o devem fazer op . Voltando á Llemonstração, já. disse que a 
pos1çao ao que mw a merece. Não colhe a ar- n:édia despend.ida com diligencias policiaes. 
g ucia em querer envolver 0 nome do honra.do pelo ex-chefe de polich no 110riodo de l de 
Vice- Presidente da Re,;ublica.. janeiro a '.' 9 de março_ é de 26:492$286 . 

S. Ex. foi governo .até 4 de março ; mas o O Sa. BAnnosA LiilIA- Qua.l foi a llespeza 
chefe de policia o ·roi até 29 ; e a des :ieza com- de mr.rço? 
prehencle toda a admiúistraçii.o deste. (Tro- o Srt- HENR1QUE VALLADARES E OUTROS dão 
cam-s~ mu~tos apartes. Soa:11. os tympanos.) apartes . (O Sr . Presidente faz soar os tym-

Desta forma, Sr . Presidente, peço licença · 
para. deixar a tribuna . Tendo todas as atten- panos e reci.ama altençc1o .) 
ções com os meus illustres collegas, pe.ns.o ter O SR. HENRIQUE VALLADAREs- Não esta-
direito a merecei-as igualmente. mos perturbando ; excusa. V. Ex . fazer so:1r 

o SR. THEOTONIO DE MAGALHÃ.ES- V. Ex. t01nto os tympauos. 
ha ~:e encontrarsemve contestação dà minha O SR . PRESIDENTE-A Mesn. fazendo soar 
parte . · os tympanos e recln.mando attenção cumpre 

O 
ap: nas o seu dever. 

· SR. MAYRINK-·E' utnaviso; mas não tenho 
receio das contestações que v . Ex . me fizel'. O SR. HE:-;RIQUE VALLADAREs-Os apartes 

O SR . TnEoTo~IO DE MAGALHÃES-Não me dados por um Deputado não perturbam_ 
ímport9, que v. Ex receba a nos~a contes- {;;m~~~s~ que não qL1er que os apartes sejam 
~ação , que aliás é urm~. prova de crmsi:1eração . 
a V. Ex., da maneira que quizfü'. V. Ex . O SR. PRE~IDENTE-S1 os nobres Deputados 
ha de encontr~n a nossa conte~tação, quer teem que dizer alguma cousa, peçam a pa
queira, quer não, porque nós estamos !lO nosso 1 lavra , llJ<J,s deixem proseguir o orador . 
direito e no nessa papel. 1 O SR. MA.YRINK - Mas S . Ex., o iU ustre 

O SR. MAYRTNK-M:i.s não P"ra destruir !Deputado Sr . Barbosa Lima, acha que eu 
os algarismos que aqui em;ão e que ha pouco pos8a apresentai· a Gamara iL despeza total 
referi . . (Apartes.) . . . . I ele uma r epartição de po_licia? _ 
. vv. EEx. suppoem quee_u õPJ<l. rngenuoe ao 1 o SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - Ent<to 
ponto de am·ed1ta~ que os ~nfus argumentos j nã.o póde destruir a argumentação do Sr. 
possam agradar a uppos1çao ? . .. Nem taui:o. Pinto da Rocha. · 
Estou fül lando para. o p:ciz. Para a 02posiçil.o ! -. . . . 
seria perde;:· tem"o . . O ::;R. MAYHINK - Estou contrapondo ar-

P . gumento a argumento. 
O SR . SERZEDELLO CORRf:A--:-0 nobre Depu- . 

ta<;\o.p:lo Kio Grande rlo Sul affirrnou qu~ a o~~· CASSL~l\O DO NASCIMENTO - v. Ex. 
meclla no govemo (b Vice-Pre.sülento da. R0 - confes.,a que na.o pede . 
publica era de seis contos e t<:i,ntos . V. Ex . I O SR. MAYRINK- Si o Sr. P into da Rocha 
pretende contest~1'. es~<t . proposiç:iio, rl_emon- disse d<• t~ib~ma. o q ne <' Gamara ouviu, estou 
strando que a media nu.ofot esta,exain:mando no meu direito em contestai-o. 
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o SR. CASSIANO DO NASCillfENTO - Mas não 1 o SR . LAURO MULLER.-Era. necessario .ter· 
pó de o Sr. Pinto da Rocha estt\r no Norte e se gasto m enos anteriormente . 
V. Ex . no Sul. ·. . , o SR . M1;.YRINK-l':ntão o illustra Depu-

0 SR. MAYRE':K-E' um modo de ver do 110-1 taJ.o e de opin ião que se gastasse menos . 
bre Deput>ido.Vou en_i ru?-O certo; pois ~s.es - O StL LAURO MULLER - Quem tem uma, 
clarec1me1~t°.:queJ;1ss 11 0. ;ao deor~s;e:ri.official. certa quantüi p J.r a um armo, não gasta t oda 

Os do 1hu,,lre ..t _: P1.1 to d;i._ Á"ocha teem 1 em tre:> mezes . 
apenas a pre3umpçuo, o que nao b1.~t<i. par a · . 

, l'eves~ir seus argurneo.tos eh necessaria e im- O SH. . M~~RINK- CGllforme a natureza do 
prescmdivel autoridaa.e. . serv 11,:u e e factu que trata-se de u m para 

Assim, a média que apresensei é que é a cujo custeio não se póde á priori estabelecer 
verdadeira. (.4part~s. ) o qv.antwn, e tanto é assim que a. maior 

SS. EEx . esrilo certos da, data em que deixou som ma foi despenclida ~m dias <lo mez de 
o Governo o Sr . Vice-Presidente? w_:1rço, pelo mesmo chefe de policia que ha-

MB.s, Sr. Presidente, eu não vim discutil' via feito muito menor despeza nos mezes de 
a pessoa. do horado Sr. Vice-Presidente da. janeiro e fevereiro.' 
Republica ; declarei desde fog? que .ª refe- UM SR. D EPUTADO - Estabelece-se a média. 
renc1a ao seu honra.do nome fo::'a acc1deuiK'1l, 
isto é, forçado pela necessidade de demon- ç> SR. MAYRlNK-;- Niio ha. rriédia infal!ivel. 
strar a despr=za fe ita. pelo chefo de policia, du- Saoe-.se te:n 4 ue e_ esse. o systema, mas que 
rant.e o tempo do governo de s. Ex_ e até 0 nca mteH'<l.mente rnut,liza'lo desde que nos 
dia em que el ie chet'e deixou 0 cargo_ pe!me~ros meze ;, do exr:,rc1c10 _h?uver aespezas 

Affir;nei que têi l despem fo i de 79:476$860 . exce~s,v"s e rna 11:ave1s; que ío1 o que se deu. 
O SR- CAssIA.c;o no NAscm:NTO- Não con-1 VozEs-Apoi<tdo. 

tesl:a rnos isto_ O 8R . M AYRI:\' K - Ora muito ham. (Di · 
O S ;~ . HENRIQUE VALLAD \RE3 dú. um aparte. ursõs cpartes znteri·om,·rnm o orad01· e o S,,-. 

OS " , ... N" , -~ .1,, t , 1-'reiiirlentc, (w::en clo soar os tym.panos , reclama 
lL cV1AYhr.,.r, - : a.'.l }J:J""º' 1.,as re Depu- c.ttençiio .) 

ta.do. rtoscer a e ~;e.3 de"a!l1es . . . 
Seühm.'c-::;, o que 1mturJ.lmente se conclue é 

Vo:ms-011 ! (Ha oit!ns a.p11i·tes ) r· 1 f · l 1 t d . l que O•:Je qu;·;, · ,·s;e arne,.mresu,tane e 
O SR . Fru .. ~<crsco VE11n-Vamo3 ou\'lr o I il0:0 :.; 01~ p:ilos doze mezes do exercicio, 

orador. elh :oão bastaria pam fazer o serviço, desde 
O SR, PnE,rnE.'11'" ( f<i:;endo so.J.r os tym· qne .ª ~espez<tll O primeiro trimestre, füi ele· 

panos ) _ Atwnr-J.o . . vacl1s.:ama, deixando ~penas o sali.lo ae ~erca, 
. . ' . de tl'inta. contos de reis que, segunuo Jª foi 

O Stl . MAYRINK-0 soldo. portamo, que confos.:udo , nilo chc""a para o resto do anno. 
fic ou pa.ea despezv.~ até o :tlm do exei'c~cio füi 1 ' .- 0 

· 

de 30 :523Sl4ü. VozE~-1"ªº· 
Pergunto aos nobres Deputados, corri este· O SR. M A.YRINK-Na minha opinião é pre-

sa.Ido poàer-se-hia ati.e!1cer a tudo~ ciso augmental-a e na do illus r.re Deputado 
U}i SR . De;pur,\v'.l- ~'l ã J ; gastan lo se cor;io 

se ga.sto_u e1n r.ua.r-ç), 11i:!/J . 
o SR. MAYRI~iK-En 1. áo, nü.o~ 

o SR. TrmOTO:\'IO DE MAGALUÃEs -Nilo se 
podia. 

O SR . CAS.'lL\~<O n 0 N McrMENTO-Qu:t:do 
eu tiver- a. pvavra., rn;;ponde;· e~ ao nobre 
Deputado . 

O SR . 1L\YIU:\K-E ea onv ire! co;11 muito 
prazer a respo,ta t!o meu nubrc1 cb llega . 

Está. poía . assentado que o sa.Mo nã/J basta.
ria pura acudir a::; despezas de l de ahr-il a 
31 de dezembro . 

u :3R. TmwTO:\iO Dl·: MAUA.LlJÃf!:s -Scm du
vllla . 

O SR .. MAYRINK--Ora, si. não bastaria, os 
illustres Deputado~ hão de convir que é ne
cessario augmentar a verba . 

por Sa.nta ca·tharina que se devia gastar 
menos . 

O SR . SERZEDJ,LLo CoRRÜA.·-E ' preciso au
gmentar, não'I 

O S1t. MA.YRINK- Sim senhor. 
O SR. Sr<:RmDJ•:LLo Cmu~íl:A-E augmenta1·-se 

de aceordo com a médí.:t an terior. 01.'a, V. Ex. 
a.cJ. ha, c!e provar qne a. média é de 2o :OOO$; 
logo c credito pedido não :mt 1sfaz, ou então o · 
Governo gastou de nrn.is nos m ezes ante
riores. 

O Sn. M,\ YRINI>:- 0 nobre Deputado ha do . 
permitT.ir que jul g ue Jalto do logica o tieu 
arg umento. A Ul édt<t de 26:0G0$refere-se uni
cttmente ao !'' trimestre e si é elerrada é 
porque hou vo despezas forçadas, que de todo 
não se puderam evita.r. B.em se vê, pois, que 
ella rülo póde servir como base pa.ra o re8to · 
do exercicio, 
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Sr, Presidente, é pl'eciso attender ás cir-1 se nesta cidade, centro da civiliz8.ção do paiz, 
curnstancias de occasião; é preciso estudo,r, á luz .do dia, após o conhecimento do desastre 
inquirir das causas, que agiram dentro desse do Sr. Moreira C:ezar. em C11.rmdos, e em no

. curto espaço de tempo, para que se posoa 1 me c1e uru partido :politico désse iogar a que 
formar juízo seguro d.o qu e contribu iu par& uma horda de ma.Leitores invadisse proprie
elevar n méd ia. a tão a.nutado a!garü;.mo. dil.des, estragas~ e ill tudo quanto lhes cahia 

o Sr:. LAURO Mur.urn.-Isto sim. Si V. Ex. sob os OliluS ... 
vem nos de1ronstrar este ponto, bem. O SrL Itu :·< rnu MACHADO-Em nome de um 

' partíclu r1olit ieo ? ! . o· Sr~. S11~Rzti; :)T·~LLO CoH.FU~A-E ji1 se vê que 
o meu arg umE.:nto niio é falto de Jo;:cica. tir,é O S1t. MAYEI::\K·-Em nome de um partido 
já obrigou o nobI'e Dcput3.do u. vir fazer poiitico. 
esta dern or,.•stra0~lo- o s I ta 0 ' 1 lé. ll.lNEU MACHADO-Qual o par i o~ 

O ~R'. l\!An:;m;:_::~5.o i~~ ?brig.ou a ~ot'.~ª . O S:t. Mntur-;K-Não sei, porque os malfei
;l.lgu.11<1, wpe0,18 \Ci.hO (uZe t O q <1e 12 fiL.e Tiü0 tore3 ?liJ:O trazem JettreirOS. 
haver comribuido pu.ra a elcvctciio dc~sa, 

0 
S . t ' · 

média. - 'il. lRINEu MACHADO-V. Ex. es a 11'1'0-

' E' assim qu. é os illustl'es Deput.ados ~evem 

1 

~and.o 1rna ,::·-~.cusação q;:rn fica v_,~g~ ~º?! 'e 
lembrar-se que Jogo s.pós a votaçao no uoclos ~s _pai olli?S. V. E,_ • . deve <L clarar o 
Congre:>so, a ntoriz:wdo o arrendamento das nome a.esse p11.rv1dc, 
Estradas de Feno d3. União, emr·c as quaes o SR. MAYRINK-A nenhum dos illustres 
se achn;rn a Centra!_ rl o B1?.zil, com_Pçara.m a coilegas póde ser estranho que esse gr upo de 
man_1fests.r-~e mov1mE:ntos 'le prorund:i, con- rnal rei tores, á luz úo dia, penetrou em t res 
trartedade, por _µ;i i.'te rlos ad versoir1os 11 se me- 1ypographü1s, estragando . tudo, al'romba.ndo 
lhante transr..cçao; movimentos que poderiam t u do, devastando, incendiando. e seguindo 
com prornetter· e pôt• e:::i r isco. nâo só a vida. · da.l:: i para ·a residerrcia particula r de '°Gentil 
rlos pa_ssag~1ros,_ que_ t ran~1tasscrp ria estr0.da, Jo~é de Ca;t rn que estava a.usente, cont.inou 
como ir ate a rnut1 l1zaçao <~esta pelct des- as scenas vandalic:,s. destruindo moveis, 
truição de rnu rrrntcriai, obras de ;i.rte, etc.. . <tbrindo gavetas. violando pa.peis e a porleriw-
. O Sn. !RI"l!W 11:rAC!IADo-E' mu'1 injustiça, d:NJe ctejoia>: vü.lo:es e documentos de impr'r 

feita aos. e1ap.reg:1dos da E:;t:·ad;1. do Ferro 1 w.n0rn .; ewll~n, com'.~iettendo tor1a a SlJrte 
Conhü d.o Brazil, contra. a qual pl'<Jtesto. ~-1.e ~eprec!açoe;,; rnmgua~ da nossa c1vi-

. _ S .IZ3.Ç'10. · 
O Su. M'AYRI'.iK-N110 pr ofei'i o nome •lo ·j' · . 1 -

empregados da. e:;trada, nem tilo pouco ,L el1es O S:L S~~lzEDELL? CoR R,E A - Is:;;o 1.epue 
fiz. rereren cia algu ma; cingi-me, a.perrns. a de- contr« a po ,:c1a üo ::sr. Preswerne da Repu
clarar crne houve movimentos ele profündttcon- bl1ca, que rmo soube pumr a e:sse grupu a 
ttarietlade por pax·te dos ;;,d vers:M·ios ao <trren- que S . ll:x . se refere . 
damenw. uad;i. mai.>. Si pois apezar destiJ, de- O SR. MAYRINii: - Cumpre notar que a 
claração o illustre Jeputado quer protestiir, polida de então era i;:, me;:;ma do tem po elo 
faça-o, mas a verdade -é eEs:J.. sr. Vice-Pre:;idente da Republica . 

Ess3,S manif'estaç.ões fo ram conhecid::i.s e não No dia i;eguinte a, esses r.ctos, Sr. Pre~i-
pc.ucos os de.:;astr··"s denu ncia ·.iü::; ]Jeb im- dente, ô,indn. uma scemi. mais lugubrn, mais 
pren<:a . comristador-2,, rna1s in famante dos no~sos 

O SR. SERZIWELLO Cm:.ttEA-0 r ecurso é Jó1·os de Ni:>ção educa1a nos prindpios da. · 
habil. mor ai c:hristã, veiu sellar as lle tmpelfa.s e 

. · . . extorsões até ent~10 representadas: Gentil ele 
OS~. r>'lATP.I NK-Mmto obr1garlo. A ver· Castro cabia assassinado ás 4 horas chi w.rd.e 

da.de e, Sr. Pre:m.!er.te, que esse:> àN;astres e 

1 

em um3. estacrio de estrade, de ferro!! 
.os boatos ala.rmantes que c1rcula.vam por · .. . . 
toda a cirJade não _pocfü.J:1 deixar de ir até os . . O Ss. . ,?_.ERzE:~:cLLO C ORRE;- C~m? qm1.L
ou ndos da auto ridade. sendo qne est11, uma 1 fi~a V . ~-" o _uovcrno, _uma ,autouda.de que 
vez informada do que ef1'ecLivam'"nte occorria, 1 lWO su n M punir esses cnmes? 
nãri podia esperar qae cs ac.-ntccimentos se 1 0 SR. M AY JUNK - NITo aualifico estou 
m ulti pllcassem para appiicar as medi·das re- apont:i.ndo os factos que estio ~10 domi'ni o pu-
press1vas e de v1g1lanc1a,que entendesse con- ulico. . 
vcniente. A~iu. porfanto, e ahi começou a 0 .. S . e · , 't 
ep -ca do ma\or dispe11dio devido a . despezas . :SR- ERZEDELLO ORicEA - .;iccei o; mas 
, ,~raMclin arictS nuc s~ tornara m ueees- dcse.Jo riue V. Ex. qualltique o acto do Go-
e . ·1 ve»nv que se acobardou. sar1a.s . · . 

Agora si a esses factos ad11icionarem-se os O SR. MAYRINK-Estou apontando OiJ factos 
ciue, para vel'gonha de nós todos, passs,eam- como me·io de justificar o crescimento da eles· 
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peza nesse trimestre ; de.::peza que era irri
prescinclível. tanto mais quanto urgia evitar 
a continuação de scenas tão degradantes. 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊA - Não tendo 
dado, entretanto, em resultado a apprehensão 
dos criminosos. 

o SR. LAURO MULLER-E o partido polí
tico, qual seria elle ? Ou seria um ajunta
mento de desordeiros ? 

O SR. MAYRINK-Acceito a corrigenda; só 
faço questão dos fa~tos. · 

Ora, Sr. Presidente, foi sob a impress1~o do
lorosa dos lugubres acontecimentos que venho 
de apontar, que tive de relatar o parecer 
sobre o credito em questão, e assim :me vi 
obr•igado a procurar uma fórma que dissesse 
o que eu sentia, sem accentuar o que me 
parecia desagradavel. E essa fórma. Sr. Pre" 
sidente, prestou-se a jogo ele espírito dos il
lustres Deputados que impugnaram o credito. 

Noalludido parecer encontra-se o seguinte 
top~co: 

« Factos de hontem, uns, e outros que ainda 
exigem a mais activa vigilancia, porque en
tendem não só com a segurança e· quiçá. com 
a ordem publica, como com a conservação de 
um proprio nacional de valor e utilidade 
reconhecidos, pela sua propria, natureza, 
conjuntamente a outras .diligencias, for
çaram a crescidas despezas que se elevaram 
á média mensal da 17:000$000.» 

Ora, veem os illustres Deputados que, desde 
que eu não queria fallar nos arroi.nbarnentm, 
extorsões e assassinatos, que, tendo se dado á 
luz do dia em a nossa Capital Federal, obri
garam a a vultadissimas despezas com o redo· 
bramento da vigilancia policial, não podia 
servir-me de outra fórma, qual a que usei. 
Mas os nobres collegas foram até vel'-nas 
palavras~conservaçao de um proprio nacional 
-que eu attribuia o credito á .compra de 
predios, ou conservação destes pela verba da 
policia secreta ! ! De modo que no comprehen
der dos nobres collegas-só é proprio na
cional:-o predio-nada mais ! 

Fique, pois, bem claro que o que estava 
sob a vigilancia da policia, além. dos logares 
indicados e escolhidos para campo de acção 
dos malfeitores, era. a Estrada ·Central que a 
vozeria apontava como victima. das machina
ções dos adversarios ao arrend:imento e onde 
se commettiam hediondos crimes ..• 

o SR. IRINEU MACHAno~E' injustiça. 
O SR. MAYRINK-0 que eu desejava, Sr. 

Presidente, era demonstrar que quando es
erevi este topico do lJarecer tinha nerfeita 
consciencia do que fazia. Poderia ter êscripto 
melhor, com mais gosto e eloquencia si eu 
fosse os illustres Deputados ; mas cada um 

dá o que tem e eu não pude ir além, justa
mente porque só a isto pude chegar. 
(Apartes.) 

A explicação está, dada e creio que os il· 
lustres Deputados que acharam no topico do 
parecer motivo para espírito, devem de estar 
convencidos de que a lSS) não se prestava 
absolutamente'. O que tratei de proprio na
cional é a Estrada de Ferro Central elo Brazil 
e que assim continuarei a consideral-a, 
mesmo em desagrado dos illustres Deputados 
que entendem que proprio só póde ser predio, 
segunrlo eu deduzi das pesqilizas que fizeram 
para descobrir onde estava a casa comprada 
e conservada pela verba da policia secreta •. 
(Apartes.) 

Passarei ao ponto do discurso do illustre 
Deputado pelo l:tio Grande do Sul referente ao 
desenvolvimento dos crimes, na proporção 
em que cresce a verba para a policia. Dahi 
concluiu S. Ex. que não se devia dar a 
verba para não augmentar os crimes. 

Ora, 6r. Presidente, a argumentação do il
lustre Deputado conduz ao seguinte absurdo: 

Dispensar a policia para não haverdelictos. 
De duas uma, ou a policia é uma inutil

idade, ou é ,quem commette ou contribue 
para o crime. 

UM SR. DEPUTADO-Assim p:i.rece. 

O SR. MAYRINK-.:..Estou de accordo; mas si 
é uma inutilidade ; si não presta absoluta"'.' 
mente os serviços a que por sua natureza é 
obrigada, mantendo a ordem e garantindo a 
segurança publica; si ao contrario comrnette, 
contribue para o crime (apartes), é claro que 
póde e deve ser dispensa(la e votn com 
S. Ex. a sua eliminação. (Apartes.) 

Mas, si VV. EEx. não propuzerem essa 
eliminação é porque entendem que, apezar 
dos pezare~. de ser muito ruimsinha e estar 
abaixo da critica, ella deve existir. 

o SR. HENRIQUE VALLADARES - Pergunto 
a V .Ex .. : esta cidade está sempre policiada ·~ 

O SR. MAYRINK - Em nossa casa, louvado 
seja Deus, durmo como Deus com seus anjos. 

o SR. SERZIWELLO CORRÊA ~ Não falle 
muito, não ; elles podem ir lá. 

O SR. MAYRINK - Venho de nossa casa 
para a cidade ; -volto desta para a casa e si 
me acontece ir a qualquer ponto de onde me 
recolha mais tarde, nunca soifri violencias, 
embaraços. 

Comprehende V. Ex. que si eu fosse chefe 
de policia poderia responder pelo todo, qual é 
a pergunta de V. Ex., mas como particular 
só o faço por mim. 

Consequentemente, si a policia consome dez, 
cem ou mil contos de réis - prestando muito 
ou pouco serviço, isso escapa á minha alçada;. 
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como simples particular estou satisfeito com 
o serviço que lhe cumpre prestar-me. 

Mas, Sr. Presidente, dizia que o argumento 
do illustre Deputado connuziria à - dispensa 
da policia - pelo principio de que só se con
serva o que ·e bom e util _ 

Entretanto, não quero admittír que o il
lustre Deputado, 11lustrado como é, não veja 
que o argumento inverso é que é o verrladeiro. 
· Aosim, do desenvolvimento dos crimes é 
que na.óce a mcessidade da repres~ão; e, por
tanto. o augmento dos meios de acção, que 
importam no crescimento da respectiva des
peza. 

Ouvi ao illustre Deputado a. leitura que fez 
de uma estatistica para justificar seu argu
mento; mas sem pôr em duvida a veracidade 
dos algarismos, prefiro dirJgir-me neste caso 
pela logica, pois é de todo natural que: 
o desenvolvimenfo dos crimes obrigam a 
inaior vigilancia e, portanto, maiordespeza; do 
que: a maior vigilancia e, portanto, a màior des
peza contribua para desenvolver, augmentar 
os crimes. 

Não me demorarei na definição do que são 
diligencia1 policiaes, porque acho que a deno
minação o está dizendo: tudo quanto a auto
ridade é obrigada a fazer no interesse ou de 
prender criminosos, de reprimir abusos, ou 
de evitar acontecimento~ que possam pertur
bar a ordem publica. E' sob esta denomina
ção gene:rica que considero o serviço-dili-

si reallnente tem augmentado a sommn. des
uendida.durarite o Governo do actual Sr. Pre
sidente da Republica, como insinuou o illus
tre Deputado pfllo Rio Grande do Sul. 

UM SR. DEPUTADO-:- Olhe que corre o risco 
de o não deixarem ler. 

O SR. MAYRINK - Eu tenho bons pul~ 
mões . . 

Em 1893- Consignação .... . .• 
Pelo decreto n.J.557, de7 de 

outubro do me~mo anno, foi 
aberto um credito de .•.... 

E ainda pelo decreto n. 1.628, 
rle 30 de dezembro do mes
mo anno, foi aberto mais 
um credito de ............ . 

Importancia despendida em · 
1893 ...................... . 

Em 1894-Consignação ....... . 
Pelo decreto n. 1.693, de 16 de 

abril de 1894, foi aberto o 
credito de ...... , .......... . 

Importancia despenrlida em 
1894 ........... . .......•... 

Em 1895-Consignação ...•. , .. 
Em 1896-Consignação ... , .. . 
Para pessoal rernrvado ....... . 

200:000$000 

200:000$000 

240:000$000 

640:000$000 
50 ;000$000 

200:000$000 

250:000$000 
90:000$000 

110:000$000 
4.0:000$000 

gencias policiaes . Irriportancia despendida em 
Ora, sendo assim, não Iile é dado dizer si 1896 . .. ... . ... . . . . ... . . . . . . 150: 000$000 

ellas comprehendem ou não a. parte secreta. Em 1097- Comignação. . .... 110:000$000 
Mas aclmittamos para argumentar que . 

sim. Veem, portanto. os meus 1llustres collegas 
Em primeiro logar curripreattender que as que de 1893 a 1897 a verba não augmentou 

diligencias policiaes teem por natureza o cara- . ao contrario decresceu. 
cter de reser".adas, sob pena de produzirem o SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- Qual foi 
effe1to contrar10 ; · e, em segundo . gue a es- a ve~ba em 18-93 i 
pionagem, que é a parte odiosa e ve'xatoria, ' · · . 
essa é muitas veze3 exigida pelas circum- O SR. MAYRINK..,- De 200:000$000, 
stancias de gravida.rle que rodeiam uma de- A' vista destes.algarismos, que são officiaes, 
nuncia, que tanto póde ser verdadeira, como como affirmar-se que a despeza com este ser
falsa. · · viço augmentou no Governo do actual Pre-

Ofa, como pócle a autoridade convencer-se sidente da Republica~ · Houve por isto equi-
da verdade, no segundo caso~ voco da parte ·do nobre Deputado rio-gran-

Não tem outro recurso além esse; isto é, dense o Sr. Pinto da Rocha, 
mandar verificar o que r ealmente se passa. 0 SR. lUINEU MA.CHAPO_ Em 1892 foi de 

O facto de ser este serviço feito pela verba $ 0 · · 
diligencias policiaes; nada vale absoluta- 5 : OOO, O O· 
:mente, porque·poderia ser por outra. O que O SR. MAYRINK-Perdôe-me.S. Ex.; estou 
valeria sim, rnria eliminar a policia - desde tratando do anno de 1893 para cá. Entre
que não servisse ; mas em quanto for conser- tanto devo flizer ao illustre collega que si em 
vada hão de haver os serviços que a auto- 1892 foi .a consignação de 5: 000$,: o Governo 
ridade entender necessarios e convenientes á abI'iu o credito de 40:Ci00$000. 
manutenção da ordem, e á seguraiiça publica Mas a minha ·questão é "provar que a asser-
e particular. · ção do illustre Deputado S1·. Pinto da Rochd. 

Passo, Sr. Presidente, a dar o quadro das não é exacta. A clespeza absolufamente não 
con:;ignações orçamentarias para o serviço augmentou no Governo do honrado Sr. Pru
rlas d1ligenci11s policiaes, afim qe veri!iear-se dente d~ Moraes, Assim, apre~entanclo os ar-
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gurnentos, que aprnsentei. não 
tra cousa, que não seja . .. 

pretendo ou-'"' va.ndalicas scena,s, que infelizmente tive de 
clescre ver. 

UM SR. DEPUT,\Do-Para a:.·mar o'effoito. Assim. no rneu humildo modo rle ver. a 
caurn--de hontem, como de boj e- é a mesma 

O SR. MAYmNK- ... adduzir provas para - ac·,nte2.imentos extraorclinarios. . 
desfazer os argumentos dos mens illuskes Exposta a questã.o nos termos em que o fiz 
coHegas que porventura. houves;;em preten- e com a maior lealclarfo, par·ece que é de toda 
elido armar ao effeito, na phrase do nobre a just!ça a c6ficess:lo do credito . 
Deputado que acaba de apartear-me ; o que Ent!·danto. si os illustres Deputados enten-
muito lhe agradeço. . clem o contrario, o .melhor scri el iminar 

Conseguintemente em 1893 a ilesnezR. foi rle de Yf'Z a poli cia, pol'que desapparecendo o 
640:000$. e em 1897, de 1 !0:0;10$, ·d!ffercnça responsavd pela manutenção da ordem-o 
para miús 530: 000$000. Orn, Sr . Presiriente, crime ca.nrpeai.'á ; mas em compensação niio 
s1 é verdade qirn o desew:olvimento dos cri- have1•á desijeza . 
roes dá-se na razão d1recta ela som ma autori- , Si VV. EEx. , pois, puderem obter . .. 
zada, p;ra a respe.ctiva despe1~a,.r:~ repressão 0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- DB que 
~- ou1;~s, como a_yançou o 1],~JSudl Deputado rnrve, si. no armo s._eguinte 0 Governo vem nos 
iw-g, andens,r:. ~ao resta duvida_ que os cri- pedir credito ? · 
rnes em 18V0 foram 550 º/o marn que cs de j 
1897 . O Sg, . MAYRri'irc-Como, mesmo dada a eli-

minação? Bem se vê que não é extingu ir 
a fonte o que desejam os nobre<> Depu~ 
tados. . · 

O que desejam é simplesmente nã.o darem 
O SR. MAYRINK - Ha e ngano; estrn acon- o credito rnlicitado, ~e;o receio de que ~irva 

tecimentos tiveram logar em l t>92 . · pira espionagem. Entretanto, o que o Go-

O SR . SERZEDELLO CORRÊA. ~ Em com
pensação nesse anno tivemos Sc,nta Cruz, lO 
e 12 de abril. 

0 que se deu de extrccordinnrio em 1893 verno pe.:le sã.o r~cUl'sos para at.tender its 
foi a revolta de parte el a. al':no,da nadonnl ·e necessirl<·.d'!S do ser·viço. uma vez que o saldo 
isto quctsi no fim do s,nno - 6 de s8ternhro, ! de cerca c~e 30 :000$ niio besta. 
o qu,e quer dizer qu·~·º augmen~? ~e 440:000$ 1 o SR. CASSIANO DO NASCil\IENT0-0 GoveÍ'llO 
que ceve '.'.:' verl~a-D1,igenc1~s po11cw.es-n. esse qu. e cumpra 0 areamento e metta-se dentro 
anno, n~o fo'. para rep1•1m1r dellctt•1s em de!!e. Esta é a primeira neces5idade . (Ha 
1,erra, p01s os tactos pas$aram-se U? mar, mas oiitrc·s apartes .) 
para augmenta.r a v11tilancm, no mtmto de 
evitar acontecimcmtos que :pudessem per- O Sr. MAYIU;>;K-·-Depois que se fizerem or-
turbar a ordem. çamentos em condições de attender ás ex i~ 

Não sei si n isso iria a espiooac;8m ; . . . . gencias do serviço ; então sim. Neste caso o 
m;,s si o foi , qúem pórle censurar a autm·i- Congre::so terá o direito de ir até o o&so nas 
da'le por bavel-a exercido? suas pesouizas e recusar o que lhe pa.~·ecer 

Sejà, porém, ou não espionao-em ou quars· superfino: Mas act1mlmente n;J.o póde proce
que r- outras exivncias para o '=bom exito das der as~ro , porque os orçamentos deixam 
medidas postus em acção, o que.é certo é que muito a desejar; não consignam em algumas 
foram despezas extraorrlinarias e de grande verbas si quer o strictamente riec• ssario ; 
vulto, isto é, muito superiores á con- ficam muito aquem delle e a consequencia é 
signação orçamentaria à.e :?00:000$ destinada a porta. aberta aos crerlitos, porquanto .os 
a diiígencias policiaes. serviços teem cie ser feitos e as dividas pagas. 

O SR. HENRIQUE VALLAD.urns - E' que o (Apai:tes.),, . ,, " . 1, , ·~-
Co'•o-reqso cm·t,-u a ve,,b~ ""fn opeo<o·'l ~e'· Pata qw, fa.ze. canto ba .. ulh o por um Clo 

.,,, ~ . V . • n. r"'·" ·'' " ... ' ~'+ •e' o 000' qll"il lo •o.m Ot'dO es 
cret~ e o chefe d.e policia ma.ndou fazer o ''. 1.~º e • . " :, , .;, . · ~°' ' ... ""~ º'!:;,v " . ,,0 r · 
serv-~o o .o nume10 delle~ repr~sencwti do de.enas 

1
' • ele milbur de contos ele réis. sem que ao 

O SR . MAYRINK - Acho que o nobre Depu- illG!iOS para constar se simulasrn uma clis~ 
foA o labora em equivoco, pois em rnm não cus:::iio .. . 
11ouve verb::;. designada para pessoal sec:'.'eto. 0 SR. SERZ@ELLO CoRREA-Dahi a situação 
. Isto deu~se em 1896, mas supp1'imido e clesca!abro em que nos achamos . 

em !897. 
Ora., o que ac'l.ho de dernonstr:lr sobre a O SR. MAYRINK- :'vfas, Sr. Presidente, a 

carn''· que obrigou a clespender-se cinco vezes razão é tod&. politica. Considera-se boj e o 
rnah:~ do cr~e a consignP,ção orÇ'.GtE1er::.ta-ria serviço da;:; diligencias policiacs co1no politico , 
11e 139'.3-· servo porfeita.mente pln-:1 justificar1 sob o fündamento cl0 exercer n espionagem 
o dispendio forçado no mez ce março ul- 1 nos vultos mais eminentes cfa Capital ; e , 
timo, )?Ois nell;:: tlveram. lçigi.l,r !l.s la.menta veis '. corno o honrado Presidente da ,Re:public3, 
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Cahiu no desagrado ~e uma p~rte elos seus - pa.rtiçii,o Ger;ll _dos Telegr~~hos: ,~l~:'ello0 ~e amigos, que constitu1am o partido a que me L1m.<J, Albuqua1'1J'.1ª Mello, parn t.1Rta1 ele '"l.i1 
referi, foi-lhe retirada a confünça e, cGmo saude onde · convier. Int01rnda. 
conséquencia, lhe é neg!ido este credito . 
E esta nega.tiva é formal , porqunnto .iá o il
lustre general Glicerio, honrado chefe dtt 
min9ria, deixou cabir a. lembrança de nã.c 
formar casa para que, pela obstrucção, o 
credito não possa 8er votado, si t anto for 
necessario -

A' vista disto, pois, só resfa saber como se ha 
de solver a despeza. feita com um serviço pu
blicn autorizado por lei e cuja verba foi m
sufficiente. 

Vou concluir, Sr. Pl'esidente. 
Os bonr11 dos Deput~dos Theotonio de 1\fa

Requ~erimentos: _ 
De Frnncisco Lop r:s de Oliveira e .oufro: 

a.presentando uma propo~t.a. ~e aux ;l t o~ lt 
lavoura. - A' Comm1ssc:,o Especml pc,ra 
estudar a crise da la volll'a . 

Do Centro Socialista Internaciona.l _ do 
Br:i:r.il. pedindo adovção de diversas med 111as 
que ur'gfl ::?erem postas em pratica p;".,ra p le!m 
tr.•> nquilida<:le e soce.L!'o do opera.r1_0 _e p1·ri
!etar.io.- A' Commissão de Const1tmça.o , Le
gislação e Justiça. 

galhães e PadmJ, Rezende. meus illustres col- 0 1r.30~ . Pit·eskl·e:nte-Tem a p(tlavra 
legas de bancada, disseram em seus discursos 0 sr. Belisario ele 80l1zà • 
. sobre este credito que o p:.tiz está . :~s.;;ober-
bado por·uma crise temerosa e que, portanto, o §:r. BeH§~s:-5o de §ou:z:a (ptl1'a 
é necessario fazer economia, razão pela qual ·uma e:1;pliwç1<o pessoal) -- Sr. Pre~ ide:1te , 
votam contra. , oeço a attenção de V . Ex. e da Casu , _h men-

Como fambem eu seja de opinião que sem tando que não estPja. presente o i.llustre 
economia não se coosegu!'l fortuna. venho lewter <la opposiçii.o, o Sl'. Frnnc1sco _G!JcerJO ; 
lemb1'ar,sem querer de modo algum offender, como. porém . no que vou dizer nao hP •. ac
incommodur aos mens illmires .collegas, r,ue ;.:US'l.·;Õ -!S a s. Ex., 1~ mmto;; dos sEous a:mgos 
8e teem tão patrioticarneute oc:cunaflo deste estão presentes, não hesito em fallar na 
credito, que elle está em di scussão desil e o ausencia de s. Ex. 
dia 25, tendo já custado 54:000$ a til hoje. e Quando em resposta. a S. Ex. eu cliR''e que 
promette ir além, pois ainda hoje não se en- não era.m fundadas n,s at:cu~ai;>ões fei t r:.s ao 
cerra; de modó que. quando chegai'_ a see ªI?- Go'7erno sobrn o. 0;,;pionagem de hornen~ po 
pr·ovado ~u , negado, J'et-H·~30_nta-ra mais d.o l liticos, que eram. meras suspeitas, ~ob cuJa. 
que a sua 1mportanc1a ! ! ~ . isto é econom1- inrpressão a opposição atacava_ o bover~w, 
zar . - . l't:f'eri -me ao caso, era temp;; fao discut1do 

Tenho c~ricluido . (1lfici10 bem, mwito bem,,. na imprensa, e que se referi:i. ao Sr. Vi~e-
o orador e compnmentado . ) Presidente da Republica. notando que o :)r . 

Fica a discussão adiada pela hora. Gliceri.o havi;i, pedido inf'ormr,r;ões ao Govel'no 
. . . . . , . em um requel'imento que füi approvitdo, que-

Pa,ssa-se a hora llestrnada ao expediente . as informações tinham sido prestadas e en-
viacla.s ao Deputado que as requisitou e que o §r. 1° §eci·et·aria pro9e<ie á lei· s . E;.;. não mais tr:i.tara do a~sumpto. 

tura ào seguinte Em a.parte, s. Ex . contestou: me nesfa 

EXPEDIENTE 
parte. 

Tenho-aqui o Diario do Congresso . de 6 
de julho, que dá noticia de terem s.ido en-

Offi.cios: ·· 1 viad~ts ª"informações ao Deputado que as 
Do Sr. 1° Secretario <lo Senado, de 28 do requisitou. 

corrente, communicamlo a estr1 Gamara que o SR. CASSIANO no ·NASCEIENTu - Peço· a 
o Senado enviou à s~tncçã.o os. r.utogra.plios palavru,. -
da resolução ~? Congresso N~ctonal, autor1- . o SJ.~ . Josl\: MARIANO - Consta que che
zando o Goveino a, conced~,_ t,rm ª".no de craram mas que não rJ,-ebcu. ( Tla outros 
licença, com Ol'denaa.o. a L.mz r ... odol P.~º Ca,- ~ - arte; ) . 
vaJc&nte de Albuquerque, d1rector das t•endo.s P · _ 
Publicas do Tllesouro Fe,.fornl. - lntei- O SR . BELISARIO DE Sol!ZA- Ni!.o !ta i·az<LO 
rada. , para tanto; declaro, e wn!.io prazel' .nts~o. 

- n· . d· t . que o Sr. Glicer10 estava em S. Pamo; da ' 
Do mesmo senhor e de 1 . .., t ,al a, a, com a •.'t::J, tamh<llll consta que S. Ex. faltou com 

nnrnicando i:_ esta Gamara · qu ,, o Sen<ldo e~- ! c~usa justificada ou pa.r~kipa,lla. cor:io consta 
viou a sancça.o os autog:raphos da, resol uçao ' i•"U't ' ino;:ite l'ue °'~ infm'mc;.(·(),,;, fo1·1tm en-
d. c··~ 1 ,.·· ·e<" oN·1c·1·0 1- "' ''Uto··,,z·•nao oPon,•1" > 0 ·' ., . ' - . 

,) .vt c,1 -.-~ ''- ;'·1
• U• '· "' . - • •• , .. 1 vi,1das ao Di:pu-~ado que a.s rr::qn1.s1tou, Exec:ati.vo a conceaer um anno de llce11ça, 1 · · -. 

çom orden<?,\lo, o.o teleg-ra:Phistt'l,·chd'e da. Re- ! VozE;J ~ ,Alt ! . 
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o SR. BELISARIO DE SOUZA. - Não estou 
accusando, estou apenas· demonstrando que 
tinha razão, quando ·declarei que as infor
mações foram prestadas pelo Governo e en
viadas ao Deputado que as requisitou. 

Mas, Sr. Presidente, o que tíca de pé é o 
que já tive a bonra el e dizer á Camara : 
o facto da espionagem de que se diz ia, alvo o 
Sr- Vice-Presidente da Republica perdeu, 
para a propría opposição, todo o valor, 1oda 
a importancia, porque nunca mais, nem 
mesmo quando vieram as informações, a 
opposição tratou de semelhante facto . 

Por isso, Sr. PresidE:nte, e de accordo com 
os precedentes da Casa, quando de novo se 
formulam arcusações vagas e infunclad8,s 
contra o Governo sobre espion,igem de ho
mens politicos, peço a publicação das in· 
formações cio Governo sobre o caso que foi 
objecto de requerimento do Sr. Francisco Gli
cerio; dellas se verá que quando aaccusação foi 
referida precisamente a urna e detern1i'narla 
individualidade politica. o Governo rn justi
ficou tão cabalmente que a opposição abando
nou o assumpto; dissiparam-se-lhe no animo 
as primeiras e apaixonadas e falsa~ impres
sões; não faça a maiO!'Ía accusações vagas e 
infunrladas, articule-as com precí;,ão e o Go
verno se justificará de modo completo e cabal. 
(llfuito bem.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. BELI
SARIO DE SOUZA 

Ministerio rla Justi ça e Negocios Interiores 
-N. 790-Gabinete - Rio de Janeiro, 5 de 
julho de 1897. 

Respondendo ao officio n. 63, de l deste 
mez, em o qual solicitaes deste Ministerio 
informações IJ, respeito de providencias· acaso 
ordenadas pelo St. Presidente da Republica 
no sentido de fazer cessar o constrangimento 
da espionagem policial, que se diz ter soffrido 
o Sr. Vice-Presidente, declaro-vos que tal 
facto não se deu absolutamente. nem de 
m'dem rlo Governo nem de seus a.uxiliares . 

Por esta occasião, ca,be-rne transmitti r-vos, 
em cópia, os r1ocumentos aue me for;1m en
viados pelo Chefe de PÔ!icia do Districto 
Federal no tocante a este incidente . 

Saude e fraternidade. - ,1maro Co.vrilcanti. 
-Ao Sr. 111 Secretario da Gamara dos Depu-
tados. · 

certeza de estarem a sua pessoa e casa 
continuadamente vigiadas por um agente de 
serrn:·ança publica, se dirigiJ'a nesse sentido 
a V. Ex.. que contestou o facto, cumpre-me 
declarar que essa local me cama surpreza, 
pois esta repi rtição nunca cogitou de tal 
a.soumpto nerr_ delle ele modo algum se tem 
occupado. Sou com subida estima e consi
deraçi'io de V. Ex. admi rador e obrigado.
Manoel E'dioiges de Queiroz Vieira, 

N. · 2 - Gabinete do · chefe de Policia 
elo Districto Federal-Rio de Janeiro, 30 . de 
junho de 1897. 

Exm. Sr. Dr. Amaro Cavalcanti-Sobre ó 
facto de assevemr~se que o Exm. Sr. Dr. Ma~ 
noel Victorino, Vice-Presidente .da Republica, 
tinha em seu poder documento do :i,ual 
constava que por esta repar .ição 'fôra orde
nada vigilancía á sua pessoa e residencia, 
factq esse aliás contestado na carta que tive 
a honra de dirigir a V. Ex. em data de 26 
do corrente, r ecommendei ao Dr. 2° delegado 
auxiliar que, a tal respeito , abrisse severa 
syndicancia .. para ficar conheci11a a verdade . 
Essa autol'idade dirigindo-se á casa do mesmo 
Exm. senhor alim de solicitar a exhibição 
do alludido documento, essencial para a base 
rla syndicancia de que fô:ra incumbida, foi-lhe 
isso recusado, conforme consta ela cornmuni
cação que me fez o referido delegado e que 
juicta vos envio, por cópia. Considero do 
meu dever apressar .. me em levar o exposto 
;10 conhecimento de V. Ex., julgando assim 
ir ao encontro dos desejos r1o Governo, á 
vista das informações a respeito requeridas 
na Gamara dos Deputados. · 

Sande e fraternidade. -O chefe de Policia, 
1lfanoel Edwiges de Queiroz Vieira. 

N . 3-2" Delegacia Auxiliar do Districto 
Federal-Rio de Janeiro, 29 de junho de 1897. 

Exm. Sr. Dr. chefe de Policia-Em <lesem· 
penha da commissão deque fui incumbido por 
V. Ex. dirigi-me bontem à noíte á casa do 
Exm., Sr. Dr. l\fanoel Vi.ctorino Pereira, 
Vice-Presidente da Republica e. dando scien
cia ao mesmo senhor do motivo que alli me 
levava, pedi me fosse contiado o documento 
que se dizia ter S . Ex., recommendando a 
vigilancia de sua cao;1 e pessoa, afim de que 
pudesse o mesmo documento servir de l)ase 
ás pesquizas policiads. Declarou-me S. Ex. 
que não podia confiar o documento, que fica-
ria ~ob s:.:a guarda . · 

A' minha perµ·unta si o refal'irlo documento 
ccntinhr.t ~:.L ~j.ss ·f gn~:.:.ura, de V. Ex. o;;;, d.::. 2-.l· 

s_r. T De. ,Ama.rn ça,va!canti. - ! grnrrn, autOI'id<ttle ,;Joli ;;ial, 1'83,i'O:l tk G. «que 
A noticia ne hOJ G . ctec.larado que 1 d'il, um~. s1m1•<e': tirn de p:"pr:L sr:rn ns~: 1 g1,;r, . 

N. 1- Gabinete do chefe de Policia do 
Districto Federal - Rio de Janei.ro, 26 de 
junllo ele 1897. 

Exm. 
Havendo 
O Ex1nº Sr. Dr. Manoel V1ctorrno, tendo i tura, com o carimbo d11 H.0p<J,rtiçifo drt Pol!cia, 
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na qn:i.l se achavam indieados a casa. de 
S. Ex:. e a. de outra pes!'Ol\.». Em seguida o 
Sr. Vice-Presidente da. Republica. reteriu-se 
ao facto da continua penDAoencia. de um in· 
dividoo em fronte li. sua. ca88., o que foi obser· 
vado por . elle proprlo e por pesso:l:> de sua 
lhmili:l. t.1SSim como p:>r outras que f'reqnen· 
ta.m :i. 11u11. CIUl:l. Pedi os signo.es desse indi· 
viduo. s. Ex. recusou·se, dlr.endo que niI.o 
ora um dettuncia.nte. Depois de reit.ll'a.r ao 
Exm. Sr. Vice-Prelldente d& Republie& • 
n.Rlrmaçio do V. Ex., no. c:nrt::i dirigida ao 
Exm. Sr. ~Un\stro tb JusUç:a. doi por con
cluld& a mlnh:. mlSliO. 

$3.ude e trotonildado.-0 2" delego.do &u.• 
:xmar, F. P. Jlom•iro d• Barro1 Li1114. 

O Sr. A.dolpl'o Gordo (m~P. 
manto rk attonçilo) - Sr. Presidente, na ulr.lmt. 
~ o tlluatre reprORntante do EstRdo dA 
P&ro.bfba., cujo nome peço llconoa para de
clinar, o sr. Joeà Percgnno, otrerece11 â con· 
slderaçi.o dosta. C&ma.r& uma. lod!caçio eon· 
cebida. nos septnw termDS: 

, e Indico que. por intermedlo da. Mesa., sejr. 
onvlado ó. commissio de Constituição. Le-
glstaçã.o e Justiça, o decreto do Poder E:t· 
ecutivo, de 16 de agosto do corrente anuo. 
llOb n. 2.579, '{l&l'8. que hn.ja. de i11terpor 
parecer sobre a. sua constitucio:uaJMade. em 
face do ar~. 48, n. l da. Constituição Federal. 
e propor o que julgar necessario a. bem dos 
interesses da. justiça.> 

Legisla.ti,,.o, reformando com o regulamento 
que t-a)x".lu "ºm o decreto ~. 2.$79, de 16 do 
correu;e ai~~·:ionr;ões do decreto .n. l.334, 
que r~·1,1u1n .ne::t;u o decret~ n. 1.030, de 14 
de no•·emb~-o de 1890. 

Ut:i o:o~·.:11.0 de publicidade desta. Capital, o 
Reimbtic<., em artigo editorial de hoje. re
mluziu aquellc conceito e procurou ja.sti
dea.1.-o com as constderaçiio.5 sogulntes: 

e ••• O decreto o. 1.334. do 1893. cstlLtui~ 
ra. bem interpretando o decreto n. l.030 com 
rorça. de lei. que a decretaoio da Uquldaçio 
tbrç .d& seria proferida pelo J11iz co~vo, 
mim como a <las lll.llenclu. 1?'8e decreto 
rGgUL"Ullenta. w a lt:i, o que eit.lngul& a com. .. 
pot4acla. do Governo po.r:i. bl-o oatra voz. 
A attrlbukão que a Coastltulçl.O ü ao Po
dar Executivo para ezpP,dlr os regulamentos 
ncc:caN.l'IOI à 1lel execução das lell. /w. fã ur "°" ello e.ret'CiM ""'ª $d "°'i fltpedldo o rega.. 
lamento:\ de um3 lei, esse. 11.Uribulçio para 
aquella lel esta exerctrla.. O Poder Executivo 
nil.o é a succe:;ai.o de sacretarlos de Estado: 
ê um poder uno e continuo. AdmittiHe que 
os :egula.mentos pa.ra um11. mesma. lei podam· 
se succeder e contrariar-~ segundo as opi· 
niões dos secreta.rios que se succedem nos 
departo.mentos admini!3trativos, ou segundo 
o humor. os interesses e os caprichos de cada 
secrewio, seria. proclamar a balburdia na. 
admínistraciio e. na hypothese, ter acltado a. 
jut"is,Prudencia. dos l'egulainento~ para. substi· 
tuir a.jurisprudencia. dos avisos do tempo do 
imperio, como muito conceituosamente obsel'· 

Como é possível que na presente ~sio vou !l.Ilte-bontem. na. Camara., o illustre De-
putado Sr. José Peregrino. 

não tenha a. ca.m:i.ra. tempo para. se occupa.r Evidentemente, ninguern pretende que leis 
do assumpto Cl ue faz o objeeto dessa. indicação, e rcgula.cnen tos sejam íntangiveis ; ma.s desde 
mesmo quando a illustra.da Com.missão de Con· 1 · t · · lll 
Stitui,.;o, Le.,"isla"ã.o e Justi<;a. fol"ID.ule com que et es ex1s em e a. exper1enc1a. a.conse a 

""' .. aigum:i. m iditica.ção, forçoso é que essa. modi~ 
brevid&de o seu parecer• Visto como todo o ficaçõ.o, paro ser valida, seja feita pelo poder 
tempo que nos resta. deverá. ser tomado com a · · u ·d fc 
1liscW1são e votação dos orça.ment.os, dos cre- competente, que e so aque 6 que po e a.:er G 

d t lei.'> 
ditos ped1dos: pelo G-overn?, e e o~ ros pro· 

. jsctos de maior importancia.. peço licença: a.o S1•. Presidente, estas considerações carecem 
nobre Deput!\do pela Pa.~hyjla., pa.1•a de~de de qualquer pracedencia, e pera.nte o direito 
í. fazer reparos a conceitos de ordem Jll- constitue uma verdadeira heresia. o conceito 
•idica que s. Ex. enunciou, e a certas dou- de que, expedido pelo Poder Executivo ore
rina.s que expenileu, quando fundamentou a guiamento de uma lei, esse regulamento só 
ndicaçã.o. póde ser mGliificado ou revoga.do peloPoder 

~ · Disse $. Ex. que a ma.leiica e pernicfosa Legislativo. 
(1. u·i~prodencia dos ri.visos do regi°:len passa.do E' manífests.. a competencia do Poder Ex
.o continuada no <Wtual, ·e que, s1 n Governo ecutivo para. alteral' O\l revogar um.regula
.e 'io recorré a. a.visos, aproveita-se dos de· mento sempre que . entender que esse acto e 
'"· e tos, para regulam~ntar leis já. regula.meu· oon -veniente a interesses de ordem publica., e 
:~-- das e estabelecenr.10 s . .::x. que, regula- expedindo o Governo o decreto n. 2.579, de 

~n~a uma lei, :fie~" !'eguia.mento inc01·· 16 do corrente, não só exerceu uma attri
;:i\c ra.do á. legislação do pa.iz, e carece o Poder buição que lhe . é propria,. como satisfez: iri.
«\- :ecutivo ile competencia para. reformi:l·o, teresses de ordem eleVll.de.. Podia e devia. 

:.i.ue :eluiu que o actual . Governo, P.::tOrb1tou expedir esee de!reto. 
;:;\\· \ a.ttdbtüções que lhe são conferidas pela A nossa. Constituição Politica. dispõe, de 
e~~'-~! , titulção, e usm-pou attríbuições do Podet' . um modo bem claro· e terminante, no arh. 48' 

C=aro. V. IV 7l 
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. n. i-que co;;1pe:c ?RIVA'l'IVAMEll'TE ao ·1>1·e·j mutabilitá incessante della vlta civile: iI suo 
~íd1mte da. llcpubUsa: ;·ancciomir, JHt:J1111,:ga.r •1

1 

u!Iicio pertan~ eg!i é di coi;iciliare questi du~ 
fa:l.!>"flvhltcar as le•s" <i1$0l'14Çv<Ji rio º""'il'~··•u; estl'eau, e r1em1:11ore lo lUterva.llo, c)l.e h 
expcrtii• dcci·cto~. in~ti-ucccMs E l~llGtlI.A)!E:>ITOS separa.. » 
PAIU. A SOA l".n:1, !.-x1m:1:Ão •. _ Em fàcc deste conceito, é evidente que a 

Em t'aQe, pois. de;-;sa d1spo:n~ ila nOSS;• ,,. [lei pracl!11n1~ p.·íncipios unlve1·5aes. emqua.nt.o 
fw;tda1_ne11tal. que e term:r:~1nrR. ·· ·n···' ,.,,: ..... 1que 0 t'C~ul:1.111f>nt.o c>r•!'llniz:i. as co11sequencias 
i1rn.lal111f. elo _Po1Jcr Execut1 r.:i_ :t'! :.,.i~nct~tar il~se' prmcipios e ns Íótm!IS de sua execução 
'Umt\ le!• e s1 -~ssc 11::0 Ih~ L..-•,11p_0Lu ,.r:rdiea pl'ilt1ca.: :i. lt;!I é est:Lvcl e permanente no voto 
m"11t.:. e 111:m1!-o~r.., r,•:•: tmn. r>0r1s.~i; mc,-:!';'_ ie n:L 111tew:ão t\c> legisl:ukw. emqunnto que o 
Poder E.'tecut1vocom;111.t!Uc11& P.'\ta .-~11:irm:•1 ! rci:ufo.m~nto ó mai:> v::t.rinvel. conforme llB 
ou re\·o~~r um reg:11:1_1mcuto. ~.mpr;; quo ror cin:uruscancias. 
I~~ recln.nuu.lu po1· mtr.~""" tH! ortll!m pu- E" 0 mesmo escript.or. quom o di:e: " lil 
bita. h!i,r;:i prt)Clamauo pr111cipí univc~l~ i re· 

O $1~. $r.n.v-.ni-:Lrn Ç(,1a.1·:" - ~Mo 1tpdt:11i~. l."Ql11.111cml 11" o~LniZZliltQ le étlnsequunxo ti 
ô Su. T:moW.\llt:-S·•1:1pH· <lllU iul~.ir l'Ull- 11~ r~mn•! di l)r:t.liC.'\ e.~:zlono; lo leg;,!'i *>110 

ve11io11'(: par.;i. a lll);L ew.·: •. ,~,. .. ,, i~'. st:it~li e tJerm:ui.!n.ti nel voto e nol111. ln· 
o $!~. Auou'ltO r.ui:ou _ , :.•" ,,...:i, ç..llJI• 1.enz:ivn~ •fd fo~U;Ul.turo. S:llvc 1icr Sl!mprc le 

pot.<lncia. por duns l'lll'1"'·,. .. m . ·:-.: .• ~,'ri> l•l<,::Lr luro Uhl'Ol!U1ioM 4l d<!rogb0 ln arinunla. di 
ptllqUI! e um ,..i;iuJ!l•t 1(,: r ••• .,,60, •H~m iifi !>l'l•o;l'\.~•i ;fdlá vib. l!Ol:i:ilc i ...,!Jt•l•&1,.cr1li s"" 
m(!ll:tm 116 Jl~ito ~1i11 ;,,,"~ru~iv~, qu(! 0 11ii• ~u·:ubilo;. •lu1·twtc m•t:l1t! l'im1..:ro •li uma. 
l'OÜOr J:::itCC:Uf.h·u p006 IWllUJl:•r UU refi•rlll:'r .tlt'"·''' /.:p•IC CllÍ 'j t•i(f.i'iJCuu<1, t1UIST,\ 1 l.: <"ln• 
os JIOU!J proprios a.e~. niIQ 1.1acudc11do. JNrem, co~s1' ,,:-;u · "" 
d.ir4!i~ adqttiridos. M:i...;.. sr. Prt!l!irtc;m~. si v J'(.121ll1Ulll!Uto t.,111 

E' cara.cicri~tioo •lv nci.o "'lmiuisl.nltivo-o llOr 1h11cle;.onvolver :llj consequeuci~ 1m1.ti<::l.S 
~r - 1tKVocA111t.t: t:t> 1m1·::m.\111L~ t/dla. str.SJtz do~ p:-itLCipiQS dxo.dog u:i. 1e1, dctermino.ndo 
1111t,,,•ità <~1111nw1it<! • • _ 1i •·[~mi(! iL <"f!S" qu<utút> os modos e as 1'órmns da su& execuçilo. .~t:· 
t'''"" amniúiis11·at1'110 • ~, ... ,,; !l.f11 !.a gçnc.u~o m1 qu.i<lo as cirr.u,;1st11m:ia.~. e ~i 6 ao Poder EX• 
rlirillu, ensins. o prorun•i•1 )!Ó11cci.: cculivoquc c:1.btlestud:1.r e~c;:circurnstrulcins, 

E'm 11egundo lo:.!ar, pelo conceito lut·1· l:~· aprt•t'undn.rtodas ru; •lilftculda.des da e:icecuçii.o, 
do re:JUl,wicneo, O que ê um re;{ul~ento 1 sati~fazer e conciliar todos os interesses, 

E"' um complexo de disposíç(ies obi·i::..-a- qu:i.lquer que seja. a sun. natureza. ó bem 
tori:i.s que o Poder Exec11ti ~o esw.bcler:e para claro. ci be:n evidente que o PodeT Es:ccutivo 
;u:tua.r pra.ticamente e fü.cilit:ir n. execução pôlc r{!lo:·ma.r ou rcvogo.r urn regulamento, 
deU!lla. lei, de..<envoivendo as co11scquenc1as,scmpr.,_· que as circumsta.ocias o exij:11n. 
pr:1.ticas dos p:-incipios nella fixarlos. e de· (JI11itos apoiado~.) 
termin~udo o~ mo·tos e a.s fõ~rnus dll. s_ua. o SR. :51i:ttzEDELLO CoR.RÍlA.-Qua.ndo nü.o 
execuc;u.o. de a.ccl)rdo Mtn a.s C1l'CUtnsta.nc1:1-5 afie.~ .. ·: a esseucia da. lei. 
do tempo, de Joi,'l!.r e outras. (Ha i:ar:os 
apartes,) . O 8R.. <:,rxcrXATO B&AG.t-V. Ex. deve 

O titulo logico Jo re.,"llla.mcnto tem a sua. mandar rf';ostrar e~te ap3.rte, porque o nobt'e 
razão de ser na necessidade de Jigar os pre· úeput.~.·:» pelo Pa~a ~caba de reconhecer que 
ceitos uni>te~es da lei iJ. 1-ea!idade dos factos o P-0.:tir Executivo pode reformar regulamen· 
individua.es, do modo que a. admirlbtração se tos· 
aeba.. colloca.da. em um meio-em.re a ín· o :ill. AnoLPrro GoRoo-Si o regulamento 
flexibilidade e a. invariabilidade 1-'rts normas tem por fim facilitar a execução da lei, não 
legisla.tivas e a. mut:i.bilidade incessante d~ pôde m ·rlitica.r as su:i.s disposições, e estou 
vida civil. e a sua. missão consiste em con- nesca ponto de accordo com o nobre Depumdo 
cilia.r os dous extremos, enchendo o inter- pelo Pa.râ.. 
vnllo que os separ;i.. 

.. São'pa.la.vras do celebl'e protessor da Uni· O Sn.. SEttZEDEU.a Co1uâ:1......:.E os regula.-
versidade r1e Piza. Da Gioanois Granquinto, mentos que team de ser sujeitos áapprovação 
em sua·notavel obra sobre direito publico do Congresso~ 
administrativo : O Sa, Crncr.'l"aTD BRA.GA-0 regulamento é 

« n titolo log"ico del l'~golamento ha la sua acto de exclusiva competencia do Poder Ex
ra.gione d'essere nella necessiti t1e ravvici- ecuttvo,e não tem de ser sujeito á approva.çã.o 
n:i.re i precet.ti universali d.el!e Jeggi nlla do COngre;so, que só tem competeucia ·para 
l'ealiti dei fatti iudividualí. L'ammiuis~ disposições de caracter legislativo. 
tra.r.ione que.sidi per questo rigulrdo l,:l'ovasi. O Sr.. T.RlNDADE-Apofa.do. _· (Trocam·se 
come collocat.a n"l mezzo tra l:> i ofless1billtá. oul!"os apartes entre o Sr. Ser::edello Co9'1'êa e .. 
ed inva.riabelitã clelle norme legisla.tive e la. Oincinato Braga.) · · fj 

. ··~ ....... · 
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o SR. ADOLPHO GORDO-Parece-me ter de
monstrado, Sr. Presidente, lendo perante a 
Camara palavras de um ~rande mestre de di· 
reito adminhitrativo, que o Poder Executivo 
tem competencia para reformar ou revogar 
um regulamento, sempre que entender conve
niente á boa execução da lei. O que diz Gian· 
quinto é o que diz Meucce, é o que dizem 
todos os escriptores . Ribas, em sua obra Di
reito Administrativo Braziteiro, diz que com· 
pete ao Poder Executivo ordenar ·todas as 
medidas que julga.r necessarias á exe .~ução 
da lei, e assim tambem compete-lhe modificar 
ou re.,ogar essas medidas . sempre que julgitr 
conveniente. . · · 

A mesma doutrina é ensinada por Pimenta 
Bueno. 

Esta questão, Sr. Presidente, é liquifla pe
rante o direito, e nem colhe a consideração 
feita pelo nobre Deputado pela Parahyba. de 
que dar-se ao Governo a faculdade de refor · 
mar os regulamentos,, seria proclamar a bal
burdia na administração, porque os regula
mentos podiam se succeder e contrariar-se se
gundo as opiniões, ou segundo o humor, os 
interes~es e os ca:irichos de cada secretario 
do Presidente da Republica. Si essa cunsi•le
ração tive$Se valor, tambem deveria ser in 
vocada para o fim de ser retirada do Podar 
Legislat1 vo a competencia para r eformar ou 
revogar quaesquer leis, porque, segundo as 
opiniões, ou o humor, ou os interesses e os 
caprichos dos membros do Congresso, podem 
as leis ser reformadas ou revogadas com sa
crificio do interesse publico! (Apoiados.) 

Quererá porventura o nobre Deputado pela 
Parahyba retirar do Poder Legislativo i;sae 
competencia?! Si o Poder Legislativo tem au · 
toridade para alterar ou revogar as suas leis, 
tambem o Poder Executivo tem competencia 
para alterar ou revogar os seus decretos. Isto 
é incontesta vel. (Apoiados.) 

E quantos regulamentos teem sido altera
dos, sem que ja mais fosse impugnada a com
petencia do Poder Executivo! 

Disposições do. regulamento n. 737, de 
1850, foram reformadas; foram reformadas 
disposições do decreto que regulamentou a 
lei n.2.033, de 1871; foram reformadas dispo
sições do regulamento de 15 de março de 
1842; foram reformadas disposições do decreto 
n. 5.618, que deu novo regularnento ás Re
lações do Imperio; emtim, ha muitos decretos 
do Poder Executivo revogando disposições de 
decretos anteriormente expedidos, e já.mais 
se poz em duvida a competencia do Poder 
Executivo para reformar ou revogar os seus 
decretos, sempre que entender conveniente á 
boa execução da lei. (Apoiari.os.) 

O SR. IRINEU MACHADO dá um ap~rte. 

o SR. ADOLPHO GORDO-Peço ao nobre 
Deputado a fineza de aguardar o desenvolvi
mento das minhas considerações, porque tra- · 
tarei depois dessa questão. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-V. Ex. 
está .estabelecendo os priocip10s. 

o SR. ADOLPHO GORDo-Exactamente. Estou 
estabelecendo principios e demonstrando que 
o conceito enunciado pelo nobre Deputado 
pela Parahyba, e r eproduzido pelo orgão de 
publicidade a que me reft::ri, constitua lima 
verda<leira heresia jurídica. 

Tenho demonstrado, Sr. Presidente, que o 
Governo, expedindo o decreto n. 2.569, de 
16 do corrente, exerceu uma attribuição que 
lhe é privativa, conferida pero art. 48, n. l, 
da Constituição, e cabe-me agora encarar a 
questão sob um outro aspecto. • 

Reformanrlo este decreto disposições rlo de
creto n. 1.334. attendeu o Poder Executivo á 
convenienci>i de dar boa execução ao decreto 
n . I .030? Reformou porventura qualquer 
disposição legal? 

Até onàe vae, Sr. Presidente, o poder do 
Executivo, quando regulamenta uma lei? 

o SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-Esta é a 
questão. 

O SR. ADOLPHO GoRl:io-Qual a linha divi
soria entre a competencia objectiva do Poder 
Legislativo e a do poder regulamentar~ 

E' uma questão muito grav3 e muito inte
ressa~te, . e os escriptores, quer ele direito 
const1tuc10nal, como de direito administra
tivo, são accordes em dizer que não é possi vel 
estabelecer uma regra absoluta, rlefinindo de 
um modo preciso os limites entre a lei e o 
regulamento, reg·ra essa que seria da maior 
conveniencia, porque impediria as invasões 
e usurpações de porleres. 

Não preciso neste momento recordar á Ca
mara os_ desa.stres, as cousequenc1as funestas 
que e~sa usurpação de poderes sempre acar
reta, como o demonstra a historia politica dos 
povos. 

A este respeito deu-se nesta Camara um 
facto curioso no anno passado. 

J?ui:s vezes a Camara, por grande maioria, 
e ~1 nao me falha a memoria, em votação no
mmal, affirmou, a propo;;ito de tarifas de es
tra~as d.e fer~o, a dou trina de que ao Poder 
Leg1slat1 vo so compete estabelecer princi pios 
geraes, cabendo ao Executivo exclusivamente 
o poder de fixar, alterar ou reformar essas 
tarifas. · 

Pois bem, ainda na sessão do anno passado, 
esta mesma Camara que acabava de afflrmar 
que a fixação e alteração de tarifas de e~tra
das de ferro são ria compatencia exclusiva do 
Poder Executivo, reformou certas tarifas da 
Estrada. de Ferro Central! · 
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11.fas, evnti11uo, si niio ha. um criterío a.bso...: 1 Et>o. um ·trabalho longo e difllcil, que. d.e-
luto que determine de um mod.o preciso os rmmd:tva de muito estudo e de muita pon:ie
límites entre ;i. oompetencia objecth·a do i·aclí.o; mas :i. illustrada.. commisóão nome:i.da 
Poder Legisla.tivo ell. 1lopo:J.er regul.a.meatar, ~lo Go~·erno pa.ra. executai-o. desempenhou 
afim de impedir qt\e o legisl.:i.dor invada. at- a. 8Ua. missão de am :modo c:i.bsl. prest:i.ndo 
ribuições do Executivo, e que este ínva.da e as~im um nota. Yel serviço publico, e sendo 
usurpe attt'jbuíções do legislador,lta, tod;lvia, merecedora de nosS-O~ a:pplansos. (Apoiados). 
um. criterio rela.tivo. · O nobre Deputado pela. Pa.rahyb:i., sr. Pre· 

Tudo Q que 6 prinaipio gi:mi.1. diz o mesmo side:ite. censur;iu o Governo dizendo que elle 
escripwr que ten!J.o dta•fo, com o qu<1.l .'Se não póde du.r e tirar competencias. e que, 
attribuem diroitos, se impõem d1;>veres i uni· eot1·etant0. deu e tirou competencia.s ootu o 
ver:iaUdade dos cidadãos e s~ &itn.~lccem n~ decreto n. 2-53~. d:i.ndo :103 prcto1·1:s. {.)01• ex
fórmn.s essencfo.es «o •firoito, 6 ol.Jjecto d3 ox· c:npio, a.ttribuiçiiet que :t.ntt'S núo t1:ibam, 
clusiv:i. compe:euci:i. 1la. l\li. Ta.mlmm com retlr;~ndo delles :i.ttribuicões que tinh:i.m, o 
re;;-ul:unento:i nã..:> se pt.:lem instituirt.t'ibu- p:i.r:i. justillcar A na amrrnac:ão? ~cf'cro rui 
naes. cres.r :z.u.tot"lc!adel! :Jublícs. U.'{i~· m1· i;t-i;u i:ltes oxpl'CS:Slks q ao Yem lugo no inicio 
po.~to:1, tuns ou con~rlb.;!1:1';Qs, i11cr11::i.iu111• d:l.CXPQlli~ de motivo~ qu~ pI"Nl.'de o decl'lli;.': 
lActos, e.i;taboleco:- ponOJ, tolbet' ou 1'6'!trllli;ir •1w.r..a1·tc rd1ctii:a aoit ptcltitc~ {<mrn1 i.1cluio/,u 
direitos publl<>OS "tl pru·a..J:os dos c.1.illdiW.~. t:1tti-ilmiriicJ ••• dei (IQ$ 111-etGru a coni1..:1~.1eia, 

Mas tudo quo tiver o ct.t'llCtc:- t11r.rí~ ~rc. :i> 
de ol:ecução ~foi, tô:!l:ii :.s tfüp()~l?';ci; p.1.r- ~nppoz S. Ex. qu~ o Govel'll(), tlo.:1d() o 
t!c:uhres d~ sua 4P!lli<:açi't~ p~Llci. c.:m rc:!i~1do :.r.ttrlbul~ÜL'"!, itsiu c,x..7.rop1·itt r.rrto,·•· 
c:i.r-.Mlter ;i.ccldenl#.1. varl1.vel so;undo o lo;:a.r :at•:, o com dl.lllre3pei':O d.1. lei; 11111..'j S. E:t. 
e aegundo outr:lS elrcumsunc::LS, <.i objoi:to nüo lc:i. com o d~vldo cuidado l.!!l:m oxro~1~~4o 
exdasivo elo regul4Utellt<). CQuio t.1:nbcm de motivos. quo justifica. t!o uu1 inodo a\Ulll 
cabo a.o Executlw. qua.11do re-,:ul;i.menui. u1n& ~as 1\ii;po~ieõés do rofüridl) dt'crct.o. 
lei, sbppril-4, dlspc>mlo on1lc ell:i. so C31A, Com ell'Q1to: depois do 1t~creto n. I.030, 
ma.s aceide11t&l.mea.:e. e dCS(ln T"ól voado o ~u roi promu.l;.,~d:L n. Constituic;:to Po! i ticn da 
]>'Us:Lwento. . R.cpublic:i, . quo com~ra. wgc!lll principio;; 

De mOdo que diz Gianqtllnto. o Poder I.e. co:uml"íos :>. disposicu.·s do mesmo deCJ"eto, e 
g~la.tivQ .núo pódi.l desecr dos preooitos uai· vier:1.m ontras J~is ortliaarlas. s:ipprimindo 
versaes e abstra~tos da lei. sem. in-ra(\1r a. n.tt.ribui~ que tinham a.tguns jui:ms e tri
cs:;ihera. do Poder E3:eeutivo. o sem enrra.- ban:ies, da:i•iO·lhP.S oa:rm; nttribui<;ões, e 
queeer a. aa.tol."ida.<la do 12.'1a:inist:-;;.do:o: iraosterindo outrns. 

~Quinei il pote.re legislativo no:t puó dis· 
cendere da.! precettv uaivc1-sa.le 1.-d astra.tto 
della legge cd imrnescb.ia.r-~i Mrle •lisposi
zlone di me1·0 esegui mento sem;~ ü1 v:~de1·e il 
cn.mpo del potere eseeutivo, e l!enza. seem:u·e. 
ceó che importa .i·a~:>ai, b r~spon;~bllit;i. 
de!l'amnistrr.tvrc .1> 

O Srt. C1NCL~ATO B1~AGt• - Estu é a tfou
trfoa. 

O SR • .ADOLP1!0 GóRoo-Esta. i: doufriiia, e 
é ã luz dos principias que tenho est.."1.br.ol~cldo 
<1ue vou e-i::i.minar o regulamento que lx1b.:cu 
com o decreto n. 2.5í9, de 16 do co!'rente. 

Tendo de regula.r:nenta.r o decreto n. I .030, 
o que devia fazer o Governo, ou a commis
são por elle nomeadn. ? 

Appreheo.der bem o peuôar:nm1to dessa lei, 
estudar a organizaQão judiciaria por ella 
creada, e exa.miaar :1.S suas disposi.~êíes-quer 
em -faee da. noss!l. Constituição, como em fü.ce 

.,. de leis posteriores, r: elo nosso di.reito pro~ 
cessual, para. fazer wn regulamento que, 
dando s.pplic.1.Çii.o á lei, conciliasse as suas 
dispo;ições com os pririciplos d<l. nossa lei 
fündamenta.I e com os preceitos do nosso 
direito. 

Peço Jicen1:a ~ra. cita.r aiz5UnS exemplos. 
A IC?i n. 85. de 20 de setembro i!e IS!J2. a!'tll. rn, 
72 ~ i3, deu :ios pretores c;;rtas attr!buí~~ 
relativas ~t cle~çàú dos 1:'.Jemhros ilo conselho 
municip.1.l, de modo que o ~cgttl<!l!!ento, tm. 
per.o rala.tiva as tittribuíç.üea dos prt-tores, 
devia inciuir essas que :i.nte.s clles não tí
nh:im. 

O dct-reto n. 1-334. no art. 1.J, u. G, ileu 
u.os pretores compotenci::i. para. pr·oc~~'Sar us 
llcplid:içõl?s commerciaes excedentes de 5:00()$, 
q~ando é certo que em face dos :n·ts. 102 o 
w:~, do decreto n. 1.030, as causas t"Omrne:·
cíaes dn.quelle v:dor, c·•ntenciosos ou nõ.o, 
são sempre da competencfa d<1 Camara Com
m~rcla.l. . 

Teodo, pois, aquel!e reguiamcnto, no cita.do 
a.i·tigo, se desviado d;.i. lei, devia o Go·rerno 1·e
forrr.ar essa disposição regulamentar, reti· 
rando dos pretôres e dando â. Cama!--.i. Com
mel.'cial a. competencia p:ira · praces..<ar as li· 
quidações comraerciaes excedentes de 5:000$. 

O art. 58, do decreto n. 1.030, dav~ :J.s 
jrmtas.co~reccior.:_aes competencia pari~ o p1·0· 
cessv •1e. mfra.cçao de posturas municipaes; 
mas a; J.e1 n. 85, de 1892, deu, no seu are. 35.!, 
essa ·com petcncia. privativa.mente a.o ,j oiz rJ os 
feitos da fazenda. on!1lioip:i.l. o regula.menta 
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õevia. estar de ·acwrdo com estn ultima d.is- Este regulamente, por contrario á lei, p:r;o
posir:ão, e dar o.o joiz 1los feitos da. razend:J.. vocou · muitas rectama~ões que echoa.ra.m 
a.lém das attribuiçü'e~ que ji tinha. mais est~ me~mo neste recinto, e perturbou de um. 
do processo dns infracçües de pGsturas muni- mo· lo nota.vel o serviço do fôro. (Muitos 
cipa.es. (f.poiarl.os.) · 

Este juiz tinha. pelo art. SI. n. 1, do ile- Em 1895. o Ministro da Jnstica, Dr. Gon· 
ereto n. 1.030, oompetencia. ~toa coadjt1va.r çn.lvcs Ferreirn.nomeou uma. commissio p:i.ra 
o juiz federnl cm t<'d~ ns dilig.-nci:is a. bem o ll.J:i de cvnfeccion:i.r um projecto regulando 
•fa. Fai:el).d& Nacional. compet.encia ~que ce um modo completo o decreto n. 1.030. 
lhe foi retirada.. não só em vist.'l d:i. disposi- :&~commiss:Lo.compostadejuizes.membros 
ção do nrt. 60, !i l• d3 Cons~ituição, como do ml:ili<terio publico. cl de um rcpresenta.nte 
:porque :?el:\ cm('.ão dos supplcnwi: d•> juiz do Instituto de Ad\'ogo.dos, resolveu dividir 
deste rlistricto. i\el:t fel n. ~1. de ~·1 d~ no· ~ l"C!Nl::uncntaçi1o do 1leercto n. 1.000 em 
vcmb:-o l!e 18!>4,. nrt. 9-', ~a o mot:·;o tf('@ partes:-~ 1b justiça, com1iet.encl:I. 
que n. determinou . o runcclnn:lmento. 

Não )>teciso, Sr. Pre!idento, ju~llleii.r tQ(fllS A pri:1oim f41Ú tu olJjoeto do decrêto 
as di~~lçVcs do dcc~to n. ~.579, ?l!e.<ilUQ n. ~.-1~1.s.1:0 17 de l'evc:-eiro do corrente 1U100. 
}><ll'QU•! t-~<n juauflt'll~o ' ~ita de um morto ,\ i;.•:;111111•' llM'~· :i.pmt-nt.id.' ao Go''el'l11> 
c::tl1111l n:i. cxposi~ de moUTOll quo p:ccedem oro p:-incl11ios d1.1 rol"l'Cuto anuo. rot impl'l'SS& 
o <tecr..to. e dlstiibulda entro JulzOI. mcrnb~ do mlols-

Vou 141.er. poréro. :11~1113$ cm:~lcl~l'D~ te!'f() pub!i~ o ~vog:u!os. T01!as M 01-lcr
om relocao a ditposi~ ilo rtl41'111a.mento que TU<:<·11~i: n.p!'<l~nt..'1.dn8 11.r.• ministro foram sub. 
provocou al~nsawiu~violentlSllmOlleontm mt!~údn.'I ~.n co:ib<!<:lmentl> da COmml~. que 
o O<>vP.rr.o: é o. qU!.! di\ com"PQt4'11'.!I~ ao J11tz interP.Oz ~li:•! cllas p&relC()r :l.C'CCit:i.ndo um:is 
slogu!:u- r1.A C:tm:iM\ Ct•mmeN)l.nl pa~ decln· e rpj('ltaudo' outrn.s. e aó depois de lari.,-a dis· 
rnr a r.illencia d.1s irocicdadet' conimP.rcl1111~. e cu>'Sllo rol o prvjccto CQnvcrtldo no d1..-er-0to 
dccrebr a llquldaçüo ro~ 1!:1s socicd4dea n. 2.óW. do corrente ~no. 
anonymns, com ~nrso de a~gnvo par:i. a. 01':1.. qu:rnllo :i. Commis,,ão :tp~ntou. esfa. 
Curte da Appell:..~üo. p;~to cb soei trab:ilho ao Governo, nind:i. nao 

Díx-se que esta. disposicün foi estabelecida . tto.vi:1. sido rcqucridn. :\ liquld~~iio ror~\ 
P.speci!Umentc pa?\l a liquidação da. Cocip&- d~ Cornpanhi11. Leopoldina, e no projeeto ror· 
nlti& Leo(»ldina. e !liz-se a.inda que l'Ell'Orm:i. mulallo rela.Commis.<;:11) J;i. havia. a. disposk~'io 
uma d1s~siç:'io do <lecteoo n. l .O:iO. Tão in- que dá ao juiz singuL-ir da c:i.man CQrnm<!r
jus~ e improcedente é um:i. :iccusi~o. como ci:i.t C()tnp~tenci:i. J).'\t'a 1lecrct..·u· n liquidacio 
I.' é a. outra. · fúrç.ada. d1Js socicdadc.9 anonyn111s. d1spo!ltçü.o 

S:-. Pres:neote, s011:<i v. Ex. que o ele· css.'\ que nilo SClft"Cu impu~i.o alguma.. 
ereto n. l .020, qur. é uma lei de Ol'J!tl.ni1.u~1o j Como. p:>is. •!izer-sQ 11ue ~l disposíçilO !vi 
judid:i.!".in e 1le P!OCe.."--"'"' a.> m~::mo tempo. foi 

1 

e.<;t;~bclccida e;<~i:1.l'!_lentc Jl.'lr:I. um c;aso ju
postc em execur:-.i.o imm tor s1•1o rP.;:rularnen· dlc::t.rio - :i. llqu1d:t\".tO du. Comp:mb111. Leo
t:i.<lo. cão obstnntl• :i. di,,-:posi~o do s~u polàina? ! 
:i.rt.:'!2G. assim conceb:t.!o: A <lisposiç~o impugnada. veiu restAurnr ti. 

«0 l\!inh!tro tla. Justiça. ó autoriz.'t<lc a elipo· : l~i e ss.r.isfa1~r rect:i.maçi)(>s continua.das do 
d·1r O' .... ,,.,,lamentos qt1ft 'orem lJecc'M .- 1 Jo?'O •le.qtn. Cap1t111. 

" •~... ,'.:- • ~ '' • S.O,.,.I IOS 0 dc.-cretO 11. J • a:-14. de 189~. tornou quasl 
l>-"ll':l. a execu.ao da pre;;eute lei.• qne imJ,>Ossi~cl o o.ndo.:neoto dos processo,; de 

Po;;t.1 em e::rncucii:o. :i.pp:ire<!eram duvidas fallcncias e de Hquidaçõe.<; forcadas.' .• 
c:n r..ela~iio :í •P.rdaúeir:i. interpretaç5.o de al- o sa. Luti Dom:'óGt:'ES-E' cxo.cto. 
gumo.s de suas di~posiçõe-~; ml\s j:i.mais fui 0 S&. Aoou•no Gor~o-..• em v irtude de 
:riosta em duvid:i. a competenci:i do juiz sin- ilisposiçilo que ti-ansferiu do _J.uiz sinawar 
gular do. Ca.maru Comrnerciai, piit-c. declarar ., 
:i. füllenida. 1Jzs sccietlades commerciaes e de- par:~ a C:imatN.i. Commercial o. competencia. 
-ci·etar a liq_uidaçiio fürçacla. das socledades paya a sentença. de sua declaração ou dccre· 
anon~·mn.s. . tacão. 

MÚito embora. não tivesse sido regulamen- O Sa. Lurz DOMINGUES - Dis1JOsiçiio im- . 
ta.do o decreto n. 1.030. ~empre se entendeu moro.l. . 
no fôro desta. C'l.pita.l qu~. em füoe dos saus O SP.. fR.ANCrsco VEIGA. - Pelo menos 
arts. 91 e 93, era manifesta. a.quell:1. comoe- illegal. 
tencfa., e assim sempre se decidiu. Mas Ore· 0 SR. CINCIKATO BRAGA (dfrigindo·se ao 
~ufamento.que baixou com o decreto n. 1.334, s,. _ L ui:: Domingues) - Faça o favor de não " 
r.e 24 de mn.rço de 1893, tmnsreriu es$a <!om- dizer_ isto, porque a opposiçü.o considerava 
pstencia do juiz singular paro a C.'\mara esui. disposic:ão mnít<> boa, _,:e poderá se 
Com.mercfal . · o.!Iender. 
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O sit. PEDRO BoaGES-Estamos ouvindo 
-, _ cotn muita. _ attenção o nobre Deputa.do por 
_ S. Paulo, e V. Ex. nos .. dir ige este &parte! 
: o SR. LUIZ DO:\IINGUEs-EU disse immoral, 
·porque fa.cilltâv:i. a. fraude, dando ao devedor 
largo espaço . de tempe> para defraudar o 
~redor. ·Ei~ • o sentido em que empreguei o 
termo; 
·o SR. A.OOLPJll) Gonvo-0 deereto n . 2.5i9, 

de 16 ''º corrente, veiu rest11.belecer o pen
sa.menta leg;i.ldo decreto n. l.O:>O. ooultendo 
no regula.manto de JS!ta, e diz-se de um modo 
ca.tegorico que aqu011e decreto reformou a 
lei! 

~ru. Sr. P~sidl'nto, ~ra. que CSSl censur:i. 
tlT~ l'undnmento. WnL preciso quo o de
c~to n. l,03il ftrIDIWO do um mooo bom 
claro e bem positivo 11. competcncl4 da Cn
JDAr& Commerclal J>CLl'll. deela.nir n b.Uencia 
da..~ eociod:uif't commercl:i~ o decrotar 11. li· 
qult~ r.1l"Ç4da dl\.-i sociod&Jl~ a.nouymas. 
ou. pelo menOll, qae lll'IDASM A compotêttcf P 

du CILID&l'tS a6 Tr1bnoal Civil e crimlual 
~ ~ os inierlocutorlo~ mis~. 
( A,poiatlo1.) 

S<!melhe.nte dlspo$iça\o nio existe. e entre
tanto. ntnrm:i.·se que o r.overno violou :\ lei! 

O que IJ:t n:l lel é a disposição do llJ't. 91. 
concobi•1a. nos Sfgtiintecl to.rmos ; e (J jui:: '"" 
Qimara Ci~ OK Cúmmcrcial, 110.f pr:>ecs.•os qiu: 
lhe slltJ diltribuitlos e sttU ittcitk"l/!$. rnsn:R.E 
'l'OOOS os IlESl'A.CllOS t:-."TBlU.OC1J'l't)JUOS. com o 
recur10 de aggra~, li()& C4St!S rlct~rrm1atlat'> na 
le.1 >. e a. dís!JO.•içiio do :i.rt. !l3, concebida. nos 
se~iotes : e Oa r~"ÍfO~ o&'Deu e; comm11rcioes 
sobem ds camaras parQ. a sentença ácfi·iitirJt.• 
com 1u concluslics em gue as parte.~. depois da 
expo•iç.zo do.~ faclo~. flcierm.ír.am, em prqpo1i· 
~{)es c!.a.ra.s e pi·ccisa~. a tua interaç<io. 11ccres
ce11t.indo os motivos que llte11 pareçerem. a: bem 
'd.e $el' d.irei to. :r> E ~ó. 

Tendo estabelecido um regímen mixto ao 
juiz singula.r e da ju:.-ti(-a coHectiva. é mani
festo que o pen:;amento do decreto n. 1.030, 
a.itentos os termos dos arts. 91 e 93, roi rlnz:· 
a.o juiz singular, nns causas Ct\•eis e commer
ciaes de valor exce1lente de 5:000$,compP.ten
cia p:i.ra. as decisões interlocutorias, simples 
ou mixt&s, e á Camara. Civil ou Commtwcial, 
competencí;i. pa.rn. os jul:.,'llmPntos f!n:i.es. que 
só sã.o proferidos depois da. dilação prob:ttoria 
e das allegações fina.es dns partes. (Muito 
bem. )- · -

O SR. J'OLIO SANTOS-Apoin.do. São clal'is-
simas aquellas disposições. . 

ó SR. Anor.P1:10 GoP..no-Porventura. Sr. Pre
. sidente, a sentença que declara. a fallencí:i., 

, ou a. ~eutenç.a que decreta a liquidaç;lo for .. 
. çada. e um julgamento final ~ Ninguem o 1lirã. 

· (ap_oia.dos) ; é umn, interlocutoria. ou mi:rla. 
· que compete, purtanto; ao juiz singular. . 

: . . . ···i · .. -
0 SR.. Fa..<iNclSco Guc:eR.Ici-,,Mas ha des· 

pil.chos · 'interlocútorios que podem t er força. 
de defini•ivos. · . · 

O -SR. AOOLPHO GoIUJO-Hil. íntei•locutorios 
simples. mixtos. e sentenças dennitivas, e 
comqnanto as decisões interlocutorias mixtas 
p.-ejudiquem a. c;iusa ou poSS3m pôr tirn ao 
processo e . i~ instanci:r.. o que e evidente ê 
que o a.rt. 93 do decreto n. 1.030 rerer&se 
a.1Js julgamentos ftoa.es, proferidos depois ua. 
prod uccf10 das provas e _do deb:l.te <las partes, 
., nii.o às interlocutorins mixtas. 

A sentença quo ilecla.r:i. 11. rauenci11. do um.a. 
socie<ia.de commercial, o:i quedocretA a liqui
dt1.Qio Co~:i. de uma SQCiedade 11.uonym:i.. 
uii.o ó um juli:a.mento deftnitivo prorcirido 
1lcpoi.:s do dll~ào proba.torlà e d:lS razües 
llnaos dll-"I partes. 

E1n vistiL do 4l't. -4•. § 3" do d~to 11. 017. 
J,~ 24 de outubro dtS 1800. a. fàll•n~I& póde l!Ol' 
1!cel:u':lda. '°m. 11.udienel11. do de~<!dor. pela 
~1mple11 petleio do cr..-dor. :icompo.nb!Mla da. 
lei tra e •lo reapectl vo proceiJSO ; e em vii1ta 
1lon.rt. 160. do decreto n. 43~, d6 .f. dejulbo 
de l~I. nos pt'OCCSIJOS de liqulda(ão foi'ç&da 
das soéledailes anouymus, o Juiz procede som 
rórma. o nem figuro. de juízo. oem iio mtinos 
con$tituindo caso julgado a d~"llo quo nega. 
a.liquidação. 

Como dizer-se que estas décitiles consti
tuem jul;..'UJDentos iletlnitivos 7 ! 

Accresee que, lia.da às earnaras 3 compe
tencia pa.rn estas deeiF.Õe.S, niio poderà ter np
p!icação a •lisposi(ã.o do art. G• do citado de
creto n. 917. de 1800. que manrl& que a sen· 
ten~ decta.ratoria. da. fü.Uencia seja. profer-ida 
no prazo de 24 horas o publicada. 1mmcdi11.
tamente. (Apoiados.) 

Como é possivel que seja cumprida esta. 
disposi~:io si ror da.da. :i. c:i.mar!lo co111petcnci:\ 
para. a. decisão ? 

E a revisã.o dos jnizes ~ 
E depois de de1!1dida :r. fo.llencia. na. llypo

these 1!c havor voto divergente e funrl&men
tado, coino <í possi vel que seja. a sentenç!I. pu
blic:i.da. immadin.tamenr.e '? (Apoiados.) 

.Ainda. mais: desta.5 decisões cabe o recurso 
de aggravo. e em fa.ce do a.rt. 20 do Regula
mente:> de 15 de março do 18-12, o juiz tem o 
prazo de 48 ho1us p:i.ra ce>ntrominutar o .. a.g
grovo. 

Como e possivel riue esta disposição pro
cessua l seja cumprida, descle que a contra.mi· 
nutB. tenha de ser feita. por um t ribunal, 
cujos membros teem o direito de rever o feit~ 
e de .fundamentar o voto vencido? 

Sr. Presidente, por estas razões e por ou
tras que veom luminosamente expostas na 
exposição de motivos a que me tenho rere
rido, é que; posto. em execução o decreto 
11. 1.030, ~m estar :regulamenta.do, .toda.via .. 



Câ'nara dos Depttados - Impresso em 21/0512015 12:54 - Página 31 de 32 

• ; <;PESSXO EM 30 DE AGOSTO DE 1897 . 

. . - .. ~· .. . . t ;_... . . . ~ . .· 
n"enhuma duvidil.surgiu eí11-'re1ação ã compe- ·quentissimo as fêllcitaçàes . qué·o fnstitü~ ~ 
tencia pa.ra. as sentenÇas de.deela:ra,ç~o' de fül.· dos AdvogMlos desi.3. Capital ~ dfri~iu ·.ao. Sr • . 
lencia e de decreta.cão ue ·liquidação força.da .. Presidente da. Republica.. (Apaiados. ) - · • ,_ .·,.. 

Sempre se entendeu ifue o c·ómpetente para O SR. FR.At-:CI>Co GL1ci::R.10-0 InstitutO dos 
essas sentenças era. o juiz singuls.r. As sen- AdYogados tratou da parte tecllnlc:i. do· régu
teiiças que,decretaram 11. liq1üdn~.ão !orçada l:i.mento e não entrou na. questão principa.l. 
elo. companhia Geral de Estradas de Ferro no 0 s G · h d 
Brazil, da. Companhia Territoria.l e Constru- n.. ADOLPHO OR.Do-Não compre en ° 
er.ora; do Banco Industrial e . Met'Ca.lltil, do como. estudando o. parte tecllnica., nio estu-

_ .. , b · d <!asse q\ialquet' questão principal . NiDguern 
Bà.nco de Cn.wto Pu hco P. e outros socie-. descoohf)ce :i. :i.lta ço:upotencio. d~ instituto 
<!Ades o.nouym:i.s, toram proCeridas pol' juiz em que~tões J'uri•lic.\$. e seri:i. extr4ordinario 
sillllUllLl'. . d d t •---~ COnsequentementé. Sr. Prcsidonte, o de. que, por willlli.ni® 0 de 'Of>tO$. e i............, · 
creio n. 2.579, de 16 do corrento, longe de rdicltar ochcro do Poder Executivo por um 
rerormar a lei, vcill restaural•:i.. acto illegn.l,e desiin:i.do. por isso mesmo, a não 

O nobro Depuw\o nnl1 Par&h.v\xl., referln· ter apphC3Çiio 0 ª produ1.ir gn.ve zu:ui.rchill. 
r- no ft'.1ro! 

do-sa ti. ~ntcmça pol1. qtW.l Col decretadll. a 11 .. A 1 i R · liqu ldQ,1,,-io tOl'ÇO.IJA •lit. Compaubin. Ib•po\dilll!.. Sr Prcs r en ... ,, vou 1."0nc u r. cnovo mL• 
disse quo cu.a. provocou protesto.~ ele nacto- nhns Miei~~ :io nõbl'e Deputndo peJa 

• PILni.byb.i, _pQr oii.o ter querido fUcr aprécla. 
n~ e do eiit.nageiros, mu que nao cnt.mvo. Çs'jos ,;obre :i i!Cnt.cn~ prorerid.a. n:\ quC!lit® 
e~ri~~P~C:::·roliei~ as. Ex. L• ?poldiua. Si o Juiz que :i. proro!l'iU ont. in-

1.i al"Ur'C-"I que a m&lor!:l.dos ncclo11111tuaa. compi:tc:nto.11ii.o ubilt:Ll'lte a di:i?05i~ regula.-
" ,_ 1 mentir. ou •I a senteuçs. ó <lissoc:t.uto du 

miúori& doe credores · dD. Companb~ Loopo • provn.s 1 10~ ~uio. 0 elas dl11~ic&t l<'gaos. 
dina.. resolveram promo,·cr ~sua Jlquldaç:lo r.!o com~to i\ Olm:s.ro pro!i:rir pal:1.vta al-
em Jult.o ; U que em. compt\nhin. ~ 1LCl1a d 
om esta.do do nrlladoira insoh'11.biliol4c.\O. e gum.o. no. conten a, 
que a sltu:1~ <!r:~ intole~vcJ porquo j:I. 'la.· O Sn. Fru..~crsco Gr.1cii:n10 - A noStl& in
vh\m aido expedido$ mMd:i.dos de penhor:). f.llr,·enç;'to llO. lcgitima. pela. segainto r:wio: si 
contn ellt.. Mas de ni\da :sei do scioncin. pro- o Pcdl"r E:xecutl\"O e:t~en 1le suas ntttibui· 
prin.. Ç{ies, temo~ o direito de pr-ocessal-o. 

O que 11ei é q~. sem o conhecimento dos O Sn. ADoLPJlo Gonoo - Eu fdiciiava o 
autos. ningllem pódo nest:I. c:Ln111.m lazer nobre Deputado pela Par3hyb:i.. por ter·se 
apreeinl;ko ~bre uma deci!lii.o Judlci:i.rí~ ma- ~bstido de um a.cto que const.it;µirh !orm:ll 
ximeqna.ndo d~"$\deeisiio pende um recnrso: desrespeito :w Poder Judiciario. e uma maní· 

Ou a seuten<:a. foi proíerido. <lc 11:ccordo 1:om restaçilo de d~sconfüv 1ça â. oompetencfa. e in
n lei e com os !actoil constantes dos auto.>. ou te~'l' ida<te dos jnizes di\ Republi~-
nii.o: no prim<>íro c:i.so será confirmad:1.; no se· Nã.o ! Pol' seu proprio decoro. pot' sn:r. 
:;nndo. tim'â. reforrnnda..E' o que devemos pre- propri:i honra., n. Camaro niio póde inte't'Vir 
sumir. Tudo o mn.1s. ser:i. intervir em um nesse pleito, Q\Ul.e~quer que se-jnm os inte
pleito judicin.rio. em favor de uma p1l.l'te e re~se:> '!ne est<lja.m em,iogo, porque acima. de 
com sacriHcio do respêito q110 uma das Ca-as ,1uaesquer interes.;:es que pude~se invocar, 
do COo:tres;o deve m:i.nt.er paC"a. com o Podei.' rst.;~ o grande interes!'e publico de prestigiar 
Judic1ur ío . o Poder J ud icinrio. e de pl'estigio.r sobre tudo 

Quererá, p orventnra, com essa. intervcn· t\ lei ! Tenho coocluido. (ripoiadtl.t: n1uito bem, · 
r,iio annulla.t"·1.in1 11cto do Poder Executivo ? muito õcm ; o onulo1· i m uito {~licitado.) 

Mo.s a. Cama.ra. não é soberana., e carece de Yae a. imprimir 0 seguinte 
competcucia paro. annulfa.r qu:i.esque1· acto;; 
dos demais poderes publicas, tedera.es ou e~
tat\uaes, 

Qa.:mdo mesmo o Poder E.recutivo tivesse 
exor!Jitado .de mas attribuições, .no regula., 
ment.o em . questão. qul'lndo mesmo tívesse 
r eformado n. lei , a pretexto de regulamenUJ.l·a, 
o unico potler competente pn.r o. . a.nnu ll:u: o 

·regulamento negando-lhe n.pplic:i.ç.io, se1•ia 
o Jndiciarío,. e ·nunca o Legislat iv-o. (Apnia
do.~ . ) 

l\Ins. Sr . Presidente , que o Governo p1·!'s
bu um. grAnde serviço publico oom. o regula· 
manto que baixou com o decret o u, 2.579, de 
16 do .corrente, attesta.m-no d.e· um: mor.lo ·elo-

T'ROJECTO 

N'. 85 - 1887 
. - . . 

Rer-O!JI.~ a· segunda parte . r],o art . 1° da ki .. 
i i . 288, de 6 d.e <tgosln de 1895 •· fica.ndo res
tav~lecitla. a rl:sporiçitD ª '>'re!Jl.i.lamento · ·an-·'· 
11e;r.o ao decreta ti . 695, de 28 <U agoslo de . · 
i890, que m->mla abona,. d ~!1tt:a ik oflicial 
.a pcnsao Ílltegrat do montep io, e dá outras. · 
provi rien.cilt~ . · -· ... 
A lei n. 28fl, ile C de a.gosto de 1895. que.;. 

mandou regular o montepiO dos ofilcia.es à:i. 



Cãnara dos oepllados - lmfl"esso em 21/0012015 12:54- Página 32 de 32 

·- ~ ·. \ ... : .. :: :. 

·--~~-..~..------~~~~--------~~~--~~---------~~--~~~·~ . . - : :.... ~. 

·. armada. .e -cl&S!!es a.nne:Xa.s. pelo deCl'et.ci que 1 dos mar idos ao ·IJaSSO que Vivem elles n& de
::~d'egUla ocmonteIJio dos ·officiaes ·do exercito, pendencia de outros paTentes ou amigos. O 
-' ·determinou que -a.mbos serão divididos "em § 6° eolloca. em ult imo logar de successà9 as 
· dtia.s pa.rte i"'ua.~, cabendo uma á. .vi.uva. e irmiis solteiras . e honestas e se esquece . dns 

outra. aos tiihos successiveis, na. fórma. da. irmii.s viuvas, o que é" menos jústo. · 
lei. • . : Tomando Da. \levida. consideração o que 

Em -virtude desta disposiQão, a. viuva como a.ca.ba de ser exposto, o no cumprimento de 
c:i.beç& do CMal; fica inba.bilita.da de manut&- seu dever. a Commissão de Marinha. e Guerr:i. 
nir a 1\unili& e sobretudo educar sellS filhos, submett~ á escl&rtcida. a.ttençã.o da. C:unar& 
sendo-lhe distribuida. sómente. metade da. o seguinte projecto de lei, que espera merecer 
pensão. o seu :1ssentimento: · 
·: Aindt. maiS, muitas vezes. a outra meta.de 

da peasio vn.e caber a lllha.s casadas que, O Congresso Naolon:i.l resolve: 
presume-se. devem !ar o ampa.ro d.o ma.rido, Art. l . • E' 1'6~& a ~ parte do 
em detrimento d:\_ viuv&, qae só conta. pa.ra. ari. l• da. lei n . 288. àe 6 de 11gosto de l89S. 
sua existe12cia. com & 100São do montepio. !lcs.ndo restabolecid:l a. disposição do regula-

U1na vez t'"ita a distribulçio d& mat.:i.de da. monto 1UU1exo ao <lecreto n. 695, <le 28 de 
petllllo aos tllllos, a.hui.'\ om 'Yida da. vlun.. a agosto de 1890, q_uo maacb aboaar a Tlan 
outra. metade por tdleciruento desi:i. atlmlllll.- de omclal a. pemR&O ln~ do montepio. 
se ou naturalmente ra~ert.e a.os &eUll GlbO:l t Al't. 2." Ot llbos, lpgltimol 011 natarMS 

A rererJda te! gunrd& 1Uenclo uest.e scsi· legit.iml\dos, pusam asercompreheadldos na 
tido, segunda. ordom dos herdeiros, em co12cur• 

. No ca.w do ~loclmonto de um. dot lllbos. a reucla. com u ftlb:as aoltelrn1 ou viuvas. 
qaota qae lho ~bla rt\fU'te pa.1.'3. a mi.e. A.ri. 3.• SI, por occaslio do t.:.lleclmePtA> 
llord~ ~. ou, como dove·se pre- do olllclal, booTor sómonto . mh08 do 
suppor, para os frmiios, pois D.O primeiro C&.50 anterior · COD10rclo, pereeberio ~ a 
11cari& a viuva oom mais da metade do 1nootio- mota'1e da peosio, com direito, por morte da 

. pio. contra. o disposto D& ret'õrid& lei n. 288, 1 Tiuva. á outra metade, que a. esta. serà dls-ae o de agosto t trib11ida.. ·. 
Deste decreto. que campre S&I:' revogo.rio, j Si, porém, houver filhos dos dous matri-

. promaaa.m dUllcutda.dcs de éXecução, int.er- moDios, aos do primeiro serio distrlouidas u 
pretaçaes qU&Si .sempre contrarias ao espirito quotas que lhes competiriam na distribuição 
que presitliu ó. confecção da lei e prlncip:il· da meto.í:le da. pensti.o, e por fallecimento cln. 
mente pertarbações no seio das ra.milias que, ...-iuva a totalidade ila. peosio serâ. distribulda. 
ao contrario, a le i procura proteger. . com ig ualdade eotre os dlhos do olllcial. 

O decreto n.695 de 28 de agostode 1890. que Ar t. 4. 0 Os netos, orpbãos de pa.e e mãe, 
creou o montepio pa.ra as furnilis.s dos oftlciaes são considerados na terceira. ordem dos h~r
do a:xercito, similar ao da. m3;rinha, e regub. deiros, preferindo ás filhas casadas, sem re
o modo de sua fllllda.ção e applicação, em seu versão das quotas de pensão ele nas paro. 
nrt. 19 especltlca. os mcmbl'Qs da. familia com outros. 
o direito de herdar a pensão.no caso de moi·te .ut. 5. 0 Em !alto. de irmãs · solteiras go· 
do contr ibuinte e os contempla. em pani.~- aa.i•ão de. pensão as irmãs viuvas . 
pbos succe...::sivos, t.eudo sempre preferencia á. .A:rt. 6.• Ficam comprehendidas na pre· 
here.nç:i. os membros ~a. familia contemplados seotc lei. desde a. suo. promulgaçgo, a.s viuvas 
no ps.r&izrapho a.oter1or. lia.bili ta.das na conformidade da. supracitada. 

No§ 2•, pol' morte da. viuva., estão con- lei n. 288 de 6 de a.gosto de 1895, resa.lvados 
templadas as ftlha.s solteira.s ou viuvas, quer os direitos a.dquiridós. 
legit imas quer na.turaes legltim:i.da,s. Art. 7. • Revogam-se as disposições em 
· No§ 3• estio cont.ernpla.dos os lilhos legi· contrario. 
!imos ou na~raes legitimados, menores de sara das com missões. 30 de agosto de 1897. 
-' aunos de id:l.de. M.Zlo R 0 · 'dente A t Ct ,.· Nestas condições os filhos menores ftca.m "'." e eg ' presi .- ug~is 0 emen-
sem a minima. protecção. natural, a. sua. ma- t~no, .relo.tor.-Jeroi:ynio ~º":e~ro.- Marco· 
~utenção e .. educ:ição -á mercê de algum pa.s ii,,o Moura .• - Agostviho 'P"idal • 
. rente ou ami~o. emqu:.i.nto as ftlbas solt.eira-
ou ·:viuvas ·percebem a. pensão. E'. pois. ra.- . O Sr. Pres ldent.e-Estando ade:m-· 
zoa.vel que uns e outl·os seja.m contempla.dos tado. a hora, designo pa.ro. 'ilmanhã. a se-
em:um mesl?lO grupo. gt1iote ordem do dia.: 
·o.O re~amento nií.o contempla os netos Ol'· ContinuaÇ'io d& 2• diseussão do projecto · 
phãos ae pae e mãe. sendo entretanto muito n. 50, de 1897, . autorizando o . Governo a 
mais jasto que se -lhes dê preCerencia. ás lilhas a.õrir ao Mínisterlo da. Justiça. , e Negocios 
ca.9&das,pois que esta.steem o _amparo natural Interiores o credito <le 90 :00()$, supple~entar 
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.,· SESSÃO,,EM 31 DE ~A.:Gtisio ' DE ' 1897 

··. :i. .verba....,; Diligencias policiacs :._ri~ 14 . do .phista .. de. 2:1 élssse dt!.Repa.rticão Ger~J dos 
o.~t. : 2° da. lei n. 429; de 10 de dezembro Telegr .. i.pbos. Syltsio àe Oüveíro; .· . :. ., --~ 
de 1896; · . · · · . Disou.ssão·unica. do projecto n. :255, de 1895 

2" discussão do projecto D• 64 .. de lll9i, dispensando do la.pso do tempo em que in· 
'flxa.ndo a. despeza. da Ministerio da Guerra. correu o bacrm.Tcl Antonio Ferraz da. Motto. 
para o exercicio do 1898 ; . Pedreira. para. que pos..oa continuar & contri- . 

3• discussão do pfojecto n. 29 B. de 1897; bah• para o montepio, e providencia a. res- · 
Redacçi!o par:i. a.:~ discussão do projecto peito~ .· 

o. 2.Q, do corrente anno, que t!xa a. despem Discussil.O unic.l do projecfo n. 44. de 
do Ministerio das Rclatões Exteriores P:lra. o JSV7, autori1.ando o Governo a. conceder n. 
exercício de 1898; J~e Jll'J.quim de ~Ur:ir.\i:I.. coorerenta da Al-

2• di$C\lssiO do projecto n. 56. de 1$!>1, r:indcg:r. do $antclõ, um a.nr.o ele liceUÇ&. COm 
autoriz:i.nuo o Governo a. abrir ao Ml~rlo ord::ni.do, pata. tr:i.tar de sua mude ondo 
da. Justi~ e N~los lnter[Ol'(!S o ciedlt.o lhe convier. 
especial de . 105:600$ p&r& pa~mento do:l Lo't':l.ntrl·sa u. ~ :i:s :; hCll':lS a 30 mt-
Qrdenados. no exorciclo comnte. ~ rn.igi~ nu~ da tordo. 
trados que, h&.vendo tido apnll6ntados por 
decl'l:!to n. ~.056. do 2S de Julho do 1~:;. 
obtiveram senU:~ mandando . annullar o 

· mei;mo decroto ; 
! • dlae0$$io do projecio n. · 68. de 189i. 

iiutorlzaado o Governo :1. abrir ao ~llclsterlo 
da. F'u.20uda. o credito .!e 45'.1:000$, supple.· 
rnec~ ~ verl»-Repos~ o rest.ituições
n. ~. do ar,, ;• da lol n.· 4!9, 1?e 10 de 

(G• 1~\.0 Klt 31 flE AGOSTO J>t: 1$97 

Pt'e~kflci!f. dos,._ • .\rtl•ttl' 1lie1 (Presiclt11u). 
Fo11HJl:(l Poreel/IJ r~ l~iu--pr~idcnte) tJ Ar· 
tliur R.io1 (Pruidcntc} e Julw de .ll~llo ( Se· 
C'l'Clario~ .. 

· detetnbro de lSÇS ; . . . 
. Contlnu~ção da 3" discutsão do projecto 

n. 176, de 1896. ~formando o Codigo Penal ; 
i ·· discus.c;úo do projecco u. 75. de l81l3. 

dispon•lo sobre conscripçúo militar; Ao moio-dia., procede-se ó. cham11.da.. á qu~l 
24 discussão do projecto n. 14.2, de I89G. responde:n os Srs. Arthur Rios, Julio 11e 

reorganizando diversos estabelecimentos mUi~ ~fello. Carlos de Novnes. Ah-:1res Rubiii.o. 
tares de ensino, com voto em sep3.ndo d" Silva. Mariz. Co.t'los Marcellino. Albuquerque 
Sr. Thoma.z Ca.valcanti; ~erejo, Amorim Fiirueira, Augosto Monte· 

I• discussão do proiecto n. 174. de lSQG. ne:,.r:-o, Tlleot.onio de Britto. Luíz Do:ninin1es, 
autorizando o Poder Executivo a ~bl'í?' um Ror.rigues Fermtndes. Gaedellm. Mouriio, Hen· 
credito e-pecial de 583:512$396 para. pagn- rique Vallada.rcs, Marcus do Araujo. Pedro 
meoto do que. por sentença do Poder Judi- Be>rges, Thoma.7. Acc!oly. Be1erril Fonteoelle. 
eia.rio, e a Fazenda. Nacional de'\"edo:a ã. Ildefon;;o Lim:i.. Frnncisoo Sá., Marinho de 
Companhia Brnzileira de Phosphato ele Cnl; Aodr.i.de.Augusto Severo. Ta"\"a.l"es de Lyra.. 

3• discus..~o do projeeto n. 63, dll lS<Ji. Fr:mcisi;o Gu~el. Eloy de Souza. J~é Pere· 
permittindo que o;; :i.lumnos di~ E:>cola Polr- i:rino. Trindade. Te!Xein de Sá, Aífonso 
teehn1ca, que ~e mairicula.ram tle accortlo co~h. Hercu!a.no .aandE:ira, Coetbo Cint1·:i. 
com as exigenci:ls prepantol'ias do rc~·ul:\- Pereira 1le Lyra. B.1.l'bosa. Lima, Cornelio, 
mento de 18í4.ooncluam os respectivos cUt·~os rlu Fonse~. Juvencio deA.gui:il'. A'rthur. 
pelo dito regulamento; Peixoto, Roclia Cav:ilca.nti, Arroxellas 

Discus~ão uníCI!. do projectci n. 167, ele ISSG. GnlTão, Gemiz:ia.no Hrazil, Felisballo Freire, 
autorizando o Poi!e1· Execntivo a. conceder Rodrigues Dorfa. Milto!l, Manoel Caet:i.no, 
um anno de licenç.'tl., com ordenado, a José Eugenio Toul'ir.bo, Paula Guimarães, Arn
Joaquim de Negreir('ls Sa.yão Loba.to. chefe plli!::iphio, AdalbE-rto Guimarães, Tole:n
de ... secção ria Secretario. eia lndusti•ia.; Viacilo tino dos ~n"o~. Pannhos · .Montenegr(), 

.e · Obra~ Pubticas, pa.ra. tramr de sua. . ~a.uda Gafdioo Loreto, Pinheiro Junior •. Jose Mur
onrle lhe convier; tinho, Heredia. de Sã., Oscar Godoy, Timo-
. Discussão unica do projecto n . 82, de 189i, the.o da Costa, Augusto de Vasconcellos, R:lul 

autorizando o Governo a conceder um a.nno .Ba.rroso, Feli.ppe Cardoso_. IieliSa.rio de Souza .• 
de lic~nça. eoro-.o respectivo ardenu.de> M con· Fonseca Portena, .Nilo Peçanha, Alves de 
ferente · dn· Alfandega . do P:mi. Raymnndo Brito. Leonel Loreti. Silva. Castro, Julio San- · 
Paiva. Sodré e Silva; p11.1-a.trata.r de sua s&ude tos; · 1·aulino ,de Sou.z..'l. Junior, João-.Luiz,. 
onde Jbe convier.; Cn.rvf\.lho Mourão.Francisco Veíg:i.. Augusto<# 
Discn~o uniC:l. cio projecto à. 5.5, ele 1$97, Cismentino; Theotonío de Magalhães, Lin· .. 

autorizá.rido· o Gover no a _conçeder um n.nno dolph~ Ca.etauo. Olegario :MacieJ.-· Rodo!pl10 -
de : licença.,. sem . vencimentos~ · ao telegra.-i Paixão, Morei~ da Silva. Galeão Ca.rva.Ui:i.l, • 

C:un:u·~ V. ;.v 72 
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::,~, G~~~eiro:G,uúna~~s, Domin~eS'.d.e castro: 
,e .Qllve1ra.·.:~Brn.ga;·· Gustavo .Godoy, .... Adolpho 
_:~: 'Gordo~-.~F:eroaodo ''Pl'estes; Cesa.rio .rle Freitas; 
· .Edmundo ·: &: Fonseca. •• Arthm Dlederick.se.n, 
·"Urbli.D.o de Gou•·êa.,:Hel'menegildo de Mor.1es, 
·.Alves de CaStro; ·Brazilio da. Luz; La.menha. 
· · Liris. · . Pá.ul:I. Rruiio$, Francisco Toletitino 
· Pedro .Ferreira. ·M:J.:·çal Escobar, Appar:cio 
: Mariense, Francisco Aleocastro, Victorino 
Monteiro, Riv:i.davia Corrêa, Aureliano B.v· 
bQs:i,· Pinto rl& Rocha., Vespuiano de Albu
querque, Py Crespo e Cassi:l.no do N3.."Ci
~uto. 

· Abre-se a. sessão. 
Compareceram mais os Srs. Sll\"erio Nery, 

Pedro Cbermont. · SerzedeUo coma, Mat~ 
. Bacellar, Urmno Santos. Anlslo 1\e Abreu, 
Joio Lopes, Frederico Bor;;res, Coolbo Li.llboa. 
lrmlrio Cou~nho, José M&.l"lnn11. Joúo Vici!'ll, 
:MArtinsJunior, Moreira Alvts.. :Mlgul'l Per

.. ·.o Sr.· José Per-egri'n'o-Sr :. Pre~ .· .· 
sidente; q~ando '.º honrado repl'~nta.nte de · · 
S. Ea.ulo •. o.Sr: .Adolpho Gordo, impugnava., 
·no expediente da. sessã.o · de. hontem, os· o.rgu
mentos ·com· que fli.n·lamentêi uma. indleaçã.o 
que tive a. honra . de submett.er it. illustrada. 
a.preci:.çii.o da. Ca.ma.ra dos Deputados, re
sol vi a. us:i.r d:1. p:i.la vra. para uma. ex:plica
çiio pessoal logo que S. Ex. -conclui.sse; mas 
ll.peoas S. Ex. pronunciou a. ultim&. pt.ln'Vl'll., 
v. Ex. declllrou d:ida a · hora. e·marcou n 
or.lem do::1 traoolhos parn o dia de hoje. le
vant:i.ndo cm seguida. a seaii.o. Fiquei. pois, 
a1'7'0lhado e aguardel·mo. po.m du bojo a 
expllca.eâo que tinha om mente. · 

Çonsulto. pois, a V. Ex. sl devo llu:tl·o 
a.gora. l>OrOCCMlio da ftiscussiio da l\Cta, tr&· 
taooo do oecurrenelas h:1. vld11.i na ~ do 
hootem, ou sl 801".Í. m:i.h1 do nccordo ~til o 
Regimento tuel-o nA bor:i. do oxpedlooto. 

nambuco, .Aqelo New, A.raujo ~. Olrm· o ~r.Prol!Jldentê-P&rece-mo que é 
· pio de Campos, NPfva. CAsU'O RobeUo. TO&ta. n11. horn do expediente qucV.Ex.dove rcsJIO!I• 
.Ar!sUdee de Queiroz. Vergne de Abreu, Joio dar a.o sou eollep. POr OCC*Slio d& 1llte111111lo 
Dantas Filho, Eduardo Ramos. M&rcolino d~ teto., (\ tónaente desta. que !!O devo V&· 
Moura.Jerooymo Montelro.XaviercbS1lvell':'. t:ll'. 

_ Jl'lneu :\lachi\•!º· Alci~o Gaanabt-1'1\. Erlco o Sit. Jos~ Pmmcnu:~o-Obodfente A V.Ex. 
Coelho • .AgO•t1nho V1dal, B:IJ'ro8. Fn.nco Ju~ e mo querondo que pareça que quoro gMtAr 
DIOI', Çrbãno M11:rcondos, fo11ce ''º Leo~. tempo com assumptos que •!~ llio do maior 

. C:imfiOlln:L. Mayn~k! Almeida. Gomes. Lu17. ur:roncia. submetto·rne ~ decisao de V. Ex •• 
. Dets1, Jacob d& Po.1x"<?· Ç&sem1ro da R.ocbl1., ~ndo que des·le já. me iDSCreva pam tAUIU" 
~ueno ~o !-Ddrada, C1nci~a.to Br:i..,na.. P~'all· n~ hom do expediente • 

. ct.~ Ghcer10. Rodolpbo M1ran<la. C.'U'3Celdo. 
Mello Re;...-o, Alencar Guimarães. I..!oncio 
Corrê&, La.uro Muller, Plínio casado, Martins 
Costa, Guillon. ca.mpos cartiol' e AZevedo 
Sod.ré. 

O Sr • .:.osõ ~la.riano-Sr. Presi
dent.e, prGciso verit!CIU' umas tan taS 1 nexa.
ctidões da a.cta.. Queria verillca.r si fui da•lo 
como presente ;i. ses5ii.o tle hontem. e em· 

Deixa.m.decompa.recer, com cousa p:i.rtici- quo.nto procuro G meu nome devo fu.1.er uma 
pada.. os Srs. Vaz de Meno, Erluardo de Ber· decl:m1.ção em abono e honi-cl de V. Ex. 
redo, Elias Martins. Torres Portugal, Appo- Atirei no que vi e matei o que n4o vi. 
Jonio Zenayde!<. M!l.laqui~ Gonçalves. Eucli- Quero coníes3Ur o meu reconhecimento parn 
des.Mn.lta, Seabra., Francisco Sodré, Pereira com V. Ex. pela exactítião exterior d;i. a.cta. 
dos Sa.ntos, Ca.logeras, lldefomo AlYim, Gon- r,to ó que ó uma act.a, sem linhas em uranco. 
ça!ves Ra.mos, Alt're<lo Pint.o. Alvaro Botelho, que po&lo'l.m sei· mais tttrde enx~rtadas com 
Leonel Filho, Ferreira Pires.Rodolpho Abreu, epiSOd.ios dilro1oeotes. sern querer pôr em du· 
.Matta. Macb::i.do, Alfredo EUis, Paulino Car- viua s. honorabilidade 1le cadn. um tlos respei-

. -los, Ov:irlio Abrante&, Luiz Adolpho. Xo.vier taveis e eminentíssimos membros clu. Mesa . 
<lo Valle e Po~idooil) d:i. Cuoba.. -· Agora vou ver si esto•.x· presente, porque 

E;· seni ca.usa, os Srs .. João de Siquei.n, tenho minhas duvidas. · 
Ja.yme V!lla.s-Boa.s, Leovigil1o Filgueiras, O Sa. TmNDADS-Vou em a.u.'l:ilio do nobre 
Ro9-rigues Lima, Torquato .Moreira, Ernesto Deputado. V . .Ex .. esta. dado como .tendo com-

. . Bro.z~io, Deoolecia.no de Souz:i., Bernardes parecido depois de a.bertn. a. sessão. . . 
Di~, · M~ndes Pimentel, _Monte.iro . . do . o SR. Jos!:· MAP.IANo-Não.contei>to. ~os que 
Barros, ~tero Botelho, Octav1~no de· Br!to, chegam to.rde ns . -vezes veem .rua.is fiescos 

.. La.mou~ter Gorl?fre~o, Antonio Zaeha.r1as'. I (a7X1rtes) e pode!Jl ganllat> ma.is facilmente 
. . CU~ei:trno -. d. e ~1q11~uoa, . Tell~ de Menezes, uma. ba.talb.a as tropas que chegam ta.rele por, 
·, :Noºne~ - Jumor, Ar~b.ur 1orres: Manoel que cbego.m !resc11s. Agora.· mesmo o·exereito . 
~~.lge!lcto, Ed~~rdo Pt!Dentel, Padu:i. Re- bratileiro está. ba.telldo-se e;m ca.ou<los, -tem 
·_zen . . ~e. La.ma.r. •tne.> L .. ui~ · Flacquer, · Cosr.a. l ll!ºrl'ido mui~'l. gente.; ape.zar de·· existi1•. a.1:1i. · 
<-Junior e ~:UC}aS ~e Barro~: . . . . . . . . .. se>men.te :20() Ja.gunços, e pa.i·ece· que ·.a .Vl-
;..·> E' lida e ·pe>stli. em discussão .a acta. · ctol'i:J. v:i.e ca.be·r .ao illust re Minfstrci da 
~ . 
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G~~rra, ql!~' chegou JlOr u1timo 
·caso da. tropa.fresca: 

O Sn.. Pustt>ENTJ.: ..;.:... Convido 
Deputado a. occupa.r·se da. neta. 

e está no ! _abria mão da proces!ó -constitucional para.. 
· tomar um outro 1'UlllO que prov-.i.velt.lle~ -· 

30 
riobre não serio. const1tncional. - · . 

Peço licença, a Y. E..-. para declarar que 

O SR. JOSÉ MAIUA.No-Acredifo na. paravra 
de 'V. EÃ· e sobre ellll. juro, mas não erucer~ 

. o meu nome. Como. porem. V. E~. diz que 
estou dndo como prese.ate niio reclama.rei 
ma.is. · 

iSso· não é verdade, decla.re.ção, a.líâ.s, desne· 
cessa.r1a., porquanto consta. .do meu . disClll'SO 
por extenso publicado no 1JiQ.1'Ú) 110 amw~so. 
e outros orgã.C>S da. imprensa... 

Devo, porém, declarar que niio é encta a 
aftlrmaçio do resumista do .TornaJ do Com
m.(fl"eio. 

Não decl:ll'ei que abri!!. miio da. eonductlL 
rl,iiorosamente constituclonaJ. Teuho dito. 
(Jlllito bem.) 

Juro sobro a ~la.vr:i. de v. Ex. como si 
ella. fosse uma biblia.; m11.S V. Ex. tem raW:> 
e Dão tem ruziio: tem razio qa.~udo dl~ QUl!I 
o meu nome está. meociooado. comparooendo 
depois de a.bem a sessão, nio tem rn.zão por. 
que estava lecdl) o mou nome entre <l8 m~us o Sr. 0Drlo11 de Novaos {!"' st
coll~ quo 11~ como tendo com~1r.o eN((U'it:.)-Sl'. Presld•nte, qundo vlenm do 
d~po1s da sessno. Só tenb9 motivos p:im oon. sr. Ministro do Jaterlor as lnrormaQlles 
1'cs$3r o meu etel'!lo o lo11ludlvel reconbecl· ~da.$ pelo nobre Dep11tado o Sr. G1icerlo, 
men~ 1.0 Sr. secreto.rio quo fez moncio seM"la. eu do l .. Secrett.-rlo e 11 6. Camar3. 1111. 
os~1al e honroslsshn11. p:Lrll. mim. collo- hora do upedfezu:e. essas fnt'o~ com. o 
caado·mo no fim de iudo. despacllo-rA. <1uem tez a roqulaiçio. · 

Bllm so v6 que o nbo é dlmcll de esfolar. s. E:l., osr. Glkorlo. Diio ae neh11.n u.ta 
ÃJ:~ A V. El:. Capital; es~v& cm S. Paulo. AI lnn>l"IDa,e&a 

não !Oram publielda! 'ºrque.. ~do & 
O Sr. Frn.oclP.Jco Gli~rlo- prue. têmpr& seguida~ ellss só o aüo 11. pe

Sr. Presidente, das ~fa,\'l'••S pro!'eridas bon- dldo de lll311m Deputa.do e. a.inda. segundo 11. 
tem pelo llllustre loãckrda. ma!orla. relativa· prue. sâo ellas .. procur:i.dns· na Secreta.ria.,· 
mei;ite á. satisl~;ão ~r parto do. Poder~~ pel0$ inte~os. · 
c12t1vo de um requ~nm~to que tLVe ocea.sia() 0 Sa ALcl.-.:oo Gu.a..,.A.IJAIU.-Niio apoiado· 
de a.presentar, pedindo intormações sobre a. - ,._, .,, l ) r 
espionHgem de que era. victima. do Sr. Vice- era o que uutava. <~a OeúrDS apç.7' ~. 
Presidente da Republica.. póde deprehender-se OS:;.. C.uu..os D!: Nov~- Achando-se<> 
que eu the conliecimentQ di.t resposta que o Sr. general Glicerio em S. Paulo, quando 
Governo dea. ao meu req ue1•imento. estas in rorma.ções · foram recebidlls, para lá • 

.Ate o momento em que tl'OCl\.Va algumas certamente, eUas não podiam ser remettidas, 
pala. "1'aS com o illustre l~adcr.. • poi$ ate ah i nií.o V3.e a. a.ttribui<;io da. Mesa. 

O S B S A d·t Esta. a.sslm explicada. a. ra.zã.o J>Or que fica.· 
~. F!LlSA.nIO DE OUZA.- ere 1 0• ra.m ellas na. Secreta.ria, só sendo publicadas 

OS&.. FRA.1'~CO GLI.CERIO-••• ignorava. no ])iarío do Crmgrcsso de hoje, por isso que 
absoluta.mente a. resposta do Poder Executivo precedeu pedi.do de um Sr. Deputado. 
e a prova é que a.té este momento tal resposta E' o que tenho a dizer. 
niio chegou ás minhas mãos. 

O SR. NILO PEQA.Nn..1.-Entiio como foi isto 1 O Sr. AI cindo Guanabara -
Sr. Presidente. decididamente estou em 

O SR. F&ANC!SCQ GLICE.R.10-Dese-jo que da maré de ca.ipori~mo, pois sou obrigado a. vír 
acta. -da. pre$ente sessão fique constando a. dizer pela tereeíra yez desta tribuna. o meu 
seguinte declaração : não· recebi resposta peosa.mento, na esperança. de que ao menos 
alguma. do Poder Executivo; não tive conhe- desta. vez a. acf.::1. 0 consigne ,com toda pre-
cimento della, nem poJ." communicaçl'ío par- cisão. _ . · · · _ . -
ticular que porventuI'u; Iiie hollVe,;Se. sido · ReMrda:se v. Ex .• de que. na. sessão.de 
feita., nem pela. leitura do Diario Officiai, sabbado. fi:z:'uma observação rela.tiva ao dis
nem peta leitura. do Diario do .Contp·esso. · curso de. :meu honrado amigo leader · da. 

O SR. c/..ssrANo DO NA.scr:.mNTo-Mes1110 maii;>ria, nssignafa.mfo .que- não só ér& illdis~ 
_ porque a. respost:i. veio quando Y •. E:c, se penS<1.vel .. que a Cama.ra. votasse CJ rcquerí-

acha.va em _s. Pa111e;:, .··· · .· ·· .. · · ·· mento oi!erecido pelo honrado Deputado pelo .. 
o Sa. BEL.isAiuo DE souz ..... -Const:i.v~ isto Pn.ran{L, sinão·ainrliL .que se tornn.va neeessa- · 

d ]) · d G rio que o. Mesa. intervfosse junto _do_ Sr. Mi~ 
o iario . 0 ,on!Jregso.. o.fatro das RelaÇões ,Exteriores, par.- o fün ee 
O.Sa. FR&\Ncrsco G~ICER.Io~Alémtlisto, do obterdes. Ex. que respeitasse este voto da.

. :Tornal ·do Comriúi_rcio; ' or~o de pnblicida.de Cama.r:i.; porquil.nto·· Mvia. ll.m voto anterior 
·de j>onderação;-· constà·31ue eu declií:ra.ra. qu~ da Ca.ril.a;ra appr()và,D.do um requerimento.qu~ · 

:; - •. . ·.. . . _., · . ... :. 
, .. ... 
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l.."l'N'.A°ES. ·n.4. C!.M:ARA 
--

·.:.'..7, . ..... 

%i:_~#~ê~t:i,ra. joÚcifund_a · cõpia -dns -d~- .Pria informação, do n~o Ministro .em 'Pa.rix; . 
::,cu_m~otos;P,a correspocdeoc1a. entre :i. lê,gaç-.ao .o Sr; Dr •. Gabriel de Piza: 
·-. .'.de 'Pa.riz .e . o _Miilisterio das .Relacõe~ Exte-_. Gonsoguintemente, si o Dr. Gabriel de Piza. 
''?iore!1;:.\cerca da quest~o do Ama.p:i. •. voto esse julgou (}UB podia corilmuriiaar a um corres
. que não . ha. via sido respei t:tdo pelo Sr. Minis· pondente do Jomai os documentos cuja. copia. 

tro d(l.S Rela.çõeslütet>ioresa.té este momento. so!licitei, Tê V. Ex. que o Ministro do El'.t&
.... , ·E ·como -ji hu.-vi:i: uma vez Mto, -nova. rior não ti;rn raz:i.o a.tguma. pa.ra. n1to os 
-... niente irnpe,r.iv<i- ,da. ?.fosa. a benevolencla ·de mandar {L ~mnro dos Depurod(ls, que -vale 

dirigi'l'·se oütrs. Te;: :i.o Sr. l\fü1istro da.s R~fa.. pelo menos ta.a.to qu:iuto o correspondente do 
çües Exteriores. fazendo ''el' :i. cnnveniencia. Jorr.1tl do' Comm1:rcio; 
de a.tte:ider e r~peitur o voto tl:i C.•marn. 
nito om COD.side.r:i<;iio 1.0 Deput.ru:o o.uo havia. o :Sr. FraneiMco . S:'i. cornmuni· 
apresenti:t!o ·orequcrlmcot1.\,mnscmntt1:1n~1.0 en que o sr. Ca.logem niio pód& eom~r&
a cs~ ~ do Coni:rt'SSO. ~er Ui; l>CSiUos d4 Qunara. durAnto :llguns 
· Qae cu tiuü:l moth-os P3l':\ (luvl11&t,t• do que <Uo.t. por motivo do to~ m:llor. 
o Voto d&~ ro;:i;e mpclt.'\dO por s. Ex. E •.t • l ... . d.. --!IA 
ost.o stmplM testemunho o clocamenr..i.~.i. m ~lu;\. e ap11ro~ a. nc.:. .. .....,_, 

)Ias, tenho hoje um moti"O ~pccia.l ninda 11utoco .. on:c. 

ORDEM 00 DIA 
Jl&?a. sclidtAr de V. E%. quo Ex~l'\"eolua. 
Juoto do Sr.lflDilti'o dac Ri!l~ Ext.brioru 
po.n. obtez- que Dl:lllt!o :is copl'-i Nqucr!do.s 
pe!I\ C."-mlll':L. · O Sr. Cnrlo" Uarcclllno (]Mia 

Ha '!IM. conve."s:UJdo p.vtl1iUJllrmcnto n:a. or•lcm) envia à )fcsn. quatro ~uerunontos, 
. melhor Intimida.d~ c:o:n uc a.1n!go qua t:tz i>edln•h) tirer"renci~ pa.r:L °' proj~ n1. 147, 
- - ]>&rt.e dn m."\!orb.1b C.i.m~ s. E:t. se dlJftlOU I "' 181>&. 63 e 82. do l8V7 e 2S5. d1' 1S'J5, 
. -alzer-nie que o Sr. llllnistN das 1ielnqõe1 b· C!OUSUl.lltel dll ordem do dia. do hoje. p&ra ()Q• 
-- tet-iores h~to.rb. takez ~m Nmett.:r cs.""* tnu"em immC!dlatiuncntcem '1iscu.sSW. 
· tlocum~tos pol" &U"etl1 m11!~.> delics do ~-a· • Sio li d.is 0 sucoossi mmouto postos :a voto.~ 
ctcr·reserva.do e con~denclal. . 1 ~ apiirov:Mlos os se .... uintes 
· .-Posto quc,ao requisitar cop1;J.lfe docum~n- e 
tos ofilcines. nno tenb:i. tifto o intuito d() 11&r· 
t11rbar a. · :leÇio_ go'l'orn:i.mental , princi p:1.l-

. mente trs.~tlo-se de q aestõe~ que se ~·tr~rcm 
· á ordem intornacioC&l. nii.o podia. ~Ui· 
. . V3r,.;.me l!e considerar·que taivez o Sr. ::\-fints· 
tro das Rci&çiies E,_'ierior~ ti\·e;sse algum:i. 
:-:i.zão :p:L"'a atteoder o voto da. Cll.m:i.m. 

Formulado o pedido nos termos geraes por 
q11e o ro:. quetn $a.be si ha.ve-:-ia. :i.lgutn do
cumenta que ~lment.e vies~e colloc:i.r o Go
>erno em situ11ção melindrosa no caso de ~r 

· coo hecirlo ?elo public<t. 
'. Mali !ioje dis~ip&.rom-se i»mple~mento io

.das as minhas duvid:is. porque, pe!:i. manhli., 
· depa.rou-se-me no JornrJJ ct'! Co»Lmercio esta. 

decle.ração •lo seu co1•respondente em Pa.riz: 
. _ ... -«Os artigos que tém sido publica.dos nestas 
- columnas «Contestado» ~ão do correspon

dente· do J<>rnal . tfo Co,;imei-c:o e niio par
tem. a.b~oluiamerite do punho do Sr: Dr. 
·Gab1;iel·'de Piza~ nosso ministro em· Pariz. a 

Requeiro preferenoia. 113rn. a. 3' discn~o 
do projecto 11. 63. de IS9i • 

S.'\l:i. 1las sessü~. 31 de ag.:isto de 189i.
Ca;·los J!cz1•ccllino. 

Requeiro pre!'crencia p:i.ra. a. discussão 
unica. do projccto n. 167. de 18w. 

Sala. da.s sessões, 31 de a.,ao:.."t.o de 1897.-
Carlos Jfarcetlino. · · 

ReqUGil'I) preferencfa ~;L ti diSCUSS<lô 
unica. do projeeto n. 82. da !897. 

Sala àa.s se5sões, 31 de agosto de 189i.-
Carlo$ Marcellir.o. · 

R~rineiI'o preferencia. -para. a. discus~ii.o 
unica. .do projeoto n. 255, de 1895. 

sara. c1a.s sassões, 31 ue a.gosto de IS97 .
Carlos l>farcallino • ' · .QU~IIi ·apenas devemos .a. fil!eta. de nos atten· 

. :_ dér : e!ll ce;~tas -perguntas e dar·nos certos 
:-. es.clarecinientos de que necessita."l'amos pare. 
::~.Il,\)S _~IJ.vencei•mos do golpe.que estava. destà-. O ~r. Jo.!!lé Ma.r•iono (pela ordem) 
.-, .. nado a.o direito e ii- dig!lidn!ie do Brazil~ -gol~ a.p~e~~~ta. u_m requex~men~o de pretoferen~~a . 
... . contra. -o· q•u•l protesta.mos ·e n1ü> cessaremos -pa.t a. 1scuss11,o 1m~e lata o proJec n ...... 
· . 6e protesta.r~.,,. ·. . . de 1897, constante oa. ordem. d~ d_1a.: . . 
. . ·- -- - --.- - -· · - - · · · · 1 Uml\ vez que o momento e de JUb1ku, o 

Como·v. E:i;:. vê, o ccr responõente . do Jor- orador oede que não se faça. excepção- para 
riui .cto ~_Coimne..-cío, que :publicou qua.si tuc!a nenhuni dos projectos sobre o mesmo a.ssum-

.. ~~- ~ ~_or~po!ldencie., obtove:a.. por sua pr~- pto,-contemplados-na. ~rdem do d_ia. · .. _ --
... 

- . 
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SESSÃO EM· sr DE,_ AGOSTO DE~ 1897 573 

Vem_ã.Mesa, é lido e appro-vado o seguinte _ Eotra em discassão unica._o-projecto ri..;{{, 
dê IS97~ {!.Utoriza.nrfo o Governo a. coneeder 'a. 

n.EQ!JERlllBNTO Josê Joo.quim de :lifüanda, conferente da Al-
- fan,!eg-<1. de &i.ntos, um armo de lfceni;a. com 

Requeiro preferencia. pa.ro. o projecto n. 44, ordena.do, para. trotar de sua saude onde lbo 
de 1897, que se refere a.o conferente José Joo.- convier. -
quim de Mira.nda.. Ningaem p&dindo :i. pa.líl.vra., o encerrada & 

Se.la das sessões, Sl ,de agosto de 1807.- discussão. 
Josê Mariano. E' o.nnuncia.rla. a discU5Sl"io unica. do pro- -

~ _ _ ~ _ jecto n. ~5. de lSV5. dispensando do l;i.1iso 
~Sr. Xnvaer dD: !Silveira (pela de tempo em que incorrBll o ba.charcl An

orcl42l) requer prelerçnc1u. Pll.l"à o projecto 1.0nio lt'ernz tln. lllotti.I. J:>ed.reir~ p1nr. quo 
n. ~._do l897, m1LS d•z que & _ vis~ da. do· po:i-sa, continunr a cc>ntrib11lr paro.o montepio 
cla.raçãe> do Dep~t11.do por PerDlllJ!buco, con- e providencia n. ~peito. 
tento.·88 em subscrever o rcquerimoa.to qne Nfoguem podlnllo o. p:a.la\"1'3. · o!loa'L'l':ldll. n Jd. ha.vb sldo rormula.do. d~ul'l:io ' ~ 

Vem il Meu., ~lldoe approvado o seguinte • 

Roqueromos pre!oro.ncis. para o prqJocto 
n. 55, do 1897. 

S3IA das leSIUeii, 31 de agosto de 1897 .
Josd .ilt<O'iano.-Xiu1icr d4 .Silwir{;. 

E' annuncio.da. :i. 3" discussão do projl!Cto 
n •.. 63,de 1897, permittindo que os nlumn09 
da. E:lco!n. Polytechni~. que se m~triclllara.m 
de w::ordo com as exigeocla.s prepa.rat0ri:J.S 
do rega!a.mento de 18i4, concluam os respe
ctivos cursos pelo tlito regulamento. 

Ninj!'uem pedindo a. pa.la vra, é encerra.da. a 
dil!Clls&io. -

Entrn. em discuss5o unica.o projecto n. 167, 
de !S9~. autorizando o Pocler E~ecutivo a 
conceder um anno de lice:ica. com ordena.do, 
:i. José Joaquim de Negreiros Sa.yãq Lob~to. 
che1e de secção da Sccretm'ia do. Industria, 
Viaçiio e Obras Publicas, p11.1-a. tratar dei sua. 
sa,ude onde lhe convier. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerro.da 
a. discussão. 

O Sr. P~~ldentQ - HD.vendo nu. 
mero logal. no »e proceder As vo~ dos 
11:0.)ectm encerrir.do:s. 

Posto & votos, 6 approv:&do em :1• disellS:Siio 
o seguinte 

N. 63- 1S9i' 

O Congresso Nacional resolvei: 
Art. J. 0 Aos :ilumno; da Escola. Polyte

clmiea, <;ue se mu.tl'icul:Lrnut de accordu com 
&s exi,i;:cncio.s prepa.mtot"ia.s do regula.me!lto 
de 1874, tl.c:i. semyre permittido concluirem 
os respectivos cnrsO!I pelo dito regulamento. 

Art. 2. •Revogam-se a.s disposições em con
érario. 

E' o projecto n. ô.3, de 18Ui.enviado ti. Com
missão rle Redacção._ 

Postos a. votos, é approvado em düicussão 
unica o seguinte 

PROJECTO 

N. 167-1897 Entl'n. em díscU$são unica o projecto n. 82, 
de 1897, autorizac:do o Governo a. conceder 
um anao de licença com o re~pectivo orde- · 
na.do ao conferente da Alfa.adega do PaI".í., _O Congresso NaeionaI resolve: 
Raymuudo Paiva Sodré e Silva,_ pa:ra. tra.to.r , .Arl. 1.• "Fica. o Poder Executivo v.utori" 
de sua sa.u<le onde ~he convier_ _zado ri éonccdcr _ um. anuo ele lícença~- com 
_ Ninguem pedilldO a. palavra -é encerríiÍfa. a ot•dena.do, a. José .Joaquim Negreiros Sayii.o 
discussão. - , - - · Loba.to, chefe de secção da. SeC.L'etaria. da ln-

- - - _dustria, Viação e Obras Pub!i~; -para. tratar 
- - E' annunciada JJ. discussão -unicn.- do pro- de sua s:i.ude onde lhe convier. 
je~to n.: 55, de 1897, autorizando o Governo _A1·t. 2." Revogam-se as disposições om con- -
a conceder um anno rle lícoaço.,- sem venci- trn.riCI. , 
mentas. ao telegra.:pllista rle 2" classe da Re-
pa.rt)çi!o Geral dos Telegraphos Sylesio de E' o projee~o u. 1G7, de l897;: en-iíado"á 
Oliveira. Comll)i~:são d~ _Reda.cção. - :~ -_ --

Ninguem pedindo a pafa.Vl'a; e enáe:rrâ.da a; -- Posto· :i. votos.• é a.pprovádo _ em discus.sfü1 
discussão.- t:nica. t• seguinte -- • 



Cfrnara dos Depl.lados- lm!J"esso em 21/05/2015 12:55 - Pêgina 6 de 17 
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-'::·em que:'incori;eu p:ii•i CÓiiüii.~a~ aii:bii~ribuír~ . 
.. pa.ra o montepio tios emprega.elos do M;!riist~ · . -.· 

, .... . . 

N': s~-IB97 · · · ·. t•io da. Justiça._ .e·. a.utoriiaclo .o: Governo · a.. 
ma.c,Ju.r rea.drnittil~o ·como cont1'ibuinte •. com · 
:i. coridicão de recolner 3.~ 'quotas a.irazadas. 

O Congr~s;;o NO.C!':Jria.l resolve: Art. 2..• Revoga.m-se o.s disposiçõés em. con-
Art': L" Fic:i Ô 'Governo .autoriza.rio a con· tra.rio. · · 

. Cédet'llm .anno do licr.m:.n, com o re.-<pectivo · - · to · 1 899 ·ad -· d 1 r. 1 1 p · E' o proJec n. 295, ( e 1 , env1 o .a orden:i.do, no c:ouCerente n. A .11.m e~ ' 0 o.r:i. CommiS;;ii.o de R.cd:i.cção. 
R.1.ymunrlo Pnl\·a SodrC e Silv:i, pa.ra. traw 

. 1!e sua. 1'3Ude onde lbe convier. 
() Sr . . cu .. ~in~o do Na~ci

H•ent.o (pela onl~m) requer vel'i1ico.<,'Íi0 d& 
vot..tcii<1. 

Ai-t. :!."Revogam-se as dlsposiç..ies em con· 
ttario. 

E' o projecto n. 8!!. de . l897, envia.do Ü 
Commissão •1e Redac(ão. · 

PtlSto a vot.oa, 4é ~pprovado em · disc~ 
uuica o seguinto 

PllOISCTO 

O !1>1•. T .. nur4 .:\l1iller (1><!'4 0Mc111) 
-P1.'QO o. V. Ex. ciu~ mo ~leel&ro si o ~rocor 
•lesto pNject.o õ ou não l'a\"orGVl.!l. 

O ~r. Pre1iddonie- O ~r tcr
miwi. do tll!J;t1lnte modo: 

N. 55-1897 cA commi11~. iittendcndo a. que é de toda 
o. COR\'wtleuclo. J>ll.~ n. boa. aitmln1st.rne-'l.n da 

· . O C>ngrcsso N3cionlll resoh·e : ju:nl~ que ....- fh.rnlliatc d1-s 1011gistmd°" ll~ 
·Artigo unico. E' antol'lmdo o Governo " quem a. cobort0 1la ln·ll~oilcla.. nn ~ do per

conee.ler um o.nno do licença.. sem vcn•il· Jer o . SC)U chore o mi,is ''lnola que. ao tempo 
m.,nt.os, ao telegrapbi~t&I. de 2• c!Mtle d.'I. lte- oiu quoo requen!nte incidiu no preceito com· 
pvtlca'lo C.el'.i.l do; Tul:grapbos $ylo$iO de m1n11torlo do pl'l:laotado art. 20, era. . qu~t.io 
Olivctra. ei.1otro,,11rtid3 si•ber si o m•gi1tl".LÕ0 "ID di>1-

. p~nibrli1w1c. que é aprovoil.ado para 1)::1 ear-
. E' o project.ll o·.55, de 1897, envindo li. Com· g.111 110 judica.tnra eita 1u:i.I. po11i& i;er equi-
.mist'tiio de RedD.cçio. po.rndo :io que ~e 1lemitte voluntariamente. 

Posto a votos, é a.pprovado em discus>ão p:1rn. o cll'dito .Je continuar como contribuinte 
uaic:i. o seguinte elo montepio e, portanto, QUfi na presente 

PROJECTO 

N. 4(-1897 

O Congresso Nacional resolve : · 
Art. 1.0 E' o Governo autorizado n. con

ceder ao cida.dão José Joa.q11im de M!ran•la, 
. coarerente da Alfandega de Santos, um anno 
·de lioeoça., com ordenado, para. tro.~r de sua 
sa.ui.Je onde lhe convier. 

.... Art. 2;0 . Rêvoga.m-se as disposições em con
trario. 

E' ~o projecto . n. 4·1, de 1897, .enviado á. 
Cotnmissão de. Redacção. 
·:Posto a., votos; e approvado em discu~ão 

· unica_ o seguinte ·· ·· ·· 

P.ROJEC'.Nl 

•. N. 251>-:--1895 

bypotheso é ·excumvel o erro de direito que 
n.otivou o cornmisso em que eUe incorreu. é 
de po.rceer que se adopte o projecto seguinte..> 

o SR. LA.uRo Mutu:n. · - Era. unie&
~nte o que ne~jo.va. saber, porquecooheço 
pf!SSO:J.lmente o m:tgistrodo. 

Procedendo.se â verifica.cão, reconbecé·se 
terem votade ~ ravor 101 Srs. Dep11tados e 
cootra 21. 

O Sr. Timot.heo da Ool!llt;a - · 
Venho pedir licenQ11. ao cidadão Presidente 
pa.ra enviar ã. Mesa. a minha. decla.ração de 
que votei. contra o projecto. 

Vem á Mesa. a seguinte 

. DECLARAÇÃO 
. . .. .. ' . 

· Declaro que votei contra o prõjeeto n; 255, . 
de 1895. .· · .· ·. · · , _ _. - · · · · · · · 

Sal.a. das Sessões, 31 de agosto· de 1897. -
TitMtheo da Oosta;: . .· · ... · ·: 

·. -ó:riJOngresso :Nacfonál resolve : . . _ . . . 
· ~;Art; i.• FiCa. dispenS&do o bacba.reIAntonio · · o Sr. X.aviér da Silveira . (pe~ 
: , ~err~ da Motta._Ped~ira. cIº~ lapõO de tempo ordem)~ Agóra qüê-tã.O :i.Ufriida ftea-a orc!em 
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·: . ····· ... 
. . . ; ~ . ' - ' ····. -· ... : .~ : . 

.. .. do ~1ia, emjirtude da.s. p?e!arencia.S e··vota.- . O Sr. Presidente- A Mesa attettl:c: · 
ç~es <?tte àca.ba.m rie ter IO!.'ll.r, peço a. pa.la.VJ.'a., derii. 11.9 pedido do nobre Deputu.~o. Era seu 
pekt. ·01•dern, e com effeito. veobo tratar de int11it.o e jó. tinha d!Sto dado eonhecimeot<H~ · , ... 

·. as&umpto que entende.muito de perto coin o. 1U\"e\'SQS oollegs.s. collo~a.r· em ordein do dia:. 
or•lem e boa roa.relia. dos trabalhos da Camt\l'll. parn. serern discutidoo, esses 1'tto$ e si nio o 
dos D<lputados. . . · . ra lité hoje não foi p0r wmmetter um delicto 

Cl)roo V. Ex hem sa.be. Sr. Presidente.os nem·})Gl' querer 1!0S1"1.'l!pettn.r a lei e tão ~6-
actos Jegisfat!vos sii.o a. alta expl'l'SSÜO Bym~ mente pel~ coadi~11 era quo urn se o.chado • . 
bolie& da vontade sobera.ou · d& Nação, por- o Coogl'OllSo, como o nobre DupuWfo bem. co-
q11e decorrem iml11&'1io.t:i.meot& do exercício nllece. · . · 
<l:l attriLui~ expres8& nA Constituição & E' amiua.cíad& a. coothluacio da. 2-' discus
implícit& no ino.nd11.to qu& à catle. um do te!Jll ~do projecto n. 50. de IS!l'i'. 11.utorlzudo 
re?te&entantcs u contàrldo p&lo voto popll· o Oo"eruo a 1tbrir ao M1aisterlo da Juscl~ o 
lar. · · ·· N~ lateriol'e!. o . cl'fl'líto da 90:0.!0$. 
~ada. o; mat.eria do uma lei ou l'OilO- gupptemonw- ~ verm- Dillgtnciaa llOllclw 

lução legislativa e coocret=d& em pro~. -n. u. 1to art ~.da Je1 n • .mi, de 10 de 
ó .eo •u.IHneWdo i. 11.pproqçio das duu dezl'tltbro elo lasG. . 
Clas do Con~. e uma. Tez obtida OIR · · 
~'PPl'OWtiW ú tubmcttido á cnntld~ do O Sr. Pre,..idente-Tein a pàl4vra 
Pro81clente@. Republica para que. mediante o Sr. Ca.'lli&no do Nucimeuco. 
1' l"llilsiecUn. •neçii.o, • promu.Ji.tMo e Pil· · ·· · · · · 

. bUcad<> e pOllia re~ostlr o crma.cc.er dt o&ri· O ~r. Calíl•it•UO . de. N1t_.c1~ · · · 
. ~t<>riodado ~u.c, ~mo v. Ex. saJlGt t:Lmbean 111~uw- NW> <in. prot)oSlto seu tomt.r .. · 

· ~um dos ruudamentos ciLRitaeS (la ordem ·~ na.dl$Cua:;iio do projecio n. 50. ~ 
· ~I. ilm6 depois da. decmra~ t'orm:a.l. que ·a · · 

· O pr1>Jeçt.o submottido j, c:onaideraç.io . do C&ina.ra ooliliece, do holn'&do g,.. general 
che!e dl\ N:l.Çiio ou co verte-Se eni lei d4 Glloerio, mas des:;e in~uito foi dcsviaao pelo 
· ltepul>1ica ·por tori;a. ·da ~ncçiio do P~i· d\SC'llrso . hootem proferido · pelo ith1Strodo 
tleote, ou tlca suspenso em seus eil'eito:t &té relator dos creem.os, na. Comm1ssão de Oroo.· 

·ulterior deliberação do Congresso. por vir- mento. o Sr. Deputado 1'fayrink. s. Ex • ... 
tu1\e de mto que lbe opponha o President... at.:ve-se, por toi!o U>ropo que occupou a tri· 
lia Republico.. caso este em que, seja. dito tle buaa.. á. . or;i.c;io eloquente _proferida. nesta. 
~i:m. não .tem ineidído · muitos actos Ca.sa pelo seu boorado amígo e colJega de re· 
"legl!llatlvos jit porque a presideneia da Repu· presentnção. o Sr. Pinto da Rocha, e pro
blica tom sabino ut;ar com a. mnis dig11& 110- curot1·pl'Odw:ir no animo da Caalar& a. eon· 
briedado des1& pre~-ativa. co~iitueiouaJ., vieçü.o de que era um acto de soberania e de 
o já porque " mais alto escrapulo e sabedoria justiça a concessão ao Governo do . credito 
tem presidido SGmpre ã elaboraçio da,, lei:! rle 90:00QS000. Par& lograr o sau. iotnito, 
e resoluções no seio do Con~o Nacional. S. Ex. ~ttribuiu áquelle Deputado conceitos 

Oro. o Presidente da Republica. ,,etou va.· que elle não externou. De um con.Cronto · 
rios a.ctos do Congl'C8So Na.ciorui.l na. &e$SÜ.O de elos actos do Sr. Pre,:idente da. Republica., o . 
1896. e g?'3.Çll.S ac dolicto por omissão em que i!Lustre Deputado pelo R.io Gra.ode . do Sal 
V. Ex. reincide ha. longo~ qua.tro me:es, concluiu que o Sr. Prudente de Moraes tem· .. 

. desde a lnsta.llu.ção da. presente sessão legis- não sô mentido á. sua missão tepublíca.ua., . 
la.tiv:i.. esses actos aiado. boje pendem . de como ainda faltado â pal&vra. li. primeira ~ 
delil>eração desta. illnstra.da. assemblé\.. Eu mensagem que dirigiu a Nação. , .• · . . ''" ·,· ~ 
protesta.ndo eom a maior energia. contra. esto.. . Nenliua:i.a ~eCerenei<i por parte do se-u u~ · .•· 
verda.<{eira defrauelllção da soberania ntl.-'. lUstt'(l ·amigo e· companheiro de banca.da' aos .· ..• 

. cíonal, que se consuma JJela. mystífica.çíio do males .rel9.ti vos a.o Rio Grande do Sul, a. não ·· · 
j .:>go regular .. dos poderes pu.blicos do meu sez:o a fa.lt:J. de p;a.rantias de nossiis. rtonteir!J.s, 
p~:i;;:ouso pedir ·a.· v. Ex., que, ·tendo em . ultim~mente pel'turbadas,.;por·cia~ões .de 
consideração o espirita e a lettra da Constl- Jorcas re.,tula.res e irr~uula.res da ·:Republica. -
tuição, que uigem que-taes a.ctos sejam ir.n·.' Orieo.táhio Ueuguay. · · . . .. ·. , 
niediO.tamente submettídos a .consíderaÇáo do' . Proseguindo, a.Blrmou o nobre·Deputsdo.:·· 
Congresso~ e ainda em obedieneía. .·ao proprio pór -Minas ·que etàino~ · ta.inbeai res.Ponsa.v-e!S · ::·: 
Regímeato.da.C;isa.,que estabelece prererencia por torlos. os desa.certos da; poli ti~ do Sr ._Pru·: , 

. pa.ra. esses a.~ilmpto.s; se. digne inserir oa dente.de Mot'aes,.porque 'até 28 de:ma.io, es;::' 
ordem.do dia de urna. -das prol:imil.s sessões. ta.vamos ou ,calados -. ou-~â~intleõsa.r s. 'Ex., .:: 
já. na de a.manhã, si 101:'. :QOggiirel, .os ~e!os do· proposição que ·_de. :prom:. LPto. me~11~r~~~ ·: · 
Presidente·da··Repuhlica que.desde o final da · <lo ora.dor , · • ... · .. ~- -':" .: - >:- · .. . · ··: ·. · · ... . ,, :... 

: ~-d~ 1S96~ Se )~harn pen:lentés dã. déli- · A attitude . dà bii.ncadéf"cÍ'io-gr&Íldeúse e ,co:- - :( 
beraçao desta. illustrada. assemblé&~ , . · · nb.eci~ nil pa.i.z ~ as5umindo ·.o ~Ó'V!ll'll\l. o . i· 

· ·.-: ... -· 
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· Sr, Prudente "de Moraes. conserva.~-se em ver o.o que fixe. a 1ll edis. de. 7: 0-00$ por mez ao. 
espêctativa: sympíl.thicâ, que foi deeresce1lüo pa.sso. que o nobre refator a dá rie :26;900$, 

· · i proporÇiio· que os desn.tillo~ de S. Ex~ .se rnclu.inrlo 'talvez & i!e~pew. feita. com-a ~pio-
tora.m. ma.nifestu.ndo. · na.gem do Si'. Ma.noel Victorino. - - · 
-M;is o que· o nobre Deptltaio por ~unas Ap2za.r de não bn.ver tomado notas. acre-

. . j:ima..is Yiu• e que el!~ fosse endeosadora do dita que t1'es pontos essencia.es ah'ejou o dis
Governo do S'r~ P_!'adente de )f1.u·.tet1. Api·e- cur~o do nobre ·relator: 
sente S; Ex. n~e sentfdo um só con- A primeira. uma. objnrgatoria. contraoRio 
ceito, uma só expressão eacomiastic:i.; que o Gr:rnde do Snl, Estado, entret:a.nto, republi
. or:i.dor · da.r-se-bn por convaucido ; ma.s; cm· cano. por eicellencío., a. d~--peito doa maiores 
quanto não o fizer, de>eja. que o seu protesto sacrulcios; . 
fique consignado nos A>u1<1~ d.\ C3m11.r-.1. dos A segunda., o en~o rfa contagem do go. 

· Deputnaos. vemo do Sr. Ma.noel Victorino; 
tratando J>t"Oprhl.t:1.ent.o do credito cm dis- A torcein., Cazcr o ~alicio dos despema 

cunão, o~vo. IJllO olhl.jii. po.ii& ~~ cni:er- que !)() tol.'lla.m precisu com aa noccssidAdes 
·. rnda.. éslo ni'to·rol. COl.':<J por contn dtt. :i:a.lo· que :i.s·cream. e 11. pro~!totaz o orador umn. 
ria. que à. ult!ma bor;i. apresentou \lm.:1 expoiilçlio ~t:l.tlstl.ca. du despcza.s Mmpre 
emori1la.,.!lu1.-me11~ndo-o de 90 p,ra. 94 cont&i, cresoentea ClOfll 3 policia, a.o psaso quo cresco 
unlcamontti com o lutu.lto de e~it..'ll.' :1. vo· o numero lfe crimes. 
~o- O orador expüo â. Comara o cuidado eom 

Del:ando .de 11\•Jo ~ icciJar.toe :i. que ili!. que em aun~ antel'iol'C8 :L COmmWiio <lo O:
lOF. a. olo\~o de 00 a 94:000S o crc-llto ça.mento e ainda 11. do anuo pa.t!IAllo, de qae 
em deb:Lt~. quo . ®rre ~r conta. t!.3 ma.tori11, rora.m psrto o omiJor o o nobre relator do 

· ·como prol8ltÇJes outras dot U'llllal bc>.1 da ca.. erodi to· em debate,. tra.to11 de cortar u des
:mara. eomo qll.'lll® llO tt'tl.ta"Vn da. 4)lelçil> de pezas pub!lcu. reduzindo :i. _ 110:000$, o. 
l • secretarlo, pede ao nobre . ffiu.tor do orça.- verba. · · pe<lido. p&.1'3 dlllgonclas pollcioes, Jul-
mento que pa.rall~!:Lmenio ao c:ilculo do gaado-a sulll.clente. . 
qunnto ho. ct1:-~o <SSõ crodib. faça. o calculo O orador. l!!ltU.do. a. na.tureza. elo regimen, 
do <\ 110 se ha.-d1!$IJend ido por conta. 1ta. ma.lo-. di!tingue a." l'uncção de cada um dos Poderes 
l'ia. iDfroctifer;i.me\\te. . para declarnr que com tal Governo o Con-

Liquidados esses dons }ll'.!lltôs. entr:a. o ora.- gresso é uma superfectaç;1o, uma. inutilidatle, • 
dor na n.no.l"l'SC do credito e s:1lienta o enga.no porq_ua.nto exercendo a. sua a.t~ribuiçiio pri-

. -do nobre relator. di7.endo que o governo do vativa de fnzer a. lei de meios, "Vê sempre 
Sr. ~lonoel Victorino rora. 11té 29 de marc;o. ex<:edel-a o Poder Executivo. 
quando infelizmente n:ío pa.ssou do di!I. 3 em O oratdor so opporá. com o vot.o ou com a. 
que o Sr. Presidente assaltou o 11oder, despe· obstrocção ã. p:i..<Sagem do credito. porque 
n:1ando-se de There.wpolis ~obre a :pa.tria. para essa ver!J:l. que se jl1?de é po.ra. a. espionagem 
infelicit.al•a._ aos propr1os Deputaà.os. 

Esse proceder do Sr. Presioente impros- O orador decla.ra que só veíu â. tribunn. 
sionou a todos. porque nioguem imaginava para fa.zer eSSlf.S .. consideracõas e pe.ra acucllr 
que S. Ex. entra.soo em sua e.isa. pela porta. em defesa. rlo seu honrado collega. de ban- -
do quintal, faltando até as regras de cor- cada., o Sr. Pinto da. Rocha,que não se acha;va. 
t~ia.. presente quando o .nobre relator respondeu 

Si o honrado Vice-Presidente da Republica o seu discurso. 
só se manteve no governo de 10 de outubro A" consideração feita pelo nobre relator 
-.~ 3.de março,sobre este prazo devia ter o-no- sobre a de:spezacom a discussão do credito, o 
bre relator feito esse calculo pal'!lo formula.r or&.dor ap1•esenta a reciproca. da.s despezas 
a média.· · · · extraorça.mentarias na qtia.dra que a.traves-

.·. Recordando ·a que dissera o nobre relator samos, _sem na.da-produzir e com o cambio a. 
-:,.sobre os factos de excitação popular que de- zero e antevê a· bancarrota. 
· ram causa ao ataque a d.uas typographi.as e O . l)rad()r .. foi chamado ::i. tribun~ para. de- . 

. )i.o assassiriatc. de um .. monarchista, diz que ieader . o.seu collega e•flnn.lmente })ara ail,ida. 
.e,Sses factos não são isolados na historia. uma vez mostrar-se republicano, derendendo 
Reacções se dão que o Governo niiopóde pre- os c_redit.os e a. honra da Republica.-{Mui10 

-, ve~ -ném:evita-r, porque as impellern os mais bem;_ muito bem~).. , . . . . ·· 
:_.Vivos 'seritimenco8 pa.trioticos .. 

... Mostra com os algarismos o equívoco em () Sr. Pin"to da R.ocba- vem li. 
: que-· labora. o nobre rela to1• no · calculo da. tribuna :porque o n:>bi:e rela.to!' da.' Coinmissão 
~media fü1. <1ospez!i. c:om a verba sec:Tet:i ·para o fez .. genttlmeate. algumas l'eferenc!as a íii

: ·governo llo .. Sr. M:moel .Victori.no :e• do Sr. xerso_s-topicos 'do discurso .que o . ora.dor··prCi· 
-' 'f>1·.udeote·c1e MÓ1'8.es.e estabeleée o d~a.ccordo nu1~c~ara sobre est~· ~cr~dito -pa.rf\.-dilige!lcia~F/' 
: :ém':qlle sé achá $.--Ei1;. com o proJn:io qo- f)O iciaes. · . . - ·-· - : 
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.. --·. -0-~oro.:Ior ·;;~à: oon~esta; -:>. :,a;~~~~o··- · tl-o - GJv~i~~-: l>êd;~·~ i~~~-~ d~;:>. . ~~i~ .· OO~OÓÔ$~" .. 
- nobre.Deputado por Mm:is, de .que 03 dados o :;:per.;i.r de: ter rwgudo, Por intermed10 ~dos= · 

n.lga.rii;mos .ç_ue apresentou níio era.m. verd~- dmis ministros.· füvoru.vei·3·redncl)ão que fe:r. . •·· 
deiros. ·_e decla.r;1r que a.s citaçõeS que fez de l.I Coromi$O.fü) de·or9<1-mento.· · ·· 
a.ponto.montos sobro policia em di vel'SOs pa.izcs Como :;astou m~is 1 -
niio foram ostentação de falso. leitura.. mas" De 1 <le janeiro a 4 de- março-tempo de 
esela.t-ceimentns curi~os e · tcridentca :i. . elu- dnrnç~o. ne:;te· exerclcio, do S')verno . tio 
c:idAr :i. sa:i. ·::u;;ull'.lentação e ns r.siõcl:! quo Dr~ lilanoel · Vi~tnrino.-a. média.. ~los d~O!l-
3pl'\'!$6ntou p:i.ra. neg:u- o seu voto e.o · pro- quo o orMor conseguiu obter, foi de 7:~ 
jecto.~m uiSCUS$ÜO. . • -· . . 1nensae$ 011 pouco mais de i5~ n:i. iot:t.11· 

Niio. quiz-o or:Mlor .. füzer ern.ti~iu. · .nem da@; correndo todo o · resto por con~ do . 
mostrt\NC homem viajado: pl'OCo.rou apro- Dr. Pruden~ do ;)for:i.c.<;. que. a .fde nwco. 
XÜIUU' o serviço -policial do Btn1.il no do11 •lespcnl1ou-~ du :i.lw do Tho1'01..opolis pi.l'lL. 
pc>vos cultos da Euro~ e ·Amcria. Niio tc\"e entrar no ~t;Wo 'P(lla. l!Orta. dQt fundos t 
pois, nwio o nobre Nl&tor qu~do tronlc:i.· Si oa dàdO:I rio Or:ldor ·Diio ~t;i.o corkl!. · 
mente reC11riu-ee Í\ -,,iog1fü1 tlo o:-:ulor. som I JlOl'QU~ olles são a.penwi os que ~n~uiú. 
qucror ~-01upnn.hal-o «pOE'(UO :\lll:1. as in· obter, um&,.~ que o Go-r-eruo ou nii.O dii. ln· 
stitu~ do ICU 1)3iz. como o~ estr:i.n~lros t'orl'M(ões <ou l'b'J:)Ollc!e !105 raquerlmen~ 
a.m:un as suiw;-. Pois bem. oor:u!or. dtlii.quo com pb~ bilnnoe o doseai~ lnutols, 
'CO.Jnbom ~ ~ inBtit.u(6ed do so•L ~i;1, . e é enti!o o nobre rcl&tor t.crà · a. bondll.llc do ror· 
brazllelro i>'Lil'iOIA. :ipez:u" d~ ter-~ uo es- 11occr uo oraitor os dOOU111onCOS_ que tem em . 
t.rn111te!?O ! .. Por hlso m~o qu,, attrlbue li. mãos, nlbn <1..e corrlglr os-seu:; =iculot. Do · 
policia uma alta. missio,6 que •1uor: til':\l·;\ da. contrario-, continu:u-ú. ·~ drm3t--se nesses _QIJ.:
Jama a que a: ::u-rnsta a Verba. SCCl'6tu--osii:L cu los ~ O.Tgllmt111t.u- no senUdo de pro-
ob9ce:lidAde que 1\eve desapp.~:-eoor ! · '-'lll' QUu o Dr. Pru•lente de Moncs gnst()11 : . 

. _ A. . .. verba. dll policia ··90Cl'et.-L· ·é · uma. cor· verb;J. voluJtt()SI. eorn polici3. ~~.- 1\0 pll.S30 
rupção que :vem c!a. inono.rchia: 1tc ISS3 po.m que o Vice:-Presldentc gastou 7:500$ por me: 
1884, o.verbA. sacretn. el'a. de 110:000$, o de de :;overno ! - .• . · 
1-884 parn. 1885 • .i:I. bavi:~ subido a. 120:000$. Enr:i.uhóa o luinn1.do relator a. a.fftrmat i~ 
Poi.s bem, do 1890-a.· tS92;oa RepulJllca, na.da do que a crim.lnalid:l.ue crosceu na proporção 
constou nos orçamentos sobre· policia secre ta., da .,.erba secreta, O orndor · dísso ~sto inci· _ 

· regístrondo clles · a.pen~ - n · tota.l.iciAde · da dentemente, 001no umG. :;imples observa.c;ão; 
verb;i. para. a policia. do Districto Feder&.l. Só ma..~ é u m ta.cto. 
em 1893, quando 3ppareceu a lei quo o~- Em IS9~. houve 14 homicidios, 17 tenta· 

· g:lnizou a. policia. !oi creado um corpo dê tivas de homicidio e !!.815 prisões;· em 18\l3, 
300 a.gentes secretos, com verba de·110:000$ qnando a. ·verbn. secreta era de 50:000$. os 
e ma.ii; ·10:000.'S p11.ra diligencia$ policiaes . No homicidios subiram de.14 a 23, as tenta.tivas 
aoooseguinte,am 1594,a.Commtssitode Orça- de 17 :i. ~'!ô e 3.svrisõesde ~-815 :i. ·5.823; em 
mento elevou n. vct'lm. para diligencias de !894, com a "·crb!l de 90:000$.houve 2S·bomi· 
40:000$ a90;000~A Hldedezembrodestea.nno. cid1ós, 23 tentativas, 41 roubos (apparcccram 
oSr. Pr~dente d!!. Republic.'l eo Sr.Gonçalves o~ roubos!) o 5 .659 :prisves; em. _ 1895, .com 
Ferrei!-:i.. como . Ministro da Jusiç:i., pediram a. · verba. 1le l !0:000$. hoúve úl" ho:micidios, 
oredito de 474:000$ para. n. policia, mn.s sem 33 tcutativv.s, 380 roubos e __ 5 ,685 prisões ; ·-· .: · 
discrlmia~r .-erba para dili~encia.s policía0$. ti.Iialmcnte. em 1896, com :. verba de 150:000$. _·· · 
A 16 de Agosto de 1895, ~o Sr. José Ca.rlôs lionve 75 bomicidtoS, 43 t.entativas · e· 6.917 ·. -
apresentou em:mda :mppressiva da. verba prisõe$ de h011radissimos cawJlleiY'os ! · _ ,-_ 
rlestina.da <\ ·di ligencia.s polici~. oppondo-se .. -A .obsei·va.ção, pois, · rot · verdadei.J:a. A'po·· · · 
n. eua:.a. CommisSão_ d.e Orcameóto, .qne com-'- licfa secreta é ~omposta,. d:i.- escoz:ia. ;dos "ha._bi-2 · 
tudo reduziu · a :verb:i. :>. 40 :000$ • . Em outuc tánte.s tlesfa·. Ca.pifaL Co.!;1 certeZ<\: qne ·OS "&.>· 
bro df! 1895, ·porêm; oufril .pedido - de :crerli~o "tur..0s qüe_:vie;:-n.m.da colouia. ,correccion:il dos:: · 
do Ministro SI'.. Gonçalves Fil1Teíri d iscri- Dous Rios j:i. . estilo alistados na .. pol.ici;\ - ~~'.: . . _ 
mina as verbas -esgotadas, e pede : e2;000$ ci:et~; ~;pli~do .essetacfo·a; cõ;p:i.ptiéipp.~o- . _. 

· pa.~a ' dfügencias_:110Ucí;i,es;· · vrl).pop.ao ;. éiitão~ :dos ag<~11tes .. nos •-roubos füit.w-_-:pel:1. _.-gatu• : • · ' 
J:J,J:000$.:para:<wa.verba.secreta.em l :;9ô; ··1nagem! -. ·. -. - ·· · '-: , . ·" · •.' 

Pa.i-a o. exercicio _·de l~ ;~o'.Go~er.clo {i~diu · .-.. ·.Qtia~to::i.s-".O~ide~_s-]?Q_ li~icas 'fe_if.a.S· ~lõ . : ~- · ~ 
· . 150: 000.$ :· :1'.?3:8 ir~ Comrn1ssp.o de :.O!=cai;n:en1!0. '.orwlor, e1la.s oa.o. fora.rn ~ru-~o~_prenend_1cJ.j.;.:. __ ·' --:; 

· _ (da qunl faziat!J. par te- o:re!ator_Sr_. ,,fayríD.K ~l~ .. honrn.d,o .D~pu9-do -por_Minas; º·· ora~ol' ; .,; =: · 
: e o Sr-Alberto.- Tol'I'es-,,_4.eP.O_Í!!.'.lYlinistro; d~ .ltmtto~:Se a:-ler_-t_op1cos . çia_cme~em· ·1:1lt~i:i'.l!- '.'-'·'> 

. e_ --:Interior) ·reâ:~ili á.~erba a :l I0:000.'3000 :. · •.. no De., Prudente ·de 'Mora.es,:: &\he~t:u1:~0 : : ª~ •. -::.:; 
·; o .. · óiêll.irierito :começou ;a. :vigorar:·.-eni. -1-M p:·omessas/nelià fülb s .. par;:ii]lr'cfo:i:::: qúe. ··i::xo· ::::::. 
\Mef~o':desfa_.a.nno·e -já.-em'3 I .110 ·m:>.io ·está.vii.' 1~11•11.rn .. 'ciimp~i<l:ils; ··.$,·· Ex, prom~~t~n >:n;.il- ;>;:~; 

) Sgotáda. !i ' :verOO,-: de ·110:000$,.· tMto· que O 'COUSO.S ~ IJ.ªdJL íe~. do que prometteu Oll SI füZ c /> 
e. 1 Cnmar& . V." JV ... :··. · __ • · · · · - ·. 73·. ··--,, , · -



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 21/0012015 12:55- Página 10 de 17 

l~til~,~~~f~~f !~!~i~t~:;J!~~~~;~:~~~J~]if "~'::J:' 
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:~.::::;,.1;Çl:. :'jiiStá:meat~;·o~~ntfa_rló,'jf:i.Zeqdo yum:gci~ ·1· ap9µêao.a ;a,: -yerba .gasta.~ri~m o !ri citl6 ;~r que 
.;; .-:;;v:erno'a_E:tdO~' í. r!o-; :!~utit,.:t~e' p:>.SJl!l1Cetr:. a .~ - : ·y_a_e. ~en.p_pll~d_~' a.' ~er~ ::ctue resta a.o _G<r 
-: . .->'.' ::_.,T_odas=~-'-~gs!lÇqes .(c\~ ~pelo._ O,\'.a.dor .. fo- _v~rno,~es~nder .• , :rutto·.e._secr~to ~a. . appbca.: 
; :-:-·:· 1-am-baseadas·em. '<looumentos: · . : . : : · . . .. : ·i;<Lo.J.udo, e secroto: no pedido; : : . , . . 

'·'"· ·.· · · -· · .. , · .--:·~ •· - · · ,_, ... . " : .· · • :·: · · .. · · ·; · : .. 1 .. Aproveito-me ::a.penas !l_:i. oppo.rtl!nid:ule 
.,., . . -;-&.W".:l\...<:aO dotorr1tono brazdetro - fo~ .con- p.i.r::i.pedir.:i. v. Ex. que se digne collocar. na. 
: y :;·:f~a.pelo.- ~OV01'llO;U!'.1Jf,~Y.O. q1:1e. :1.te de~ oroein do dfa. O : meu projecto, ca.ss:i.nd9_ nq 

.. .s1gno1,1. o omc1:d. _quo.: tinha .. cumm.-i.ndiuto ":l Governo a...autoriz::i.çã.o p:Ll':I. arreniltir ns. os-
rorça-o tene_nte M~n1z, . fülto · do general do traiL:; dl\ ferro da. Uoiiio. . . . 

. _mesmo nome. . . . . . • ·.A !.11Ccli1'0. cor.signn<l:l. no meu proj~cto 
' ·. ~!alta de respeito ~ autonomia. dQoi; &.<1ta- ropnto 1le ur .. ente necéSSidade tao.tO mais 

d05 coosta. de UID offlc:10 do- então · commo.n- · · . • "' 1 ·• d• ili t . dante do G• <listric!Q militar eactun.L .. ;ud11nt.e qutm~ leJo que, ?&. op o ui.o o us ro ro· 
· -• · • cü do.. ..,. ,_ fator do pa.recer,a i<téo. de :a.rrenda.r a·~tr:\dA 

aene.-.w. <to exllrc!'°• zoo . que ª sua..1!1••.. de i-•erro Centrnl do Bruil é e&UA de per-
. aii.o oio era s6 ro11ita.r, mas t.&lnbem puhac&. -ba • ta · d d Di.strict 

: --pqrque tlnbo; por·llm gar.mtír :um11fstia.. . iUr Ç'üC$ OODll ntes a or em uo e o 
Federal. . . . . .. . . 

Nlío eontonte do an.U'Clul:Lr O. ol\'i.iiionto Altim cL.s motivos pondorosos que tenho 
... :· ila Republlca,Jal-o t&mbem o Go\•omo iw·'Cl5 Jl6t't. mo oppor a esta iilcdlda.; Telll o nobl't'I 

· ~~ o.-ndo-se A_p1...~o •• trlnte.'ltroda Deput.mdo por Minu .Geraes trazer.me mall 
~ eóDllgoaçiW O~Ul&rill. pua SCl'Yl~ do ~ tlt6: que oJ &rtt!ldamento e c:llU& de pertUl'a 

· calfsã.ç.lo_de lmm1~tos . . .. : . .. bnçõee coasta~te:s da ord~m. ua Caplial Fo· 
· O'oradortermlrui. dizendo quo OI factQI de deral~ . . 

que tem a.rguidooGo,·emo Sio reooata oan• ·Polo dccroto do Govarao. publicadu cm 
ttgOS, e que só. 11. dhdpllna0 ·partldarla e o prio ipíe11 •lo maio. o p~r.o do arnntlamcnio 

. amor ·30 ldC!&l ropublic:l.no mantlvonun du· e pro~lo ai6 o dia 8 to totA)Dlbro. 
rauto tanto tempo a ~ncad& lio-grMdeD!iO so Vi, V. Ex.. <J.U& est& quasi ,. · llndo.r este 

· ' lado' dos que aJlf)ia.vam o Sr. ~lJeato d:\ J>l'W) u _es\Ou i.Dtol'm3llo tl6 que, M . envox 
ReDublica. . . •lo que declat:1. o Govorno pela imprensa., 

\ . .E8Wi ~po:o rol sempre sem cnthwl:ulmo e ~th hoje não toi :a.presenwlD. nenhuma .Pl°O". 
sem elogios," um verdildcil'O s:icriflcio politicó; posta de arrendamento tl3S eetndas de Cerro; 

· (Apoiadol; m1'ilo ~m.) · · 1 e eu não quero · absolutiummto· que o . Go-
- .. . . · · . . .. · . . 1 verno. prevalecend0ase da autorização vo-

. · O Sr •. Paula RnJ:n.o!l'-N:°io ~ucio-J t:r.Ja. tente ainda uma. vez .prol'Ot,"ll.r o prazo. 
na.v& di:scutir este pediilo de credito. . . ' · Peço o. V. Ex. que . . f.o.ça ent1v em. dis· 

DeSde que ouvi, o nobro relaior <leste pare-1 cussã.o o projecto que apresentei. nesse i>en
oer, deliberei negar-lhe o meu·voto. O bri- tido, ó. coosiderar,iio da Ca.mara, proporcio
lhante discurso proferido pelo nobre Deputado naodo ensejo de discutir est:l nnteria, pro
pelo Rio Grande do Sul, o Sr. Pinto· da. Ro· van1lo que a. medida. do arrendamento seri. 
cha., me dispensava. de :vir a. esta _ tribuna.. si um des~tre . para o no Silo paiz, considerada. 
s. Ex:. não ti vcsse feito referencias a trechos como medida financeira. 

· . do . ·discurso proferirto · hontem -pelo nobre · o SR. Tmorii:ro DA CoSTA. _ Fica.remos 
- Deputai.lo . pelo 1" districto de Minas Geraes, sem estrada. e sem dinheiro. 

:reia.ter deste parecer. · · · · · 
. S. Eic. apontou.como um dos motivos p:i.ra. O Sn.._PAULA.·R.'1.l\lOs - E' possiveI· .mesmo 

·.· a. votação.- deste -credito-a. Estrada.· de Ferro riue nessa. occa.sião venha dizer.ao meu paiz, 
. Central do Bra.ziL s~ Ex. disse. que 8. maior perante a. Camara., que o Governo já está 
. · despeza qrie8e "fez, no l 0 trimestre do con•ente fazendo . operações . de creditos sobr e .. o-pro-

_: -· a.nno por este. verba; foL coin.·a. Estradi\ fie vavel aireildamento' õas estr.,,das. de ferro . 
. Fer.ro centml. do Brazil, por-.ca.uSll d& medida Tra.rei ao conhecimento da Cam~ o tàcto 

. ·. '-votaP.a.· pelo :~ Congresso : autori7.:i.n"do o Go· dndo pelosjornaes, · que j â. a.nnunciei desde n. 
~ .. -verno a· faz, :- . o arr~ridamea.to da.s estradas prlmeira. vez que aqui. fa.llei cont ra o il.rren
''.:-de ferro .·aa Republica-~ .. ·. . · · . '<lamento, ·que si houvesse syndicatos para 
: :. ·· . :~9 me, proponho. absolutamente à:· discutir a:r1-eHda.r.· ~' Dossas· estradas de. ferro, se~iam 
;:. ·este:pedido de cre<lit.o. Sr. P.resii.leote,<por: compostos. . excllis1vameate dos nossos cre-
::- ;:.que não .tenho-elementos pa.ra isso. -- _. - · do~e;;:; · a. im_prensa já -decl:i.rou' -que. ·si se 
:;. :0,_ \;:"~ -~ E~- ·:- ~ ..t~stemunba., ·de que; ~-a.s- ·a.p_resent~rem· ~.pro~ostas,. -_a·_ wri~ ao~t:wel 
~:--,, -vezes q:ue. :~occupo~n:fo com os .orçamentos, será. ~ da..casa..·Rothscll.ild. · .... · · : · ... 
... s :nesta,.:qama;ra; anaiyso ... verha por -Yerba, ,"rle :·;, Não ·quer o·a.proveitã.r-nie ·do ensejo-para .: 
;_ : :a~r(l.9: ~o_m :.oitser,v,iços: cread0$_:· e: 1!'1andados. discutir' liste. projeet(). _: · · - :. :, , ~'~ .-.. :( '. ' -· •· ···. 
::.~~xeçµtar._pclo:1>~der compet.en~~-,,-:.:· :·:; :·-· ,;. --;. Esperocque V . :Ex._att.endera:.- a.Justiça_ ·do ·· 
-~;;_~; ~º8té"-~~ttO não se ·dã.:jl.brolµtamoote i.stoi . meu, pedido· e,. ooasiderand.o .·;Que o· m:euc pro-:..: 
'.c>p()J;11U~ ' Dll.P;.~n~eço ·,,.11em o.modo;por.,q11e ,fo1 ·J4!Cto ·foi , _apre:;ent&tl<>: ::ç.o ,.dia :l4" de ·Junho.~ : 
\.~.:~~~? -·~·:,··.~.~.~:;.\·~. ·:: ::: - ::· ·:·--!::·'<:·~ .. "<: .":'.·< .. .. -:_;·· ;· :·::-::)':~ . .. -·'::: ':'; :.":. .. :~ _>-:--. .-~-- ' . -- .•. ·- -~ ·-.~;:7·· .. .. - . .: . .•. .•.. 

~: :::~--~~::.~:.~-:>:.. ·.;~ · .. · .. -~ .-./:~>~ ·.. -- . -~·;_;.:; .. · .. · .. <~ ::-.:.:~- 7 ·· ·: •• .,.)-.'.~ -. r. 
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qr:f ;·i~:]'~r'-r ;sc~.-~~~~3~/~í~;:~~;;~;c$. f f r~ts':,~;· ç![;; ·:~l 

'.?_· ,%;.~~.~~~~~;r~~~Fl .~f~tf;:,~f.±!fül~l~ 
. Antes, . poréJll, . sewme. :pel'1Illtt1do .. · :pro~, aão só.• ~ ;este; ~çimo -~ qtte.:!que:. ~'t!a~j_d~; ... ~ 

testar contra. a. -phrase '·do. nobre :Deputado, credito •. que v~nba. ao. CongTesso, ~despe~. ·. ' 
. rela.tor do pareoor. Não me <X>nsta. 'abó:oluta.::- 63.S secretas da policia., retiro-meAa. ~I,bu~.• ·, . 

. . Jn<lDt&que os_elllprega.dos d<!. E~tra.d& de·irerro· re1terando majs uma vez o pedido &.,:Mesa.·,·:· 
· ~Dtral; · do · Brati.I · th·essem commettir.o p.va que _ mnnde incluir na. ordem ·do ·diá G ·' 
. d1a~ui:-01os por ca.tua. do. m~da. vota.11:1. pelo rileu projecto ·· sobre·arrendamen~ ' das.estra.- ·. 
Congr~. . . · das. de ferro, m~ porque ·veJO · fl_gurarem. 
_ o ·sa. TmOTmw ]).\ ColrA _ E' uma in- na ordem dos · nossos tr:lbalhos:proJectos . de · 
Jusil~ feita 80 ~oal. • : som~no.s lroportancla. e quo diztm respelto_a · 

· · · -- -- . - 1nto~es !odi.viduaes, c.>mo llcenÇQ· -pen: 
~ Sn.. AU<niSTO SE~São de uma sub- Cbnccionarios public:o:s o outras. . - · 
m~ cxtraordlnaria • . · - . · . - . . Eft.'O que ttnbÃullzer. (JltCÍlo km; muito 

- o Sit. PAtJX.A. R.\)(OI - Si na . .BstradA éle bem. ) . .. 
Ferro~ do ·Bra1.fl ·houva dfltorblos. si · . . . 
h& t.u1'uleutoa. -..· d:siurblus. e9té1 t.ur- O Sr. Unyrlnk - Sr. Ptesldente. 
b~etitiOi ~m &~do por e&m& ü ;; o.d· volto u; tribem& para cumprir o de"VOl' ele dar 
mtoim&C&O d4 F.str:ld& de Ferro Cent.n.l do respo1ta ao UIUW'O J)oputãdo pelo ruo Grm.lo 
Brun. · . . . . do Sul• quo ·· act.bcl. de prot'erir tiio br.ílbanf.6 · 
V~o quo todo o polSOllJ dA. ~I& do dlllcUl'IO. a.Ioda aollre o Credlto ~ cllligon· 

Ferro .Ceotral do &razll. qaor o pellO&l oi:is pollclw. · -. . . _ · ·· · ·· · 
woh11lco. -_9uei-o sielll00.1 open.rio. il_UU:\dor .• 'J>eoo Jt~~ ~ d~ a. s, Ex. que _nu . 
ela! fle!CltVe8 do. Çonsr-o e toJn o m~iol" comido~ q.ue 4u respeito. do exmUo·do. :. ' 
1'.CSPGlto . pelu leis q Qe .. •~mos. . · . .. . :seu notavol-d11eurso, pronuncuulo m. seeaió· · ·· 
.. Qualquer ;prot.Mto quo 1evaiu.e contn. eaJta do 25, não th'e o pens&meut.o de of!'.mder a. 
XllOlllda soru. lcir&I, prottSto a que _lhe dà ·s. Ex~ e á bo.nCll.da rl~i;randense do sul. 
direito a CODl>tituiçio da. r~epubrtca. : o quo · -·- ·-·- ·· ·· . • ·. · ; ·· : ~ ,. 
muito5 de nós leftlltamos, neste _congresso. , . O SR. Pn.TO D~ ROCllA - Nem 't()me1 como .. 
e continuaremos ·a. lev;i.nt.ar, aind:i. mesmo tal. -
depoiadcrassl~1&da a. propo11t:i. para o'3.rren:. 0 SR-~L\.YJID.'li:_:.Apenas o que desejei~ . 

- damente> das estn.das de ferro- ··: · · · · poder dar resposta. conveniente ae> queS.Ex." 
. Espero ter opp<>rtunidade de mC>Strar, sr. houvesse dito. uma vez queniio tíve occasiio 
Pre<;idente, que ainda.. agora.· Portugal· é: agi- de ler esse seu discurso. que 1Jlesmo. creio, 
t.'Ulo por causo. do. idêa. infeliz do arrendar·so não está ainda. publicado •. • · . 
as estradas do Douro e do Minho." o S&; Pxl'\'TO J>A R.ocuA.-RealmentO. E' um 

Espero ter o. opportunidade de prov:i.r que tr:lbalho muito longo; estfl. tão ei"1Ulo de to
:i. Republica Arg(!ntina. em muito peiores lices que não pudecorrigil-o.nememenda.1-o. 
cott•liçi;es financeiros do que nós. nca.ba: de enca.m~r por 3.500.000 libras sterlinas O SR. MÁYRlNK:.... ••• foi comprehender ·os 
duo.s estr:idf'J.S de_ forro, e termina.rei. nessa termos ptecísos com. que S. Ex. enunciou o · 
oocasião, prova.ndo que o arrendamente>, tat seu pensa.mento. · · 
como se quer fa.er. terà. como consequencl:1. Fiz então ligeiras consideraç~. com o fim 
immediata ·a depressão ea.mbia.t e vh'â. collo- unlco de sa.wr si os factos a. que S.Ex. se re· · 
ca.r o .Bra:til na peior de todas ·:i.s condições rerira . passaram-se ant.es ou depois dn scisão . 
financeiras. {ApoiadOs.) - :_ · . · . . .. do partido a que S- Ex,: pe~nce. · -- ·. · 

E' es~ ensejo que desejo que v.··E:c. me Foi este·o meu unico fim~ · · 
propomone, para provar pera.nte a. Ca.ma.ra . • Mas .s. Ex. a.caba de tão lucidamente <la-r .. 
a minba. asserção- . : . . .os.Jl?.ot_i:vos em_q~f! · se.firm_ou .Pya ~~nií:e.~ ·;i 

... ·· E .V .Ex. não deve estranbar·q1le eu me te~ ta.:r:se elo mo~o por _qae se ~an·ié'S~U~. d~nçlq _. .. , 
· .nha ~aprov~it:i.d.o da. ~cussã.o · cleste: ci•ecli to . ~I!lbem :i. i:~zao; q u,e eu C:eseJa,va. vuyu: ~-~_ll}'.O :, , :; 

paro. fazer, este· pedido,' porque, · ~guticlo de~ pri~ :eessoa. ~e S. Ex .• pel"' q®~ e;pll(:n;,_sut\ ,; · 
cla.rou o relator, a. m.aior .. de_speza. .qui.-=se fez :po~1v_õ!-o: po11~1ca..• co~o_ a.de . seus illu~.c~~s ~o~~ -;. 

· foi co~ -11: P?lfoii: s~~t.'l.- pa~ ·vigiar ·:i: Es~: leg~. de ban~?ª:... ~esta C!!-II!-ª~; P?i;_içap. q~'7·;.::_, 
trad_a.· de .F.çrro .. ,C~D.tra.l, ~ :i.1i01 .-de ~ evitar ~}ias •. _ ~r~c_i_a. nao cor1:e~n.ê.~r ·a S:'tti.~i!~: ._

. ~sty.rb1~~ que ~r~a.ro !'Ccasíqnados pel&·me· :nersn_ca.. que SS:EEx- l1a.v1a.m a>su~1do~ e~,:. 
. d1do; do" o.rrend.itmento. -· _ · ·• , : .. · . .. ,. , . !'e_u &t ... do, cor;itr_a -o br·nra.do Pres1uente _- da.-,·~ 

· .' . . Nií.o me~ proponho agoi.~ a. reíutà~ esfu. ~$, . R~pi.I blic_..·, qua :1<.ada JJ)a!§ tell},l.9 a ctze-r~_·,' : ~ '"!,; 
-· s~~~ ôe's;·, ~:i/, <embor~.- por · outr~ l:i.do, >·o S:á. Pi.~TO:i>A.: .R.;;c&,.....,isão havia. incoli.~ :: -'.' 

, .J .pudes59. p~_v:ar~ ,_que o ~rr~l!4:i.men to_ · foi.d<O-· -l'ez:ci3, viSto c0nio~a noss,f 0.-a.ttítnde· cóntiDuoü';:~. , 
. '-cr~tado_ em-dez~~~ro ~o-ann_o:pa:;Sll.do;·. (l gue· a.-mesJDa, porque·:·o :próprio sr ;e-. ~e$ideiii;e ~~ 
·-·~ ·=~ _-:·: _·. ~-;:. -. . . · .. -~~ . .. .· .. : ~- -~· .. · __ ·.-.. ~ -~ ~ .. ;·. · .... ~:-. . . ~--~-- :·:·-~-: ,· _··_ ·, _ .. ·. ;:· .,--~~:~:~ -·}~·;;~. 
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~~sl:~}ii~t~~~aiiaó~~tir~·:bs ;5eÜs~a.gentes .e . o.'sn.,.MÚ~--~ PÓrtanto,: a -mWa eia 
·:;: .. :.E~lfnicos l'eSIJOilSa'vefB . pelas pe..'"tUrbaÇõeS ·que d~spéza, feifa ·· dut;cite a admiuistrâção' do 
;' .. ::':se:;i:leram:·ós·generaes.GalV-J.o e.Cantunria.· Sr .. ""Vice. Presidente foi de 11:500$, .uma· 

·· · '_ ;· a;si~· MA~~:....:P~s$o .:i tmtak sr. Presi- ;;~dci~~:~~~es!~;a cl~!~ :~!~º~ti'!~i~$e 
-- d~!ite,do~bjeétitdoEredito: tevereiroe1!:ooo.$"<iosquatro dias de marco, 
... , lfontem.S'; Ex., nao esteve presente o pol' entmndo 6:000$ • . despendidos,. com o car-

.fasó 1)00 ouw·oque eu diS.se. a respeito. nil.val.· -
· · Unic:mlente "para accenfaar o ponto .a· que o SR. PJ:-."TO DA Rocua--Esses 6:00~ do 
S. Ex.. se havia. referido em seu rliscurso ele ""' 

·$,citei o nome do honra.do Sr. Vice-Prcsi- c:i.rnavr.l pa.ra que fol'31ll ? 
•lente. pois assim tiraria ·t.odo.s :is <luvidi1s. O S~. MAYmNK-Parn. :redobr:unento da. 

Qn:mao. porém, tmtGi c1e mostrar por :i.l· vigilsncl~. na.illn.lmente. 
garL'imos a. despe7.11. que EG hevi.deito. no pri· O Sa. PJ:\70 .DA. RocnA-E'. isso mesmo que 

... :.melro. trimcstro-comprolle.ntla-se i:em. i10 eu quero q1i~ ".dquo 1.'0nsigiilldo. .. 
plimeiro trimcst:'c--11ccla.rei que n. somma ..• o Stt. MA.YJU~K-São detalhas cino eu pro
iiti> tinha. sMo nquell& que S. Ex. ilisser-.i.. nuis 11umo; 0 qn MI ~ (!Ue ltgun.m nas conias 
a. 1le 7!l:47G..~ <lC!Spendidn. peto Sr. An1\rê d 6 MN. d-nd.'dei com o carnaval 

· Cll\'alc:uiti. eutão chefe de policia. pouco im· cel't'a 
8 

:""'""" -...- : · • 
O.Srt. PtNTO nA. RocuA-Daojo •bcr Isto, J>O~'ldo :ao. c:iso quem esta. v:L no go\·orno 11 o porquo ostou vendo quo a ver!!& ll!Cl'Ot&, 

Sr •• !co-Pml<lentn.:.i o proprloSr.Pt~ldcntl'l. •-l' dl.l 11tcroo.. \'li.e ~do t1'to csmlu-da 
· .Alguns Uhuitns colleg118 oppos1c:onl6t.:111 J"'"- ..., ~- !Y- ..-
. exigiram qt!c eu cecl:i.l'A..~ quAJ. a •lt'llpC7.S que Ye~ conllnu:u- :i. mtnhn. opln1au, de que 
:restricb 6. íi.dminlstraç5.o do Sr. Vlce-Prodl- ollA f!6 o~'ª pani. nós llll occulio em quo 

.. ,.deJ.Jto;.c cvu:o . nio .estivesse .habllita.do •. ·JX'l" 1H!leaümos nqul l'OO..'! CODSlS: {A~rtu.) 
,_ .isso que só lia.vi& tomado o alpri~o do tri· O Sa. M.\.YJU.~-Sl asstm ~. multo me 
, ·me:.tre completo, l d&.janeil'G. s. 31 do m!U'QO. D.jt:o:i.cfa. (!UO V. Ex. vàt pelas provu que està 
· ' :nãe> pude dal';lhes respo.~1~dmmet1l;r.ta. · · · - adquh-indo; íonnando julzo .conir&l'lo ao que 
.·. Eritremnto. ruicevenao ser tor(:Udo n. Yir no- rorma va. sobre ns dlllgcncras pollclnea. que 

···· Ta.llleDte n.tribans p:uoa l'e!lpon1ler :i.SS.EEx. n:ida. teem de sccrotati.Diz!a. eu. Sr. l>rcsi-
os Srs. Pint.o du. Rocha e C:i..o;~irmo do No.1ci- dcmtc que. si em époc.'\ norm~ a média l'oi de 
mento. preparei· me com os elementos ne- l 1 :500$, o que póde atlmirar quo nn. anormnl, 
~n-ios e assim. ho~. PQSso inform:ll' qut"!: r.l)mo rcn!mcntc aconteceu em alguns dias do 
a despoza feita durante :i. :idministro.ção ilo mez de março (tr~~·M aparte11), em que 
ho:irado Sr. Vicc·President~. ele I <lc janeit'O bouve 27 que ex1giram o dispendio de 
a. 2S ·de .. fevereiro, foi de l5!000S e no~ 4. 00:476$800? 
dias do mcz de março S:OOtJ$, es~n<lo in- O SR.. CA$;SI.\N"O DO N'ASCil~TO- Era. onde 
cl~idos nestes G: 000$ gastos nos di:l.s dos fes- nós qucri::i.mos chegar. 
tt'JOS carn~va.lescos. . o SR.. ~I1..~·m:xK- .Assim sej:i. M:ui. per-
conseg~tem~~t:e· a ~espcza em algarlsmo gunto aos illustres Deputados opposicionist:i.s, 

redo.ndo !01 3e ~a.oco.,. dando, !JOrtanto. :1. cstll.l":í.o porventura. esquecidos do que sepas· 
média de 11 ::00;;.. (Apa~tes.) sou nqui nu Ca.pirol Federal. nesse curto pe

SS. E;Ex. hao de convr~ que_ estou ex_pontlo riodo de '27 dfa.s? Que digam com a frà.n· 
com. toa.a a fr:mqul'Z& e isençao de animo o queza e lealdade que os caracteriza, si as 
que se passou e o que h:i. scenas de vandalismo e cannibalismo que 

·o SR.. PINl'O .DA ROCHA-Fico .muito satls
. feito. porque a minha ·· a.ritb.meti~ estava 
perfeita.. 

. . 0-Sa; MAYRINK-Temos, por con9equencla., 
-.a'll!éfüa de 11:500$ ... e não ... de.7.:500$,.como 
ilisse;o Sr .. Pinto. da. Rocha. (Trocam·.~e di-

: ~ ',:V.~r.sos ... apartes.) ·.·· .· . ..- . ·. . -.... e· 

-;~ ~ ~.ão :t:enho o menor interesse nesta ques· 
· ta o ; ex.ponho as .. cousas como realmente se 

'::pa5_s~;:a,m:; sdêm pedir .a ninguem o fa~or de 
:votar o· cre ito, · , · · · · 

;~~~· :O·SP.. PrKTO DA. RocnA-Eu disse a V~ E:.:. 
;' q l!e a mi_nli~ ,-intenção IJra ~'.VQtar, contra. a 
;:-;V erb;i. secreta-,: porque· •é .uma. imiilorali dade. 
~··1-l,ão ·:dou ·'V:erba seéreta.; · · · ·· · · 
1·-:-~~-~~~-~'._':~~:~-~·c • ;;..., .. -.· .,' ·•·, ·: •. ~· -·-··-- ,- -··--•·· " :4:~.·- ·-··· 

.·:.'• -.;,.· '. .. 

tanto nos de.,"l'ada.mm e enlutaram; os boatos 
de teITor propositalmente postos em circulll
çii.o com o fim de alarmar a população, fo 
ram ou nã.o motivos ponderosos para justifi
car tal au:;mento de àesper.a 1 

o SR.. TnllOTliEO DA· COSTA.- Eu estava mi. 
capital e posso dar i;estemunho de que não 
se d.eram essa.ncenas que apregoam. 

o SR. ~LA..YS.XNI\- E11 ta.mbem· não me ar
redei cl.a Capita! e posso · dar ; te,,,-temunho de 
que não 11ou've dia que chegasse a.o -nosso es~ . 
c:'.iptorio que não encontrasse uma noticia · 
a.la.rmante. · · · · 

O SR •. ·· Hi::muQUE v.~LLADA:R.ES- Nessa· ·oc,. 
~iiio o Sr. Ministro· do Interior diiia.' que. 
não_ti.nha pol,icia., · . •. • ·· 
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. · O Sn.. MAYRINK- Esses boatos de terror l de janeiro a. 30 de março importou em 
· tinham tido comoprennncio as scenas de des- 79:476$860. . 
tr.uição e incendio de papeis e õ.ocumentos Pa.:ra estabelecer a média segundo a minha. 
pertencentes ás typográphias do Liberdade, arithmetica, dividi o total por tres e essa. 
Ga%eta da Tarde e Apostolo; e, àpós, o arrom- divisão deu o quociente de 26:492$286. 

·bamento, violação _e roubo ài:: joias, valores, . o sn.. PAULA RAM:os _ o que estudei na 
documentos e J?ape1s de cred1!0. que se a~ha- Escola Polytechnica quando estudei estatis
yam. no p~edlo em que residta. ~ desd1~oso tica. é que, no caso, far-se-hia 0 seguinte: 
Ge~tll Jose de Castro, que no di~ segurnte dividia-se a despeza pelo numero de dias (e 
cahia. aos golpi;is de covardes assassmos. eu 0 fiz) e v. Ex. encontraria., na. adminis-

:UM SR. DEPUT.ADO-:-Mas esses prejuízos tração do sr. Manoel Victorino a. despeza de 
não foram pagos '? 69$200 por dia e. na administração do Sr. 
· Dr. Prudente de Moraes, dous contos e 

O. Sa. M..URP\K-Com certeza. que não. conto. 
Os'. 1 vandalos destroem e fogem. A infeliz 
viuva apenas sabe e sente a perda. de seu ido
la~rado marido e os prejuízos de que foi vi. 
ctima. 

·A restituição de seus bens ou o pagamento 
delles, Deus é quem sabe quando terá logar. 
' E nem a verba para diligencias policiaes 
,.poderia ser a.pplicada no pagamento de taes 
prejuizos, mas no das despezas com os agen-

· tese outras que a autoridade entendesse con· 
~eniente ..• · 

VoZEs-Oh ! Oh ! 

· · · • O Sa. MAntIN:K-•••• l:>a1'a evita!' ou pre
venir novos crimes. (1lluitos apartes inter
rompem o orad-Or e o Sr. Presidente fazendo 

· soar os tympanos reclama attenção.) 
.. VV. EEx., como opposicionistas que sã.o, 
· podem apresentar contra o credito solicitado 

as iãzões que entenderem em seu juiw e 
criterio, mas :parece-me que nã.o :podem ne
gar-me, a mim que ta.mbem. sou represen· 
tante da Nação, o direito de expor a. opi
nião, que porventura forme. dando as 
razões e os motivos por que estas despezas se 
e!eva.ram ao algarismo a. que acabo de refe
nr-me. 

O Sn.. PINTo DA RoCHA - Não lhe conf;es
tamos esse direito. Mas o mea. intento foi 
demonstrar que, a.pezar da despeza..feita., esta 
policia. não fez cousa. nenhuma. 

O SR. MAYRINB'.- A policia. era. a mesma 
d:i. administração do honrado Sr. Vice· Presi
dente da Republica. e na. qua.1 a opposição de 
hOje depositava sua. confiança.. Os nobres 
Deputa.dos teem direito de dizer tudo quanto 
em sua. imaginação fertil e fecunda entende
rem.que a. policia. devia fazer e não fez, uma 
vez que hoje estão em O_P.POSição ; mas as
sist.e-me igual direito de JUlga.r que ena fez 
o. que pôde ; e éstou certo de que isto assim 
foi, pelo facto de, só muito após os tristes e 
lugnbres acontecimentos, terem surgido cl
guns protestos sob!'e as medidas tum.adas para 
dispersar ajuntamentos. · 

Volto, Sr. Presidente, â. demonstração que 
estava fazendo. Dizia que o tri.Inestre -

O SR. MA.YRtNK - Mas tenh& 11aciencia, 
meu illustre collega; eu não dividi pordiaa, 
porque nil:o estou dominado pela. preoccupa
ção de quem estava no governo do pài.z. Di
vidi o total da despeza no trimestre por tres, 
e a.chei a média mensua.1 de 25:492$286; na.da. 
tendo com a administração de Pedro ou de 
~u~. . 

Agora., si SS. EEx. querem que eu abstraia. 
da importancia total o que rigorosamente 
pertença. ao governo do honrado Sr. Vice
P.t'esidente, neste caso declaro que a despeza 
a. essetempo, isto é, de 1 de janeiro a 4 de 
março, foi de. 23:000$. O resto, 56:476$860, 
refel'e-se aos 27 dias do mez de março sob o 
governo do Sr •. Presídente da. Republica. Mas 
con-vem notal' que.desde que se faz a. separa
ção, não é necessario formar média. e mõr
mente dia.ria., como pretende o illustl'e Sr. 
Pau.la Ramos. 

o SR. PINTO DA. ROCHA. dã. um aparte. 
O SR. MAYRINK-Nã.o ha. duvida. O a.r-

gumento do nobre Deputa.do é muito cla.ro, 
como t.ambem o sã.o os dos seus dignos eol
legas de opposição ; mas o meu tambem é 
cla.rissimo e muito bom. (Riso.) 

O que, porém, preciso sabei' e espero que 
os meus illustres collegas respondam com a. 
lealdade q oe os caracteriza, é si o saldo de 
30:523$140, que o Sr. André Cs.valcanti dei
xou ao retirar-se da :policia., chega. para o 
serviço dos nove mezes restantes do actua.I 
e:x:ercicio. 

O Sn.. PINro DA. Rocm.-Não; ma.seu na.da. 
tenho com isso ; o que entendo é que não 
deviam gasta.r inutilment.e tant.o dinheiro em 
21 dias. Si se fizesse a despeza com 7:500$ 
por roez, como fez o Sr. Manoel Vietorino, o 
saldo não seria tão pequeno. 

O SR. MA.YIDNK-Pa.ra. que a. despeza. attin
gisse sõmente a. essa quantia, seria. necessa.rio 
que a~ condições do mez de março fos..-em as 
mesmas de janeiro e fevereiro. (Apoiados, 
mui!Q bem.) · 

Peço ao meu nobre eollega o Sr. Pinto da. 
Rocha que ponha de pa.rr.e os seus senti-
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-~~~~~~-~~~--~~~ 

t~:~~~~ri~s:. de '·~;;~l~o.::t~iiz,, pa~ encarar o• '.Pelo~ti~a Commissã.o c!e-
0

Ó.rçameuto coucor"- . 
.-:: ~P.·:<;i:edito __ em ~us · iegltunos: .termos ; S. ·Ex'. dou· na ·con9cssão _ do credito· de 90:000$000. ···· · 
·-:. .· fum,d?~Pr~venç~:. umn: contra o serviço .. Explicarei agora o- outro ;põnto em que 

~-:.:;- :·;.das,d1llgenc1~s. ·polrn1t1as _e outro. ·contra. o s; Ex; o Sr.;·Piuw da. Rocha. tooou no·seu 
:_:;-_>,;._ ._Governo. . . :: ., ·· .-"' · :·; : . . . · . _ ... alludido, discurso. . . . .. . ... 

. .. '_O_ sa.: :eiN'l'O DA RoCl·IA ;_ Eu não cogito do Disse s. Ex. qu'e, -~i houvã 25 ~ on 30:000$ 
·:..Goveroo. - -, ·· . ·· ·· - de saldo; e:;tando·se J!L DO mez ne ~goste?. é 

: O SR.. ~YfilNK-Jà disss que 0 'sn.ldo para. clal'O 9ue a d~peza esbi. Ceita, pe!o que não 
... fazei-· todo _0-ser\·iço :duro.Iite as· nove mezes h:i. mais necess1d•1de da dar _o cred.tto. 

isto é; atã·31 d~ de;;embro, é de 30:523$1..ÍO: Retlmente ~ argumentnça~_do lll1;15tre col-
·será. slÚilciente y ' lega e a~ hoonnc·~· Mas ..• nao serle. 

E' log1co que st o saldo bastou pnm :i. des· o. SR.:.. Pu.'TO -DA.. R~l?A - ~ G~vcroo tem pem, nado. m:i.is ó prociso. A prova, porém, 
obr1ga<:ao_ de l'elltr1::ig1r o sorv1ço o. verOO. or- tJiz que nii.o b'~tou, porquanto o ~rvic;o tem· 
Ç1L1Dentar111.. sido feít.o com o n.ux1lio d:ts multas arrecii.-

0 Sn .. MA.~Rl:\'K-Si. assa._ e 11. resposta, não dud:is Jll!~ poHci:L. Or& •. e:-tas rnul~ nii.O per
sahimos de um cíTCUlo yfofoso. O que dosi~o tencem á. policia.,· m;as :i. Munici~lido.de. 
é gu~~ s. ~· responda. •mtllgoricu.mcnt>l si O Srt. Osc.\n. C.oDO\'- E devem ser-lho 
poder1- esticar eAO &Ilido, de tal m01lo ontt"eguett e nuo 0 toum sillo 
u chegar paro. todo. o.. deepa7.a. - • 

ô S1t. P1:..-ro DA ROCllA. _ ?<iiio llOU cb~fe de O Sit. i\f.\ l'IUNK-Vü o no_bn; Depu~oquo 
pollci3. · 11iio posso mi1ander aa mult.i .. ~ tecm de ser rest1tu111ns il. llunl~[· 

O S
' ~L · P. 

1 
• (>l\li1!ad11. Supponbo. \',Ex. quo a. pvllcm. 

tt. » \nttti;: - o tJ JIOISO dizer n. :r.r~c... . 
s. Ex. que nem com.a. média l'f!'lma <h'L det!· o Sn. hu~&u MAC!IADO-'·~is dc.i 100:000$. 
~- 1lu.r:1.11te a ndmlnlstraçió do honrado 
:ü'. Vice-Presidente ; llem com toda9 os fc>r· O Sr.. M.WJU!\~-SÔ ~i dt>::itl:OOO$ a.té n.got:1.. 
mnJa:s matbGDl8.tlcas, nem com·os amri,J°' ti<'jll po~m. qun.nto ro:-. n. questii.o 6 que tem 
pel'Dlu~ e eonbin;ições da bclJA tbeori~ do restituil·as. Or:i. w.bn:tt.'l·R! quoerupreguo 
do binomio de Newton, conseguiria isso. eS.'i:~ hnpl•rt.'1.ncla uo serviQCJ publico. onde iri. 

o SR.. Pr.-."To DA ROC:UA.. _ o chefe de po- a policia õu~cn.r os meios p:1m operar a rc~ 
llcla poitia. ter sido um a,\·~nto 110 prim<iiro stl-çui~1~ t 
mez o perdulario no segundo~ O S1t. Iiu~i::u M.\CDA1>0-Em direito o 
· o Sn. ;.\fA "i"Im.'X'. _ Não é da. natnrczu. -bn- re.--pons;i.\"cl era o cl181'e do policia.que g:istou 
mano. taes saltos. o llomem que e; a'\'al-ento nquillo para que não estava ~moríwl.o. 
Am janeíro, não póde scrperdullU'io em março. O Sn. M~\ YitL~K-N:lo colhe este argumento 
{Apa~tes.) porque a. elle sa oppõem M rolaçücs estabe-

i>ortanto Y. Ex. ha de permittir·me que tecida~ entre a MnnieipntiJnde o a Policia.. 
ndrnitta. como boa a média que encontrei 0 já O que está. cst.~belceido é que n. pollci:i. ar-
foí referida. rec:i\ 'ª ~ mult.i.s, dispe11de no 5ervíçe o qu<l 

O Si-. chet'e de policia. do então era 0 compete t\ l\Iunicip:llüll\do e fica respommvcl 
mesmo em 29 de ma.rço, e e clo.ro que si em pelo saldo, si ho11\·er. A:-:sini, ê ue-:ess.i.rio 
dous mezes .ge.stou 23:000$ e em z; dias primeiramente a formação dn. conto.. 
56:476..~60, e porque hOlLVe ou deram-se ci~ E', entretanto. f1."rn do du\'id:i. que o dfa." 
cumstancias tão serias, tão graves. que a tal da reclam:~ç;1o cheg:i.r.i., e semi o d.ics ircudo. 
~Corça.raro. polici:i. si nii.o tivel' recursos pa.r;i. ell"ectuar a 
• Mas sendo no.turnl que estas circum· restituiçii.o, desde que hi~ja empregndo a 

staocias, por felicidade e honra. nossa, não se respectiva somma no serviço publico. Ora, 
reproduzam; como errectivamente Dão se re· p:i.r;t quem recorrer? P:i.ra. o Governo. E e 
prodU.z;ir~iri - de ]llai-ço ·atê bojE) _ é fõra Governo~ P:i.ra. o Congresso .. E si ~te negu1•; 

>~'!.~ questao que sendo necessario fõrmnr a. quem St!l'á a sacrifica.da.? A Policia com cer-
._ .-:·;mêd1a. pa.i-a os nove mezes complemento.res tezit não. · 

• <!t:i.~e_rciciç, I!liQ de-v"ia. sei- tomada a que eri· Já ''oom os iUustres Deputa.dos que niio ó 
·· contre1 n()s tempos Juc~uosos. mas a que re-· fazer opposição ao Governo, neg3.1' o credito 
· :presentou.a despeza fetta. em, abril e maio~ em qoestiio ;mas contt•ibuir pilra prejudicar 

. a Municipalidade. -· · 
~ -- , : Eis,_porque. estabeleci a. quan-. Trata-~e de qu.aniia.- tão pequena., -quando 

:·---:·.··-tia. de •• ·•·"··•·-""'•.·.;-:'-··:.·;· · :17:000$000 se tem.da.do dffmão larga; mill\a.res de contos---
~-' ... : que-_em 12 mezes prorinz .. :... -204:000$000 de reis ! (21füito be·m, apoiados.) . . 

. De~1,lzinrlo-se a consígn:i.ção... ll0:000$000 Acho e repito .o que ten.ho dito :iior vezes: 
------ o que corre- ao Congresso 1azcr· é orçamen- , 

94:000$000- ,tos verdadeiros, cujas consignações corre-

-- ·-r 
'i.· 
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·.· .. ~: -~pl)n<i&~i::~ d~pe;4:;~<d~p,;;~ ;a~-~~;re.~ ~::;~Jii~cii~ P~~ dÜ~r- ~~ti~ ~nsid~';Q~~~~--'. 
· contas.ao Goverao,.que ceT~~ente na.o e.o:~ .snmpto lJastant.emente ·elucidado: e: ··mes.mo• ·· ~:. 

contra.i'á ·nest:i.··camara. mesmo mis fileiras nãot1mho 1n:a1s:a.rgurrientos el'az~es ;iaddúZir • . 
daquelles que O apoiam; a.ppwvaç;"i.o a. de;r qufl possam CÓDtt'ibuil• pat;J. levar a. C(lll- '.· 
pez:1s superfin:i.s e .exorbitante.;;, dãdo· que vieção ao espirito dos illustrcs coU~"8.S. · • · 
:i.ssim-sc.>jam reconhecidas. (A;,oíados~) ·.·. ' · 0 .Sit; FRA....;msco"°vEJ.GA~A quem· ~niio se 

· M:is o nol>ro Deputado t.ambemdisseque em quer convence. r . . . · 
:Fr:u1ça a. pollci:i. dlspllllha. llc:f:?.;000.000 •l-O 
.i.'rancos;que eram gnstos,sem p1'0v:i.s.cm· joia.s ·O S&. PJ..."\"l'O DA. .Roc1ü.-SOu um · dos que 
cprcseo.tes o. d~us11.rio&.s. S~ Ex., ti0rém. Caz e;w se querem convencer . Nito po&iO com.;. 
justiç:i. ao. funcciom\lisino br:i.7.ill!iro. jul- prehendcr a. neccssid:ttle <l:i. verba secreta. 
gando-o incapaz do l:m~r mlio dos dinheiros o S1t. M.w1uN1>:- Por con!l&'luencia, peçO 
pabliCOll' ptlr& lbes dar o dostino· que s~ Ex. fü.-enç& aO& mews illustres collogu para, si 
tio ironie.-\llleutl' denuncio~: - . continuar n. dilk!Wiliio dcsto credito. niio sublr 

Ao lado, -porém. deste, 11lias morecido. con- m:i.is ú.. tribuna.. Nio to1nMi ss. EEx~ corpo 
ceito. s . Ex. insinoou que est& -vorba - ~ri& esta minba resolucio pois o que 
Dilige.neias ~llcinr.t - pOdja por oxemplo üiio de•jo e; iomar t.empo i ~ com um a. 
ser appllcnd& 11 montagem do. ma.china el~I· sumptoque em. minha conl!Cioncl& acho 5ud1· 
tm-al.. clci:iiemento dlltcutldo. 

O Sit. lt1:.'To 1)A nocnA-V. Ex. eiit.:~ cn· Tenho oon~luido. ( Muilo ~ ... ; mtiilo bdix. 
gnnado. O orador ê C<)l1tpri1ncH&ado.) 

0 Sn. ltfA.YIUXK - Nito il~ UIM 
proposlcio df'.St.'\ ordom. 11i nio · & tivesse Fica o. dÍllCUSSio. ndi:id:L pel& hora. 
•lepãrado no d~n-o de s .. E~ ;~ e estranbcl Pa-.. . se ti. bor&.destinadt. ao cxi>ecliente. 
que o nobre Dcput:Mio. 9,UO ll%t•l'3. ta.nt:i..Jus•. 
ttç.:L U.O nosso J'UnocionalillnlO, deixass& e11hlr 
tão deprimente lnsinU.3çáo na ~ tio bon· · O Sr· ~-· êecret.nrlo (acrcindo 
rado l'rcsidc!ltt· da . Republica.. julgando-o d4 .t-) l'.IJ''OCéde &· leitura do segnlnto · • · 
c:a.})3.Z de pôr em · ~ · o credito solicitado, """.·n EDIE',......,. : : 
para pre,l)Qr3r a cleíç;ió presidoneiv.l . · · ..,.~ n ui. 

o SR. ~TO DA .ROCHA-~11.0 posso con
testar, é possivel que o tiYease dito. 

O SR.. M..1. \'ltL'iK-Está. aqui no D;ttrio Offi
<:ia&. (Pll$sa o Diarit1 Offtcial ao Sr, Pinto da 
.Rocha.) 

O Sn.. P I:-."TO DA RocnA-Qoero mostrar a 
lealllade d:i. minb:i. argumenta.ção. 

o Sn.. MAYIUNK-Não contestei. 

Ollicio do Ministerio 1la Fazenda,. de 30 . 
do· corrente. sa.tlsrazend·.i :i. requisiçâO dest:i. 
camara. no omclo n. 106. de 6 do corrente~ 
-A quom fez a. rt=quisic:lo. (A' Cs:>mmissio 
de Orçamento. ) . 

O Sr- Pr~idente-Tem a palavra. 
Q-$r. R..i.ul .B:i.rro:io. · · 

O Sa. Pt:i>T<> 1>,\ Rocu1..-0 meu a1·gumento 
est;í. e.scripto. Eil·o: O Sr . .Rnul Dnrro~o'-Sr. Presi-

. «0 01•a.1lor füz melhor conceito d:i. honesti&.de deote. para justifica.! as observações q11e pre· 
'privada. dos membros do Gov-erno, mas é in- ~ndo ~era. prop~s1to do C?l'Ç3.mento do l\fi~ 

nega.vel que pela verba. secreta. !la. policia, º!~ter~o do .InterLOt' e , Justiça.: que· d~~e ser 
pód.~e. perfeitamente preparar a. machina discutido dentro d~ po11cos d1a.s, PI'e<'.!S~ .de:.. 

· eleitoml q11e ha defuncciooar a l de março! c~:tos .dad~ que na.o posso .obter .por m1c1a- .. 
Essa. verba. ab~lutamente não e i<asto. com t1v:i. pa.rt1cular, attento o meu esta.do de· 7. 

a vigia. o a guarda que evitem 03u';,.mento da. .relações com o:i.ctual Go:ver~o.: ~.:v.aleço-me; , :., 
criminalidadti ou que evitem a pe"'rturbii.Ção poTta.ntQ, da ~inha cond~ç-.ao . de Deputado., ... 
da ordem.» . · · : , · ·. . . .. pora. f?rmula.~. 1:_1Jl · requerimento, : que,i;_ê~~" · 

·· . _ . ~ . , . -;- . - . · .'·· ·: .- · ... · metto a. aprec1aça.o.da ca...<:&, por iniermedlo 
~- · Ora., µao a.ludi _de rnanemi.- DeJ:lhuma. a d11 Y. gx, Não. o j ustifica.rei;· não só põr esta:l'< 

_- mul~, contravançoos e cous;i. alguma.. . . implicitamente contido- no· requeriment<J: 9: -.•:: 
: -O :~.· ?.-~YttlNK.;,_ V.~ Jl!X- perl?).itta~me: en-: que eu l)Oderia. · dizel'.- a resjleiui; como .J?jllo,-:._.:; 

.,.xergo rna.t. ;.ma.s o que disse esta. escr1pto . no adeant:a<J:o da hora, · . . . ·. · · .. 
. extra.etc do discurso de y. Ex-. , oomo aca.03. .. · EnYJ.o a· Mesa. ·o meu., r~quer1men~; ·pedmdo.: ~;;: 
' de ler~ As mllltas 1i1um par.te do Otltro to· a. V. Ex. que o füç.a seguu• os tmm1tes)~aa.es. o•> 

.·· .. pico do mesmo extracto ... · ~-· ·' · ,-··, - Tenho.-aori.cluidó. . ·· · ·· · · ' ·· : 
. Tenhoca.nsatioeabusado · me~mo .dii.a.tten· .: . . ·. . .· - -··· · - .• .. ·: ... , -~· . :' :.<,_;·; 

... ~ção ,d~s 1n;eus .illustra~ ooll_egas_ (:nflo :apoi<táot)' ·:-vem.P:,Me....a;·e·lifloi a.poiido e· ~.d.eib~ta::.. ~:: 
e por ~º·"C?U conclm.r. ·· · .. · , : • ·. o : . · .. - encerrado· °.,seguil;lte · é • ~ '. - · " · - · ·: :·'"-~~ 

-. . : ,; . -~;;_- · 

'· 
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Requei1'0 que, por intermedio da Mesa. se 
. peçam. ao Poder Executivo as seguintes infür· 

mações: 
l.• Quanto rendeu o Instituto Benjamin 

· · Coll$ta.nt" em 1896 e no l " semestre tlo cor· 
rente anno, det:ilhaditmente; 
~. ~ Em quanto importnram o.s mult:i.s co

brndas pela policia. do Districto Fedem!. du
rante o.quelle peri0tlo, t3.11lbem cleto.LllndD.
mente ; 

:l. • Como teem sitio ~ripturadlls c;~as 
rendas: 

-t. • COpia do contrnci..i celobrn.du pelo Mi· 
nlstet'iO ai) Interior e da. JU°!:'"li~ com u ciü:idiio 
Joaquim Fernandes tli\ Cost:i.. cut :.! 1~ julh1> 
ultimo, pa~ u scr\'il:\I de tran~porta •lo d->
enw e C3dA ,·crcs. 

~la. du~. 31 do ;igosto d" l8'J7.
J\a11l B•tri'IJ.•ú. 

O 1!4r • .Jo-6 Prrt•f;rlno-Sr. l'rc · 
aldente. pouc:t..~ Ião u pe.la. \"rus q uo ten llo 1\ 
•cc1UCCntar às quo proferi no cnrn4'QCI cl!l 
sossi1> de hlije. Como cut.io declarl!I. 
qua.mlo bontl!m, W\ hora do e:tpediantA~ . 
oocúpa vu. tribun:i. o íU uinrc reprcseu tl\n to 1le 
S. P:i.ulo, tor1nulei o deslgnio 1!e. em segui1la. 
ao seu ditcurso. U!i.'l.r da pabvm, ruio riaro. 
rob&tor os :irgumoatmo com quê S. E:i.:. ~m
batcu o tunda.ment0 do. indieatiio quo t il·o o. 
hODl'll de submotter A :i.prec:in~iLO dn Camam 
dos Deput.'ldos, mns pari~ uma o:ocpli~c> 
pe890&.I. c:rplicaçio que entendi dever dur 
por deferoocia a. ~. Ex .• i;ignific;i.ndo assim a 
muito. consideração. a.preço e e~tim:i. em que 
o tenho. 

faz o objeeto da inrlicaçãci não tem sô em seu 
favor n de1Woutorizada palavra do obscu ro 
sigos.ta.rio da mesma indieaçiio (não apoiados), 
sinão a. de illustres cava.lb.eiros tão compe
tentes como o honrado Deput:i.dõ por S. Paulo. 
e ó sul!ragndo por pu blicista.s na.cionaes e 
estrll.Ilgeiros, caju. i1utoriJa.de S. Ex. houve 
por bem innx:a.r em :Ca.vor dos seus argu
montos em contrario (~ justificação de minha 
indicaç.io. 

Tenho eoo.cluido. 

O S1.·. l~.u::ul"ILO Severo- :Sr. 
P1-&>id~nw. cm di:li.t do julho f>~"'l;l.(\o tive a . 
l.lonm de s11bmetter ú iipro::i.lçio da COS.'\ um ~ 
rec1uel'imc:ito i;obro u";:oclos da 1n:u·lnll3., ro· "' 
querim~nti> quu foi l'<'jcitado, apeur d~. pol' .• 
occ."l..'iüo •lo justilkal·u. t.er fl'(:itlo ~ m11.iol'(?;I · 
clo~u~ liObrc :i couJuct.:1. do o!Jkl:\l :\ ~peit.4> ·; 
.10 qoul ll'~ li1l iní.,rm!IA,-ôc..;. •:~ti publicn1to no 
J)i1uio Vlfidul o j»roccr 1il\ Comtni~it> do ' 
01\·M1cnto sobre o o~:\ment.o da. Marinha o 
wrn;>'N!hcn1lo Y. E'C. que. c.m·~ndo-tnc i' 

•l<•\'c1• de tomar 1tart1i nC11tll diacu~i.o. o:io 
Po<lercí fü7.e!-o ~lil um:u.i ta.ntna iníorlll~IO."l. 
•1u~. espero. :i. Ca.mn.r:i ~on!!<!nllr:i. que eu po<;:i. 
11.U Go,·orno pt)r meio tio um l'(.'ltUorimeuw, 
quo sulmumo à sun. CODi!iderai;iíc>. 

Foi~·, par:i. est1i llm que pe.li ,:i. pa.hWr3, : 
O requerimento ó o ~uint.c. (L·•} 

Ycm :~Mesa. é lido, r.poia•lo o sem debate . 
cuco:-1-:i.do o seguintt: 

Requeiro que. po1• inter:ned.io da Mesa, se 
sc>licie<:ru \lo Miuisterio da ?.farinhn. :!.li se
guiut.e3 mformaç\íe:s: 

Por quanto foram comprados os navios 
Íl<.1i-pú e lt«1..:ca ; 

Si o Govcmo teve propostas pn.1•a a. YCO•la 
tle u1n n:1.v io·tluplicat~ do I 111i1iú o da u m 
na.vio·c>filcina pal'll. rep.1.ro 1lo ph:u-ôos, de
vendo no ca.so de o.s ter recebido. remetter 
n.o Con:;res:>o côpi:i. das mesmas. · 

Snfa das sessões, 31 de a.gosto de 1897 . 
Au~icsto s~~cro . 

Achanúo·se. :-;r. Presidente, na:octo ao 
conhecimento da iUustre Commis::âo da Con
stituição, Le;:rÍ.llt~çiío e Justiça o assumpto que 
!ar. o o bjecto t.la índica(iií.o que t.i ve a honra de 
a.presentar, parece.me inopportuno insistir 
11a. di~ussio deste n.ssumpto :i.ntes que a 
mesma. Comm.i.ssão haja dado parecei· a respei· 
to; até mesmo aecrescenta.rei, Sr. Presidente, 
que me parece haver n esta. insistencia uma 
como que fülta de deferencia para com a Com· 
missão, úe cujos membros devemos aguiÃr(l:tr · OS.;.·. Neiva--Sr. P;:esidente, a Com-

. o resultado do estudo, certos de que elles o missüo deFa.zenda. que tem·se reunido muit:i.s 
· manifestarão com aquella isenção de animo, vezes e trabalhado, apresentando cliversos 
. sabedoria e vatriotismo quo c-.i.racterizam a pareceres, alguns terminando por p t'Qjectos. 
· ce.da. um clelles. Não vae nisto ce11sura <ilgurua teve o.t~ agor,l. :i.penas um destes parecet•cs 
a.o illustre :i:epl'll!lentaute d.e s. Paulo .• mas que foi aqui julg•i.do objecto .:1e Jeliheraçiio . 

. · pa.rece·me que <'Oill e1feit.:i se1·i<1. fll.ltar is l'c>is bem; 11;• entre os :pa1·eceres c1ue <\Com· 
· l;lOrmas regimenta.e> insistir na t.liscus&Lo de missão •~p1•esentou um, IJUe tbi o pl"imeiro, 

. .um assuro.pto que, de accordo com o Regi· lavrado ba mais ..te dous mezes. Tratn.-se de 
meuto. l>e lLcha aJ!ec~o á Cummissão. Era. eata um. assurnpto de subi•la importancitl., Sc>bre 
a. explicação . o qna.I ~-.. Commi:i$ã.o tlivergiu de opi:iião. 

Terminando, peço perini.."Sáo ao honra.do Acho que .; oppo1-t-.rnc> pedir a V. Er: . o 
·: .. Dep~ta.tlo para. d.cclara.r que o assumpto que obsequio de collocar na. ol'dem do d ia e> pa-
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rece~ . n; 76, a2· ~'11~ · .m& -r~ra, rela.tiva ao da. F~~ida. o credit~ de 450:000~. supple· -
.engenheira Teive e Argollo. ·· mentir o. verba.:-Reposições e restituições-

0 SR:;- PR.E.SIDENTE-:-V· Ex. será. a.ttendido. n. 29 do art. 1° da lei. n. 429, de 10 df:l 
· ·. dezembro de 1898 ; . ' :i 

O Sr.· P.Í-esidente - Niio ha;~ndo Continuação da 3' discussio do projecto 
na.da mais a. tratar, designo :para. a.manhã a. n. 176, de 18961 nformando o Codigo Penal· 
seguinte ordem do dia: .2• discussão do projecto n. 75, de 1893' 
_ Continua.cão da. 2• discussão do prójecto n. dispondo sobre conscripçã.o milits.r. ' 
50, de 1897, autorizando o Gnverno a. a.brir 2• dis_cussii.o ~o projecto n. 14;2,' de 1896, 
lia Ministerio da. Justiça e Negocios Interiores reorganizando d1ve~os estabelecimentos mi
o c1-edito de90:000$, supplemeotar 11. verba- lita.res de ensino, com voto em separado do 
Dlli@ncias pollclaes-n. 14 do o.rt. 2.~ da lei Sr. Thomu: Ca.va.Icanti ; 
n. 429. d.e 10 de dezembro de 18g6; I• discussão do projecto n. 174, de 1895 

2" discussi.o do projecto n. 64. de 1897, 4. o.utorimndo o Poder Executivo o. abrir uni 
'l'n.tlclo a des~ do MiniSterio da. Guerra. credito especial de 583:51~ pal'a pnga.· 

.1.ra. o exerc1clo de 1898; ~ento do que. por.sentença. do Poder Judi· 
3• dli!CUAio do projectó n. 29 B. de 1897. cui.rlo, é a Fa~Dda Nacional devedora à 

tdacc!O pa.ra.3" ai!eussio do project.o n. 29 CO~p&nbia Brazdelra. de Ph~pha.to de Cd,: 
'> corrente anao, que !l.xa. :i. dBepezn. do 1 dlscUlllio do pro.)Ol:to n. 62 A. de 1897 • 

.flnlaterlo das Ro~ Extoriorea para. 0 determlnando que sómente seis mezes dopo!~ 
JJ:el"Olclo de 1898: da. sua promuli.rac:io oom~ri. a ser P:· 

Dfllcu8d.o unlca. do projeoto n. 71 e de ecutada t. probibiçiO f1e expor b. vanda. DQI 
I~. reat&b61ecendo o f&.vor de quo goza;., a uirmos da Iol ~· 428, do 10 tfe dezembro de 
Coanp&nllla Br4.-ü Gt'Ht Sollthm& Ro.UllJIZ!I 1898, mereadona.s ou productos de ta.bl'ICM 
cunswiie d& clausula l•. § 4•, do decr&tO o~lomes, contendo !Dal'CllS ou rotulos ~tn 
n. 8;312.de 19 de nov.,membro de 1881 • llngof. estrf.llgeil'a o dá outras providen- -~ 

2• dlecusaio do pruJect.o n, 56, de i897. elas; 
autor1m.ndo o Governo a abrir ao Mlnl!iteno 1• dlscua.-io do proJecto n. 69, de IV.. 
'.la. JU11tlça. e Negocios lnterlol'llll 0 cl't'dlto &utor~uuo o Governo a t.izer as necet1S11rw 
MJJeeial de 1<$:600$ para pagamento dos operaCl*S de cre.llf:O para pagn.r a. ArthU1'-
ordena<tas. no exereicio cornmte 305 ma- Herculano de AhnP-1~ os voo.::imen~ que : 
g1strad0:1 que. ha.ç-eodo s1rlo nposeotados por lhe competlr de empregado do Pcdagogiun:i ,, . 
decreto u. 2.000. de 25 de julbo de 1895 oo exerclclo corrente. nos termos do a.rt. 2" . . , 
obtivernm seot.eu~ mandando annullo.r 0 n. 2, da lei n. 429. de 10 de dezombro de· 
ml'SlJlO decreto ; lt!~, e § 5" do n. U do 11.rt. 6• da mesma 

2• discusaüo do projecto n. 68, de 1897, lei. 
autorlz.'l.lldo o Governo a abrir ao Ministerlo Levanto.-se a sessão ti.s 5 11orns dn tarde. 

FIM DO QUARTO '\"OLU~JE 

Cn.n1nr:i. V. ( \" 
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